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AURKIBIDEATOC 

HITZAURREA 

 

Osakidetza-EOZeko Osasun Mentaleko Erizaintzako Irakaskuntza Unitateak (OMEIU) 

1998tik dago akreditatuta osasun-prestakuntza espezializatua emateko hamabi 

espezialistari; beraz, ibilbide luzea du barneko erizain egoiliarrei (BAE) prestakuntza 

ematen. Horiek horrela, ongietorria ematen die osasun-zientzietan prestakuntza 

espezializatua jasotzeko Irakaskuntza Unitate hau aukeratu duten erizain profesionalei, 

eta eskertu egin nahi die Irakaskuntza Unitate hau aukeratzean jarritako konfiantza. 

 

Dokumentu honetan jasotzen da Osakidetza-EOZeko Osasun Mentaleko Erizaintzako 

Irakaskuntza Unitatean Espezialisten Graduondoko Prestakuntzarako Prestakuntza 

Ibilbidearen Eredua, zeinak bi urteko iraupena duen. Orientatzeko dokumentu hau 

prestatzeko, espezialitatearen Batzorde Nazionalak emandako gomendio orokorrak hartu 

dira oinarritzat. Dokumentuan protokolo moduan azaltzen dira prestakuntzan dauden 

espezialistek Irakaskuntza Unitatean emandako espezializazioan zehar izango dituzten 

helburuak, edukiak eta egin beharko dituzten txandaketak. Prestakuntza-ibilbidearen 

eredu hori egokitu egin behar da prestakuntzan dagoen erizain espezialista bakoitzaren 

urteko prestakuntza-ibilbidea itxuratzeko, eta horren ardura prestakuntzan dagoen 

espezialistak berak eta haren tutoreak izango dute nagusiki, betiere Irakaskuntza 

Batzordeak emandako gomendioei jarraituz. 

 

PRESTAKUNTZAREN XEDEA ETA HELBURUAK 

 

Osakidetza-EOZeko Osasun Mentaleko Erizaintzako Irakaskuntza Unitatearen xedea 

prestakuntza sakon eta kalitatezkoa ematea da. Hala, helburua da prestakuntza bertan 

amaitzen duten egoiliarrak osasun mentalean espezializatutako erizain onak izatea, 

jarrera zientifiko arduratsua izatea eta gaitasuna izatea une bakoitzean zientziaren 

garapenerako egokiak diren baliabide kliniko eta teknologikoak erabiltzeko. Horrez gain, 

xedea da egoiliarrak gai izatea osasun mentalean espezializatutako arreta emateko 

erizaintza-zainketak hainbat arreta-mailatan emanez (sustapena, prebentzioa, 

tratamendua eta errehabilitazioa osasun mentalean) eta jarduketa-eremu guztietan 

(asistentziala, irakaskuntzakoa, kudeaketakoa eta ikerketakoa), eta osasun mentaleko 

asalduren agerpenean zerikusia duten faktore estrintsekoak ere kontuan hartuz. 
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Helburu orokorra  
 
Osasun mentalean espezialistak diren eta gizabanakoei, familiei eta taldeei osasun 

mentaleko arreta-maila guztietan zainketak ematen zaizkiela bermatuko duten erizainak 

prestatzea, eta, hala, gaitasuna izatea, arreta espezializatua emateko ez ezik, baita 

dagokien jarduera-eremuan prestakuntza emateko, ikertzeko, kudeatzeko eta 

erantzukizunak beren gain hartzeko. Helburuek, horrenbestez, norabide hori dute. 

 

Helburu zehatzak 

 
Asistentzialak: 

 Harreman terapeutikoa oinarrizko komunikazio- eta harreman-baliabide gisa baliatzea, 

osasun mentaleko erizaintzako zainketen eta printzipio etikoen esparruan.  

 Iritzi profesionalak ematea eta, horretarako, ezagutzak baliatzea, informazioa 

analizatzea eta pentsamendu kritikoa erabiltzea. 

 Gizabanako, familia eta taldeentzako osasun mentaleko erizaintza-zainketak 

baloratzea, diagnostikatzea, planifikatzea, egitea eta ebaluatzea, arreta osoaren 

kontzeptuarekin bat, bizi-ziklo osoan osasun mentalaren sustapen, prebentzio, 

tratamendu eta errehabilitazioaren esparruan, eta betiere kalitatearen eta pazientearen 

segurtasunaren irizpideak kontuan hartuta. 

 Gizabanako, familien eta taldeen osasun mentalaren arretarako plan integrala sortzeko 

zereginean parte hartzea, osasun mentaleko taldeari zainketa-plan espezifikoak 

emanez. 

 Arretaren jarraitutasuna koordinatzea eta faboratzea maila asistentzial guztien artean, 

erizaintzako zainketen jarraitutasunari buruzko txostena eginda. 

 Osasun mentaleko erizaintzako zainketei buruzko gida klinikoak, ebidentzia 

zientifikoetan oinarrituak, sortzea, aplikatzea eta ebaluatzea, eta beste profesional 

batzuekin lankidetzan aritzea osasun mentaleko gida klinikoak sortzeko lanean. 

 Osasun mentalaren esparruan erizaintzako zainketekin lotutako farmakoak eta 

bestelako osasun-produktuak maneiatzea, eta horien erabilera adieraztea, indarrean 

dagoen legediari jarraikiz. 

 Komunitatean osasun mentaleko erizaintzako zainketari buruzko planak programatzea 

eta garatzea, eta etxez etxeko bisitak egitea. 
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 Erizaintzako zainketak koordinatzea, osasun mentaleko arreta-baliabidea eta -maila 

edozein dela ere, beste profesional batzuen esku-hartzeak ikuskatuta, baita esku-

hartze horiek zer neurritan egokitzen diren ere paziente eta/edo egoera bakoitzerako 

ezarritako osasun mentaleko zainketen plangintzara. 

 Zainketa-jarraitutasuna eskatzen duten osasun mentaleko arazoetan (adibidez, 

nahasmendu mental larrietan) kasuen kudeatzaile gisa jardutea, osasun mentaleko 

taldeak adostu duen estrategia baliatuta. 

 Aditu gisa, aholku ematea erizaintzako profesionalei, osasun-alorreko beste 

profesional batzuei, pertsonei eta/edo taldeei.  

 

Irakasleak: 

 Pertsonak, familiak, taldeak eta komunitateak osasun mentalari buruz heztea. 

 Etorkizunean erizaintzako profesionalak eta espezialistak izango diren pertsonei 

osasun mentaleko prestakuntza ematea eta beste profesional batzuen prestakuntzan 

parte hartzea. 

Ikerketakoak  

 Osasun mentalaren esparruan ezagutza zientifikoa sortzea eta ebidentzia zabaltzea. 

 Ikerketa-taldeko kide gisa, diziplina anitzeko ikerketa-proiektuetan parte hartzea 

eta/edo horien buru izatea. 

 

Kudeaketakoak 

 Osasun mentaleko zerbitzuak antolatzeko eta administratzeko zereginean laguntzea. 

 Osasun mentalaren esparruko helburuak eta estrategiak zehazteko zereginean parte 

hartzea, betiere herrialdearen politika sanitario eta sozialaren lerro orokorren barnean. 

 Gizabanako, familia eta taldeentzako osasun mentaleko erizaintzako zainketak 

baloratzeko, diagnostikatzeko, planifikatzeko, egiteko eta ebaluatzeko eskura dauden 

baliabideak kudeatzea, arreta integralaren kontzeptuarekin bat, bizi-ziklo osoan 

osasun mentalaren sustapen, prebentzio, tratamendu eta errehabilitazioaren 

esparruan. 
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Kalitatezko prestakuntza espezializatu bat egiteko, beharrezko euskarri material eta 

teknikoak, giza baliabideak eta laguntza emango dira, eta lehentasuna emango zaie 

tutoreak lagundutako eta esperientzian, gogoetan eta praktika asistentzialean oinarritutako 

ikaskuntza autonomoari lehentasuna ematen dioten irakaskuntza-metodologiei.  

 

IRAKASKUNTZA-UNITATEAREN EGITURA ETA ANTOLAMENDUA 

 

Osasun mentaleko erizaintzako Irakaskuntza Unitateko irakaskuntza-organoak: 

 Kide anitzeko irakaskuntza-organoa: Irakaskuntza Batzorde. 

 Kide bakarreko irakaskuntza-organoak: ikasketaburua, tutore nagusia, tutore 

laguntzaileak, unitate asistentzialeko burua, unitatearen ikuskatzailea. 

OMEIU-Osakidetzako Irakaskuntza Batzordea  

Honako dekretu honek arautzen ditu Euskal Autonomia Erkidegoko irakaskuntza-

batzordeak: Euskal Autonomia Erkidegoaren osasun-prestakuntza espezializatuko 

sistemaren antolamenduari buruzko martxoaren 6ko 34/2012 Dekretua, hain zuzen, 

2012ko martxoaren 15etik indarrean dagoena. 

Hona hemen Irakaskuntza Batzordeko kideak: 

 Presidentea, ikasketaburua  

 Idazkaria 

 Kideak  

o Tutoreen 4 ordezkari  

o 1. urteko BAEEak, ordezkari bat  

o 2. urteko BAEEak, ordezkari bat 

 Osakidetzako Asistentzia Sanitarioko Zuzendaritzak izendatutako batzordekidea 

 Irakaskuntza Batzordea atxikitzen zaion Osakidetzako Antolamendu Zentraleko 

Zuzendaritza Taldearen ordezkaria 

 EAEko Osasun Saila ordezkatzen duen batzordekidea 

 Kalitateko teknikaria 

Irakaskuntza Batzordearen eginkizunak 

Otsailaren 8ko 183/2008 Errege Dekretuak ezartzen du irakaskuntza-batzordeak kide 

anitzeko organoak direla eta honako eginkizun hauek dagozkiela: 
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- Prestakuntza antolatzea 

- Haren aplikazio praktikoa ikuskatzea 

- Espezialitatearen prestakuntza-programan seinalatutako helburuak betetzen direla 

kontrolatzea 

- Prestakuntza-jarduerak eta egoiliarrak zentroetako jarduera asistentzialean eta ohiko 

jardueran integratzea erraztea. Horretarako, egoiliarrek zentroetan egingo duten 

jarduera profesionala planifikatu behar dute, zuzendaritza-organoekin batera 

Horretarako dago Irakaskuntza Batzordearen, zuzendaritza-organoen eta zentroetako 

arduradunen arteko informazioa; horren bidez antolatzen dute denek batera egoiliarren 

jarduera profesionala.  

Irakaskuntza Batzordea, prestakuntza-arloan gatazkak sortuz gero, horiek konpontzen 

saiatuko da. 

Irakaskuntza Batzordeko presidentea - Ikasketaburua 

 
OMEIU-Osakidetzan, gaur egun, Isabel Alonso Durana da ikasketaburua. Alonsok 

Arabako Ospitale Psikiatrikoan (Arabako Osasun Mentaleko Sarea) lan egiten du; Araba 

kalea, 43. isabel.alonsodurana@osakidetza.eus.  

Honako eginkizun hauek ditu: 

- Batzordearen buru eta ordezkari izatea 

- Tutoreen lana zuzentzea eta koordinatzea 

- Irakaskuntza- eta asistentzia-arduradunen artean solaskide jardutea 

- Egoiliarren ikuskapena egiteko protokoloa adostea  

- Irakaskuntzarako esleitutako giza baliabideak eta baliabide materialak kudeatzea 

- Irakaskuntzaren Kalitate Plana ikuskatzea 

 

Irakaskuntza Batzordeko Idazkaritza 

Arabako Unibertsitate Ospitaleko B pabiloiko 2. solairuan dago, Santiago egoitzan 

(Olagibel kalea 27, Gasteiz). Honako hau da jendearentzako ordutegia: astelehenetik 

ostiralera, 08:00etatik 15:00etara. 

Osasun mentaleko erizaintzako Irakaskuntza Unitatea: UDENFERSM@osakidetza.eus   

Arabako ESIa: docenciamedica.hospitalhua@osakidetza.eus 

 

mailto:isabel.alonsodurana@osakidetza.eus
mailto:UDENFERSM@osakidetza.eus
mailto:docenciamedica.hospitalhua@osakidetza.eus
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Tutorea  

 

Prestakuntzan dagoen espezialistarentzat, tutorea da erreferentziazko pertsona eta bere 

ikaskuntza-irakaskuntza prozesuaren arduradun nagusia. 

1.- Tutorea zerbitzu aktiboko profesional espezialista da, eta egoiliarren ikaskuntza-

prozesua planifikatzeko eta prozesu horretan aktiboki parte hartzeko eginkizuna du, eta 

horretarako akreditatuta dago, dagokion espezialitatearen prestakuntza-programa 

betetzen dela bermatze aldera. 

2.- Tutorearen profil profesionala dagokion espezialitatearen prestakuntza-programak 

diseinatutako profil profesionalera egokituko da. 

3.- Tutore bera izango da prestakuntza-denbora osoan, baldin eta justifikatutako arrazoirik 

ez badago, eta gehienez ere bost egoiliar izango ditu bere kargu. 

4.- Tutore nagusiak bere unitateko beste egoiliar batzuen zein beste unitate batzuetako 

txandakako egoiliarren tutore laguntzaile ere jardun ahal izango du. 

Gaur egun, osasun mentaleko (OM) erizaintzako Irakaskuntza Unitateak (IU) bederatzi 

tutore dauzka izendatuta Aldeano Merchán, Isabel Alonso Durana, Sarah Jalón Durán, 

Eva Izquierdo García, Mª Teresa Cañas García, Mª Ángeles Ruiz de Azua Velasco, Silvia 

Hernández León, Iasone Iñiguez de Heredia, Nora Ruiz Bajo y Ainhoa Serrano Zurbitu. 

Tutore nagusiaren zereginak: 
 

a) Burutzarekin batera, dagokion espezialitatearen prestakuntza-gida edo -ibilbide eredua 

proposatzea Irakaskuntza Batzordeari, espezialitatearen programari jarraikiz eta 

Irakaskuntza Unitatean prestakuntza jasoko duten espezialitateko egoiliar guztiei 

aplikatzekoa izanik. 

b) Egoiliar bakoitzaren prestakuntza-plan indibiduala egitea, gida hori egokiturik, baliabide 

asistentzialen arduradunekin eta prestakuntza-prozesuan esku hartuko duten gainerako 

figurekin koordinatuta. 

c) Kanpoko txandaketak proposatzea Irakaskuntza Batzordeari, txandaketa horien bidez 

zer helburu lortu nahi diren zehaztuta. 

d) Prestakuntza-denbora osoan egoiliarrarekin harremanetan egotea etengabe, 

hitzartutako eta egituratutako moduan, edozein dela ere dagokion irakaskuntza-
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unitatearen egitura; horretarako, aldian behingo bileren egutegi bat ezarriko du –urtean 

lau, gutxienez–, eta prestakuntza-ebaluazioaren txosten normalizatua egingo du 

amaieran, egoiliar bakoitzaren espedientean jaso dadin. 

e) Etengabeko irakaskuntza-prozesuaren eta txandaketen jarraipena egitea, aldian behin 

bilerak antolatuta egoiliarraren prestakuntzan parte hartzen duten beste tutore eta 

profesional batzuekin. 

f) Urteko txostena egitea, gaitasun profesionalak –asistentzialak, ikerketakoak, 

irakaskuntzakoak eta orokorrak– berenganatzeko prozesuan dauden egoiliarrek urtez urte 

egindako aurrerapena ebaluatzeko: indarguneak, ahulguneak eta hobekuntza-ekintzak. 

g) Ebaluazio Batzordean parte hartzea, egoiliarraren tutore nagusi gisa, urteko 

ebaluazioak eta azken ebaluazioa egiteko eta, egoiliarraren urteko ebaluazioa negatiboa 

eta errekuperaezina izanez gero, berrikuspen-bilkuran lagun egitea. 

h) Bere ardurapean duen egoiliar bakoitzaren programa antolatu, koordinatu, zuzendu eta 

kontrolatzea, Irakaskuntza Unitatearen buruarekin lankidetza estuan, prestakuntza-

denborarako proposatutako helburuak lortzeko. 

i) Asistentziaren arloan, pixkanaka erantzukizunak hartzen laguntzea bere ardurapean 

dituen egoiliarrei eta, horretarako, egoiliarrek jarduera asistentzialean egiten dituzten 

ekintzak eta horien edukia ikuskatzea. 

j) Espezialitatearekin eta praktika asistentzialarekin lotutako gaietan aholku ematea eta 

autoikaskuntza sustatzea. 

k) Egoiliarrari harrera egitea, Irakaskuntza Zentroan edo Unitatean hasten denean, eta 

haren egiturari eta funtzionamenduari buruzko beharrezko informazio guztia ematea 

asistentziarekin, ikerkuntzarekin eta irakaskuntzarekin lotutako alderdietan. 

l) Egoiliarrak osasun-zentroko saio orokorretara edo Irakaskuntza Unitateari zehazki 

dagozkion saioetara joan daitezen eta zeharkako plan komunaren ekintzetan parte har 

dezaten sustatzea eta jardun horiek ikuskatzea. 

m) Irakaskuntza- eta ikerkuntza-ekintzak sustatzea, eta aholkulari eta ikuskatzaile jardutea 

egoiliarraren ikerkuntza-lanetan. 

n) Bere ardurapean duen egoiliarrari «Prestakuntzan dagoen espezialistaren liburua» 

(txostena edo dokumentu-zorroa) osatzen laguntzea eta lan hori ikuskatzea. 
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o) Egoiliarrek ikastaro, biltzar edo bestelako jardueretan parte hartzeko baimena behar 

izanez gero, baimen-eskaera horien berri ematea Irakaskuntza-zentroari edo -unitateari. 

p) Prestakuntzan dagoen espezialistaren erreferente eta solaskide jardutea, 

erakundearekin sortutako gorabeherak konpontzeko eta egoiliarraren irakaskuntza- eta 

prestakuntza-interesak zaintzeko. 

q) Irakaskuntza-zentroan edo -unitatean arlo asistentzialetik kanpo baina egoiliarren 

prestakuntzarekin lotuta antolatzen diren jardueretara joatea eta horietan laguntzea eta 

parte hartzea, baita tutoreentzat berariaz antolatutako jardueretan ere (irakasteko 

metodologia eta ebaluazioa). 

r) Dagokion espezialitatearekin lotutako etengabeko prestakuntzako jardueretan parte 

hartzea, aldizka ezagutza eguneratzen duela bermatzeko eta, hartara, ezagutza hori 

egokiro transmititzeko. 

s) Irakaskuntza Batzordeari aholku ematea, dagokion espezialitateko irakaskuntzarekin 

lotutako gaietan, eta bere unitatearen irakaskuntza-kalitatea hobetzeko jarduerak 

proposatzea eta horiek aplikatzen laguntzea.  

t) Egoiliarraren osasun-erakundeko prestakuntza-prozesu osoa planifikatzeko, 

kudeatzeko, ikuskatzeko eta ebaluatzeko beste edozein jarduera egitea. 

 

 

IRAKASKUNTZA-UNITATEKO BALIABIDEAK   

 
Gasteizko Osakidetza-EOZeko Osasun Mentaleko Erizaintzako Irakaskuntza Unitateak 

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren mende dago arlo funtzionalean, eta honako 

hauekin partekatzen ditu baliabideak: Arabako Unibertsitate Ospitalearen Santiago 

egoitzarekin (Arabako ESIa), Arabako Osasun Mentaleko Sarearekin eta Gasteizko 

Erizaintza Eskolarekin. 
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Egitura asistentzialak  

ARABAKO UNIBERTSITATE-OSPITALEA, SANTIAGO EGOITZA 

Akutuen Ospitalizazio Unitatea: Helduak; Haurrak eta gazteak  

Akutuen ospitalizazio-unitateak Arabako ESIaren parte dira eta Arabako Unibertsitate 

Ospitalean daude, Santiago egoitzan (helduena, 7. B solairuan, eta haur eta gazteena, 7. 

A solairuan); Arabako biztanle guztiak artatzen ditu, hau da, 350.000 biztanle inguru. 

Denera, 32 ohe daude helduentzat, 6 ohe haur eta gazteen egonaldi laburreko 

ospitalizazioan eta 6 ohe Ospitalizazio Partzialeko Unitatean (OPU). 

Probintzia osoko psikiatria-larrialdiak artatzeko zerbitzua ospitale horretan dago 

zentralizatuta.  

Akutuen Unitateak ospitaleko interkontsulta ere eskaintzen du, unibertsitate-ospitaleko 

zerbitzu eta unitateen eskariz. 

ARABAKO OSASUN MENTALEKO SAREA (AOMS) 

Arabako Ospitale Psikiatrikoa (AOP)  

Egonaldi ertaineko unitateak  

Egonaldi ertaineko unitateak Arabako Ospitale Psikiatrikoan daude (AOP). Ospitalizazio 

psikiatrikoko unitateak dira, non helburu nagusia psikopatologia larri bat eta/edo eboluzio 

okerrago bat duten pertsonak tratatzea den, koadro klinikoa arintzeko egonaldi luzeago 

bat behar dutenean, ohiko bizitzara itzul daitezen. Bertan, errehabilitazio-programak 

egiten dira, eta asmoa da ohiko bizimodura lehenbailehen itzul daitezen. 

 Azpiakutuen Eremua (AAE) 

Unitatea Arabako Ospitale Psikiatrikoan dago. Ospitalizazio psikiatrikoko unitate 

horren helburu nagusia da psikopatologia larri bat eta/edo eboluzio okerrago bat duten 

pertsonak tratatzea koadro klinikoa arintzeko egonaldi luzeago bat behar dutenean, 

ohiko bizitzara itzul daitezen. Halako unitateetan, ospitaleratzeak 3 hilabete baino 

gutxiago iraun ohi du. 
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 Errehabilitazio Intentsiboko Eremua (EIE): EIE 2 (PEU) eta EIE 1 

Egonaldi ertaineko ospitalizazio psikiatrikoko unitateak dira, eta Arabako Ospitale 

Psikiatrikoan daude. Unitate horien helburu nagusia da psikopatologia larriren bat 

eta/edo eboluzio okerragoa duten pertsonei errehabilitazio intentsiboko tratamendua 

ematea koadro klinikoa arintzeko egonaldi luzeagoa behar dutenean, eta, halako 

pazienteak ohiko bizitzara itzul daitezen, errehabilitazio-programak egiten dira bertan. 

Unitate horietan, ospitalizazioak sei eta bederatzi hilabete artean iraun ohi du. 

Egonaldi Luzeko Errehabilitazio Unitatea 

Arabako Ospitale Psikiatrikoak heldu eta zaharrentzako errehabilitazio psikiatrikoko 

unitateak ditu, berariaz errehabilitazio-prozesurako, eta zenbait hilabetetako 

egonaldietarako prestatuak. 

 Errehabilitazio Funtzionaleko Eremua (EFE): EFE 1 eta EFE 2  

Egonaldi luzeagoko ospitalizazioko errehabilitazio psikiatrikoko unitateak dira, eta 

Arabako Ospitale Psikiatrikoan daude. Epe luzeagoko ospitalizazioa eta tratamendua 

behar duten pertsonentzako eta helduentzako errehabilitazio-unitateak dira, eta 

errehabilitazio-prozesuan lan egiten dute berariaz; batez besteko egonaldia sei 

hilabetekoa da, eta inoiz ez bederatzi hilabetetik gorakoa. 

Unitate horietan honako hauek egiten eta baliatzen dira, besteak beste: errehabilitazio 

aktiboko programak, ebaluazio-sistemak, psikoheziketa eta heziketa sanitarioko 

jarduerak, eta errehabilitazio kognitibokoak. 

Prozesu asistentziala ospitalizazioaz beste baliabide komunitarioekin eta osasun 

mentaleko zentro komunitarioekin integratuta dago, arretaren jarraitutasuna ziurtatzeko 

helburuarekin. 

Bitarteko baliabideak, ospitalizazioaren ordezkoak 

Jarraipen intentsiboa, errehabilitazioa eta komunitateko babesa bermatzeko baliabideak 

dira, eta nagusiki trastorno mental larria duten pertsonentzat pentsatuta daude.  Zenbait 

zentro, talde eta programaz osatuta daude, eta erraz eta modu iraunkorrean erabiltzeko 

baliabideak, esku-hartzeak eta jarduerak eskaintzen dituzte paziente eta familientzat. 

Halaber, ondo komunikatuta daude osasun mentalean espezializatutako gainerako 

taldeekin. Honako hauek dira: Eguneko Ospitale Psikiatrikoa, Errehabilitazio 



 

 
 

 

Prestakuntza Ibilbidearen Eredua Osasun Mentaleko Erizaintzan Espezializatutako Osasun Prestakuntza    OMEIU-Osakidetza. Gasteiz   
 

 

 

12 

Komunitarioko Zerbitzua, non eguneko zentroa, Asertziozko Tratamendu Komunitarioko 

taldeak, eta egoera berezietan dauden biztanleen kolektibo eta taldeentzako programa 

bereziak dauden. 

Haur-Gazteen Osasun Mentaleko Unitatea  

AOMSeko ospitalez kanpoko unitate bat da, eta Arabako 16 urtetik beherako haur eta 

gazteak artatzen ditu. Haur eta Gazteen Psikiatria Unitatea eta Terapia eta Hezkuntza 

Unitatea hartzen ditu. Azken horretan Hezkuntza Sailarekin lan egiten da. 

Osasun mentaleko zentro komunitarioak 

Arabako Osasun Mentaleko Sareak osasun mentaleko 2 zentro komunitario ditu 

Gasteizen eta beste bat Aiara-Laudion. Horietan, ospitalez kanpoko zerbitzua ematen 

diete hala eskatzen duten probintziako biztanle guztiei. 

Adikzioen Orientazio eta Tratamendurako Zentroa (AOTZ)  

Adikzioen alorreko orientaziorako eta tratamendurako zentro monografiko bat da, eta 

ospitalez kanpoko arretaren parte da. Honako hauek ditu: harrera-kontsultak, drogarik 

gabeko programak, metadona-tratamendua, eguneko ospitalea eta gazteen eguneko 

ospitalea. 

 

Giza baliabideak 

 

1. Arabako Unibertsitate Ospitalearen Santiago egoitzako Psikiatria Unitatean eta 

Arabako Osasun Mentaleko Sareko eta Osakidetzako Erizaintza Eskolako unitate eta 

zerbitzuetara adskribatuta dauden pertsonen kopurua: 

 

Horietako bakoitzaren pertsonaleko sailetan pertsona horien erreferentzia xehatuak 

daude. 

 

2. Irakaskuntzarako giza baliabideak: 
 
2.1. Ikasketa Buruzagitza  

2.2. Irakaskuntzako Idazkaritza  

2.3. Irakaskuntza Batzordea  

2.4. Tutore nagusiak, bat prestakuntzan dauden 2-3 espezialista bakoitzeko 
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2.5. Tutore laguntzaileak, prestakuntzan dauden espezialistak txandakatzen diren 

unitate bakoitzeko 

2.6. Irakasle laguntzaileak mintegietan/lantegietan: osasun mentalean espezialistak 

diren erizainak eta Osakidetzako beste profesional ospetsu batzuk  

2.7. Arabako Unibertsitate Ospitaleko (AUO) Ikerketa Unitateko profesionalak 

 
3. Kontratuarekin eta laneko gaiekin lotutako alderdiak 

 
OMEIU-Osakidetzako Erizaintzako egoiliarrek Arabako ESIarekin (Santiao egoitza) 

sinatzen dute praktiketako beren lan-kontratua. Beraz, BAEEaren lan-egutegiarekin 

zerikusia duten gai guztiak, behin tutore nagusiak oniritzia emanda, Arabako ESIko 

Psikiatria Unitateko (AUO, Santiago egoitza) gainbegiraleari bidaltzen zaizkio, berari 

baitagokio Osakidetzako lan-araudiarekin bat datorren begiratzea, onartzea eta 

dagokion moduan tramitatzea. 

 
4. Unitate asistentzialetako erizaintzako tutore eta profesionalen prestakuntza- eta 

curriculum-profila 
 

4.1 Tutoreek betetzen dituzten eskakizunak:  

- Osasun mentaleko erizaintzako espezialistaren titulu ofiziala izatea.  

- Irakaskuntza Unitateko edozein egituratan zerbitzu aktiboan egotea.  

- Gutxienez urtebete eman izana lanean osasun mentaleko espezialitateko jarduera 

asistentzial jakin batean akreditatuko Irakaskuntza Unitateko baliabideetan. 

 

4.2. Tutoreak akreditatzeko prozedura eta izendapena:  

EAEn Osasun Saileko Ezagutzaren Gestioko eta Ebaluazioko Zuzendaritzak 

akreditatuko ditu osasun-zientzietako prestakuntza espezializatuko tutoreak, 

Euskal Autonomia Erkidegoaren osasun-prestakuntza espezializatuko sistemaren 

antolamenduari buruzko Dekretuan (martxoaren 6ko 34/2012) ezarritako 

irizpideetan oinarrituta. 

Irakaskuntza Unitateko erakunde titularraren zuzendaritza-organoak izendatuko du 

tutorea, Irakaskuntza Batzordeak proposatu ondoren. 

 

4.3. Tutore laguntzaileak aukeratzeko, egokitasun profesionala, irakaskuntzarako 

gaitasuna eta erizain espezialistak prestatzeko duten interesa aztertuko da 
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lehenengo, dagokion Erizaintzako Zuzendaritzak hala proposatuta eta hautagaiak 

onartuta. Proposamen hori Irakaskuntza Batzordeari igorriko zaio. Hori ohiko 

bilkuran proposatuko da, eta, esperientzia profesionala eta irakaskuntzakoa aztertu 

eta ontzat jo ondoren, zentroko gerentziaren onespena jaso, eta ziurtagiria 

dagokion Erizaintzako Zuzendaritzari bidaltzeko eskatuko da. 

 
4.4. BAEEaren autoikaskuntza ikuskatzea eta horren jarraipena egitea: Osasun 

mentaleko BAEE bakoitzaren tutore nagusiak  haren ikasketa-prozesuaren 

etengabeko jarraipena egiten du; gutxienez, hilean behi elkartzen dira, baita 

txandakatze bakoitzaren ondoren ere, non prestakuntza-ebaluazioa egiten duen. 

Halaber, prestakuntza-urte bakoitza amaituta, tutoreak egoiliarraren urteko 

ebaluazioa egiten du, eta, hala, helburuak lortu dituen, zer jarduera egin dituen eta 

gaitasunetan zer hobekuntza lortu duen aztertzen du. Horretan oinarrituta, urteko 

ebaluazio-txostena egiten du. 

Tutoreak prestakuntza-disfuntzioren bat detektatzen badu, urteko txostenean 

jasoko du, baita hurrengo ekitaldian disfuntzio hori zuzentzeko hartu diren neurriak 

ere. 

 
4.5. Tutore-ekintzaren jarraipena: 

Tutore-jardueraren jarraipena Irakaskuntza Batzordeak egingo du, urteko 

ebaluazioak kontuan hartuz. Honako hau jasoko da urteko ebaluazioetan:  

a. Egoiliarraren prestakuntza-ebaluazioa, tutoreak eta txandaketa egin den 

unitateko profesionalek egina, eta itundutako helburuak lortzeari eta 

gaitasun-garapenari buruzkoa.  

b. Tutore bakoitzak egindako ebaluazio globala, egoiliarren gaitasunen 

garapenari –urtekoa eta azkena– eta hobetu daitezkeen alderdiei 

buruzkoa, halakorik egonez gero. 

c. Prestakuntzan dagoen espezialistak egindako ebaluazioa, txandaketen 

egokitasunaren inguruan.  

d. Prestakuntzan dagoen espezialistak egindako ebaluazioa, espezialitateko 

tutorearen pedagogia-lanaren inguruan. 

Hori guztia erregistratuta geldituko da prestakuntzan dagoen espezialistaren 

urteko ebaluazioa osatzen duen dokumentazioan. 
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4.6. BAEEaren urteko ebaluazioa eta azken ebaluazioa  

Horretarako eratzen dira, hain zuzen, ebaluazio-batzordeak prestakuntzaren urte 

bakoitzaren amaieran. 

Irakaskuntza Batzordeak prestakuntza-programa egokiro gauzatu dela egiaztatuko du 

BAEE bakoitzaren ikasturtearen balantzea egiteko eta urteko edo azken ebaluazioaren 

emaitzak aztertzeko bilera arruntean; ebaluazio-batzordeek egingo dituzte halako bilerak. 

Baliabide fisikoak eta materialak 

 

Irakaskuntza Unitatea hauek osatzen dute: Gasteizko Erizaintza Eskolak, Arabako 

Unibertsitate Ospitaleak eta Arabako Osasun Mentaleko Sareak; beraz, zentro horietako 

baliabide orokor eta material guztiak eskura ditu unitateak. 

 
Bestalde, akreditatutako zerbitzuen egoerari buruzko informazio eguneratua dauka 

Irakaskuntza Batzordeak, zerbitzu horiek prestakuntzan dagoen espezialistaren 

prestakuntza-programaren barnean egokiak ote diren egiaztatzeko eta duten 

irakaskuntza-aplikazioa optimizatzeko. 

 
BAEE-Irakaskuntzarako baliabide espezifikoak: 
 

- Irakaskuntzako Idazkaritza: ordutegi jarraituan, goizez. 

- Irakaskuntza-kalitatearen kudeaketa-plana prestakuntzan dauden espezialistentzat. 

- BAEE espedienteak. 

- Irakaskuntza-jardueren dokumentazioa. 

- Askotariko baliabideak: 

 

Gasteizko Erizaintza Eskola:  

a. Irakaskuntzarako gelak eta materialak (ordenagailuak, proiektagailuak, 

bideoak, paperografoak, inprimagailua, fotokopiagailua, etab.).  

b. Liburutegia.  

c. Ordenagailu-gela, EHUko liburutegi-sarerako konexioarekin. 

d. Datu-baseetarako sarbidea. 
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Etengabeko prestakuntzarako ikasgelak Arabako ESIan (AUO) eta Arabako Osasun 

Mentaleko Sarean.  

a. Funtzio anitzeko bi gelatan banatu daitekeen areto nagusia. 

b. Ekitaldi-aretoa. 

c. Informatika-gelak (2). 

d. Zerbitzukako saioen gelak. 

e. Ingeleseko gela. 

f. Irakaskuntza-gelak (5). 

 

Arabako ESIko eta Arabako Osasun Mentaleko Sareko liburutegiak: 

a. Liburutegi Batzordea, zeinak BAME eta BAEE sistemari buruzko eduki 

espezifikoaren inguruko ardura duen. Irekita dago, goizez eta 

arratsaldez. 

b. Liburutegi espezifikoak zerbitzu asistentzial bakoitzean. 

c. Hemeroteka, sare bibliografiko nagusietarako konexioa eta 

Osakidetzako Sarearen gainerako liburutegiekin ituna duena. 

d. Zentroetako ordenagailu guztietatik konektatzeko gaitasuna eta etxeko 

sarbidea. 

 
Arabako ESIko Ikerketa Unitatea, Arabako Unibertsitate Ospitalean kokatua: 

   Ikerketa Idazkaritza, goizez. 

 
Irudi-zerbitzua: 

a. Proiekzio digitaleko sistema eramangarriak edo finkoak gela guztietan. 

b. Irudien erregistro digitala. 

c. Irudi analogiko edo digitalak prozesatzeko euskarri teknikoa 

(aurkezpenetarako, hitzaldietarako, argitalpenetarako, posterretarako 

eta abarretarako ikonografia). 

 
Hizkuntzen laborategia: 

a. Bereziki AUOko langile guztientzat irekia. 10 postu ditu berariaz 

ingelesa ikasteko.  

b. Arratsaldeko ordutegia, aurrez aurreko irakasleekin, etxetik 

konektatzeko gaitasunarekin eta elkarrizketa-taldeekin. 
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c. Prestakuntzan dauden espezialistek ikasteko planteatuta dago berariaz. 

Egokitzapen pertsonalizatua 10 ezagutza-mailarekin.  

 
 
Prestakuntza espezializaturako zerbitzu eta/edo unitate asistentzialak: 
 
Irakaskuntza Batzordeak akreditatutako zerbitzuen ekipamendu, teknologia eta baliabide 

moten inguruko informazioa du, baliabide horiek prestakuntza-programarako egokiak diren 

ikusteko eta duten irakaskuntza-aplikazioa optimizatzeko. 

Era berean, kontuan hartzen ditu egoiliarrak txandaka ibiltzen diren unitateetako zerbitzu-

zorroa eta jarduera asistentzialaren bolumena. 

 

IRAKASKUNTZAREN ANTOLAMENDUA 

 

 
Osasun mentaleko erizaintzako egoiliarrentzako irakaskuntza-jarduera 
espezifikoak 

 
Urtero Irakaskuntza Batzordeak osasun mentaleko erizaintzako espezialitatearen 

irakaskuntza-plana onesten du. Planak dagokion promozioko prestakuntza-denbora osoa 

jasotzen du, eta BOEn maiatzaren 11ko SPI/1356/2011 Aginduan argitaratutako 

prestakuntza-programa ofizialaren arabera lantzen da, Osakidetzako Irakaskuntza 

Unitatearen berezitasun eta baliabideetara egokituta. Irakaskuntza-plan hori prestakuntza-

plan indibidualaren oinarria izango da. 

Halaber, urtero ekonomia-plana prestatuko du, eta OMEIUko Irakaskuntza Batzordeak 

berretsi ondoren, gerentziak onetsi beharko du. 

 
Zeharkako plan komuneko prestakuntza-jarduerak 

 
OMEIU-Osakidetzako egoiliarrek badute, osasun mentaleko erizaintzako prestakuntza-

programa espezifikoaz gain, ikastaroen eta/edo irakaskuntza-jardueren eskaintza bat ere, 

bai AUOk bai AOMSek prestakuntzan dauden espezialistentzat eskaintzen dutena. 

Tutoreak aztertzen du noiz komeni den jarduera hori egitea eta zer heinetan den 

nahitaezkoa, prestakuntza-programa indibidualaren arabera. 

 
Prestakuntza-plan indibidualak  
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egoiliar bakoitzarentzako prestakuntza-plan indibidualak ezartzeko oinarrizko dokumentua 

–osasun mentaleko espezialitatearen prestakuntza-ibilbidearen ereduan oinarritua–, 

prestakuntzaren hasieran eta urtean behin, tutore nagusiek berrikusi egiten dute 

Irakaskuntza Unitate honetan, eta BAEEaren prestakuntza-berezitasunetara eta -

premietara egokitzen, eta txandakatze bakoitzean aurreko ekitaldiari dagozkion 

ebaluazioetan atzemandako hobekuntza-puntuak txertatzen dira.  

 
Bai prestakuntza-ibilbidearen eredua bai prestakuntza-plan indibidualak Irakaskuntza 

Batzordeak onesten ditu urtero. 

 

PRESTAKUNTZA-PROGRAMAREN GARAPENA 

 
Urteko lanaldia: Osakidetzak onartutakoa dagokion urterako.   

 

Prestakuntzaren 1. urtea  

Espezialitatearen prestakuntza-jarduera espezifikoak 

 

 Hasierako murgilketa, maiatzean eta ekainean.  

 Mintegiak urte osoan, hamabostean behin, bi asteazkenetik behin. 

 Bilera klinikoak/bibliografikoak urte osoan, hamabostean behin, bi asteazkenetik 

behin. 

 

Zeharkako plan komuneko prestakuntza-jarduerak 

 Bilaketa bibliografikoari eta irakurketa kritikoari buruzko lantegiak. 

 Osasunaren eta osasun mentalaren alorreko legedia: E1, E2 eta tutoreek elkarren 

arteko kasu klinikoei buruzko saioen bitartez lan egiten dute. 

 Bioetika: E1, E2 eta tutoreek elkarren arteko kasu klinikoei buruzko saioen bitartez 

lan egiten dute. 

 Babes erradiologikoa (ospitaleko gainerako egoiliarrekin batera). 

 Kasu psikiatrikoen erregistroa (ospitaleko gainerako egoiliarrekin batera). 

 

Prestakuntza unitate asistentzialetan 
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Modu indibidualizatuan ezarriak. Goizeko eta arratsaldeko txandetan egingo dira, 

eta nahitaezkoa izango da txandaketenetan gutxienez 10 arratsalde egitea.  

Prestakuntzaren 2. urtea  

Espezialitatearen prestakuntza-jarduera espezifikoak 

 

 2. urtean, BAEE bakoitzak osasun mentaleko erizaintzari buruzko mintegi bat 

prestatu behar du 1. urteko egoiliarrentzat (E1) kasu praktikoen bidez azaldua, eta 

gaian aditua den erizain batek ikuskatuko du mintegi hori. 

 

 Bigarren urte osoan zehar, honako jarduera hauek egingo dira:  

 Ikerketaren metodologia. Lan zientifikoaren dibulgazioa.  

 Ikerketa-proiektua egiteko tutoretzak. 

 Saio kliniko bibliografikoak, hilena behin. 

Zeharkako plan komunari buruzko prestakuntza-jarduerak  
 

 Antolamendu, baliabide eta legedi soziala/sozisanitarioa. 

 Lidergoa eta zerbitzuen koordinazioa eta administrazioa   

 Kudeaketa sanitarioa. Kalitate eta segurtasun klinikoa. 

 Gai horiek prestakuntza-bileretan programatuta daude eta, horretaz gain, 

E1, E2 eta tutoreek elkarren arteko kasu klinikoen bitartez finkatzen dute 

horien ezagutza. 

 
Prestakuntza unitate asistentzialetan 

 

Modu indibidualizatuan ezarriak. 
 
Ikerketa-proiektua lantzea eta defendatzea 

 

Osasun-prestakuntza amaitu aurreko hilabetean, prestakuntzan landu duten ikerketa-

proiektuaren defentsa publikoa egingo dute egoiliarrek. 

 

Etengabeko arreta – Guardiak (E1 eta E2) 

 

Etengabeko arreta gisa emandako zerbitzuek prestakuntza-izaera dute, eta prestakuntza 

espezializatuak dirauen bi urteetan egitekoak dira.  

Irakaskuntza Unitatearen edozein ospitaletan egin daitezke, ostiral gauetan, larunbat 

gauetan edo jaiegun-bezperan gauez. 
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Hilero planifikatzen dira; zehazki, bi guardia finkatzen dira hilean, lanaldiaren eta 

guardiaren (gaueko txanda) artean gutxienez 7 orduko atsedenaldia egonik. 

 
Baimenak urteko prestakuntzarako: lan pertsonala; ikerketa; ikastaro, biltzar eta 
zientziari buruzko bestelako ekitaldietara joatea 

 

BAEEak prestakuntza-urte bakoitzeko 15 egun naturaleko baimena izan dezake 

ikasketa/lan pertsonalerako edota ekitaldi zientifikoetara joateko; betiere, tutore 

nagusiaren oniritzia baldin badu, eta eskaera eginda BAEEaren lan-egutegiaren Arabako 

ESIko arduradunari. 

Ikasteko / lan pertsonalak egiteko / ikertzeko orduak 

 

Prestakuntzaren lehen urtean, 15 egun hartzeko baimen horren barruan, egoiliarrak egun 

bat hartu ahalko du bi hilabetean behin, lan pertsonalak egiteko, ikasteko edo bere 

ikerketa-proiektua egiteko: guztira 42 h (6 egun).  

Prestakuntzaren bigarren urtean, berriz, ikerketa egiten ari bada, 6 egun horiek (42 h) 

batera baliatu ahalko ditu egoiliarrak. 

TXANDAKETA EREDUA 

   

E1  
 

3 hilabete 

 

 

3 hilabete 

 

 

2 hilabete 

 

3 hilabete 

 

Akutuen Ospitalizazio Unitatea: Helduak  

Akutuen Ospitalizazio Unitatea: Haurrak eta 

Gazteak  

 Arabako Unibertsitate Ospitalea, Santiago egoitza 

Egonaldi Luzeko 

Errehabilitazio 

Unitatea  

AAE, EIE 1,  

Arabako Ospitale 

Psikiatrikoa 

 

AOMS unitate berezia: 

Eguneko ospitalea / 

Adikzioen Orientazio 

eta Tratamendurako 

Zentroa, kanpo-

kontsultak / EFE 1 eta 2 

 

 

E2  

 

 

2 hilabete 

 

 

4 hilabete 

 

2 hilabete 

 

 

3 hilabete 

 

 
Haur eta Gazteen 
Osasun Mentaleko 
Unitatea - AOMS 

Egonaldi ertaineko 

unitateak, 

errehabilitazio-

programekin:   AOTZ 

(Eguneko Ospitalea) eta 

EIE 2 (PEU) 

Arabako Ospitale 

Psikiatrikoa 

Errehabilitazio 

komunitarioko zerbitzua 

AOMSeko osasun mentaleko zentro 
komunitarioak 

Salburua, Zabalgana, Aiara-Laudio 
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Kronogramak urteko hamabi hilabeteak biltzen ditu, oporrak ez direlako sartzen hor: oporrak 

barneko erizain egoiliar bakoitzarekin zehazten dira, modu indibidualizatuan. 

 

Prestakuntzaren metodologia  
 
Tutoreak lagundutako autoikaskuntza-metodoak:  

 

 Parte-hartze aktiboa, esperientzian oinarritutako ikaskuntza.  

 Tutoreak lagundutako eta programatutako praktika profesionala. Bertan erizainak 

bere ezagutzak hausnartu, osatu eta aplikatu egingo ditu, eta bere gaitasun eta 

jarrerak hobetu. 

 Egoiliarraren liburua. 

 Gaiak prestatu eta aurkeztea. 

 Prestakuntza-lantegi eta -mintegiak. 

 Kasu klinikoak aurkeztu eta eztabaidatzea. Saio klinikoak. 

 
Egoiliarraren liburua erabiliko da tutoreak lagundutako autoikaskuntzarako, ezagutza 

osatzeko eta prestakuntzako eta azken ebaluaziorako oinarrizko tresna gisa. 
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BAEE GUZTIEN TXANDAKETA INDIBIDUALEN KRONOGRAMA    

 
 
 

 

1. URTEA  

 

Ekaina-Uztaila-
Abuztua 

Iraila-Urria-Azaroa 
Abendua-Urtarrila-

Otsaila 
Martxoa-Apirila-

Maiatza 

BAEE 1 
Akutuen U. Helduak, OPU, eta Haur eta Gazteak  

Santiago AUO  

Errehabilitazio 
Intentsiboko Eremua 1 

(EIE 1) 

Azpiakutuen Eremua 
(AAE)   

BAEE 2  
Akutuen U. Helduak, OPU, eta Haur eta Gazteak  

Santiago AUO 
Azpiakutuen Eremua 

(AAE)   

Errehabilitazio 
Intentsiboko Eremua 1 

(EIE 1) 

BAEE 3 
Akutuen U. Helduak, OPU, eta Haur eta Gazteak  

Santiago AUO 

Errehabilitazio 
Funtzionaleko Eremua 

(EFE) 

Errehabilitazio 
Intentsiboko Eremua 2 

(EIE 2) PEU 

BAEE 4  
Errehabilitazio 

Intentsiboko Eremua 1 
(EIE 1) 

Azpiakutuen Eremua 
(AAE)   

Akutuen U. Helduak, OPU, eta Haur eta Gazteak  
Santiago AUO 

BAEE 5  
Azpiakutuen Eremua 

(AAE)   

Errehabilitazio 
Intentsiboko Eremua 1 

(EIE 1) 

Akutuen U. Helduak, OPU, eta Haur eta Gazteak  
Santiago AUO 

BAEE 6  
Errehabilitazio 

Funtzionaleko Eremua 
(EFE) 

Errehabilitazio 
Intentsiboko Eremua 2 

(EIE 2) PEU 

Akutuen U. Helduak, OPU, eta Haur eta Gazteak  
Santiago AUO 

BAEE 7 
Akutuen U. Helduak, OPU, eta Haur eta Gazteak  

Santiago AUO  

Errehabilitazio 
Intentsiboko Eremua 1 

(EIE 1) 

Azpiakutuen Eremua 
(AAE)   

BAEE 8 
Akutuen U. Helduak, OPU, eta Haur eta Gazteak  

Santiago AUO  

Errehabilitazio 
Intentsiboko Eremua 2 

(EIE 2) PEU 

Errehabilitazio 
Intentsiboko Eremua 1 

(EIE 1) 

BAEE 9 
Akutuen U. Helduak, OPU, eta Haur eta Gazteak  

Santiago AUO 

Errehabilitazio 
Funtzionaleko Eremua 
(EFE) edo Azpiakutuen 

E. (AAE) 

Errehabilitazio 
Intentsiboko Eremua 2 

(EIE 2) PEU 

BAEE 10 
Errehabilitazio 

Intentsiboko Eremua 1 
(EIE 1) 

Azpiakutuen Eremua 
(AAE)   

Akutuen U. Helduak, OPU, eta Haur eta Gazteak  
Santiago AUO 

BAEE 11 
Errehabilitazio 

Intentsiboko Eremua 2 
(EIE 2) PEU 

Errehabilitazio 
Intentsiboko Eremua 1 

(EIE 1) 

Akutuen U. Helduak, OPU, eta Haur eta Gazteak  
Santiago AUO 

BAEE 12 

Errehabilitazio 
Funtzionaleko Eremua 

(EFE) edo 
Azpiakutuen E. (AAE) 

Errehabilitazio 
Intentsiboko Eremua 2 

(EIE 2) PEU 

Akutuen U. Helduak, OPU, eta Haur eta Gazteak  
Santiago AUO 
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2. URTEA  

 

Ekaina-Uztaila-
Abuztua 

Iraila-Urria-Azaroa 
Abendua-Urtarrila-

Otsaila 
Martxoa-Apirila-

Maiatza 

BAEE 1  Osasun mentaleko zentro komunitarioa 
Errehabilitazio 

Intentsiboko Eremua 2 
(EIE 2) 

Errehabilitazio 
Zerbitzua  

BAEE 2  Osasun mentaleko zentro komunitarioa 

Unitate Terapeutiko 
Hezigarria (UTH) / 
Haurren Psikiatria 

Unitatea 

Errehabilitazio 
Intentsiboko Eremua 2 

(EIE 2) 

BAEE 3 Osasun mentaleko zentro komunitarioa 
Psikiatriako Eguneko 

Ospitalea 
AOTZ 

BAEE 4  
Errehabilitazio 

Intentsiboko Eremua 2 
(EIE 2) 

AOTZ   Osasun mentaleko zentro komunitarioa 

BAEE 5  

Unitate Terapeutiko 
Hezigarria (UTH) / 
Haurren Psikiatria 

Unitatea 

Errehabilitazio 
Intentsiboko Eremua 2 

(EIE 2) 
Osasun mentaleko zentro komunitarioa 

BAEE 6  
Psikiatriako Eguneko 

Ospitalea 
AOTZ Osasun mentaleko zentro komunitarioa  

BAEE 7 Osasun mentaleko zentro komunitarioa 
Errehabilitazio 

Intentsiboko Eremua 2 
(EIE 2) 

Psikiatriako Eguneko 
Ospitalea 

BAEE 8 Osasun mentaleko zentro komunitarioa AOTZ 

Unitate Terapeutiko 
Hezigarria (UTH) / 
Haurren Psikiatria 

Unitatea 

BAEE 9 Osasun mentaleko zentro komunitarioa  
Errehabilitazio 

Zerbitzua 
AOTZ 

BAEE 10 
Errehabilitazio 

Intentsiboko Eremua 2 
(EIE 2) 

Psikiatriako Eguneko 
Ospitalea 

Osasun mentaleko zentro komunitarioa 

BAEE 11 AOTZ 

Unitate Terapeutiko 
Hezigarria (UTH) / 
Haurren Psikiatria 

Unitatea 

Osasun mentaleko zentro komunitarioa 

BAEE 12 AOTZ 
Errehabilitazio 

Zerbitzua  
Osasun mentaleko zentro komunitarioa  

 

Baliabide asistentzial guztietan goiz eta arratsaldeko txandak egiten dituzte.  
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Erantzukizun progresiboa 

 

Prestakuntza-denbora bakoitzean egoiliarrak gutxieneko jarduera batzuk egin behar ditu, 

behar adinako esperientzia hartzeaz gain, txandaketa bakoitzean segurtasunez bere gain 

har dezan osasun mentaleko erizain espezialistaren eginkizuna betetzeko behar duen 

erantzukizun progresiboa. Horretarako, erantzukizun progresiboko mailak daude finkatuta: 

1. eta 2. mailak prestakuntzaren lehen urteari dagozkio; 3. eta 4. mailak, berriz, bigarren 

urteari. 

 1. erantzukizun-maila: Egoiliarrak ikusi, behatu eta jokatu egiten du, bere 

jardunean erizain espezialistak laguntzen diola, ezagutza teorikoa badu ere, 

ezagutza praktikoa falta baitzaio. 

 2. erantzukizun-maila: Egoiliarrak informatu egiten du eta, gero, jokatu, urrutiko 

ikuskapena duela. 

 3. erantzukizun-maila: Egoiliarrak jokatu egiten du eta, gero, informatu, hartu 

dituen erabakien eta egin dituen ekintzen erantzukizuna bere gain hartzen duela, 

bere kabuz jokatzeko behar adinako ezagutza teoriko eta prestakuntza praktiko 

baitu. 

 4. erantzukizun-maila: Egoiliarrak erabateko erantzukizunez jokatzen du. 

 

TXANDAKETETARAKO HELBURUAK  
 

Zeharkako helburuak, txandaketa bakoitzean ebaluatu beharrekoak  

Kalifikazio-eskala 

Oso gutxi  
1 - 2 

Txandaketaren helburuak lortzetik urrun. Dagokion atalean hobetu daitezkeen 
alderdiak zein diren adierazi behar da. 

Gutxiegi 
3 - 4 

Ez ditu txandaketaren helburu guztiak lortu, baina lortu ditzake prestakuntza-
denbora osagarri batean. Dagokion atalean hobetu daitezkeen alderdiak zein 
diren adierazi behar da, baita prestakuntza-denbora osagarriak zenbat iraun 
beharko lukeen iradoki ere. 

Nahikoa 
5 

Txandaketaren helburuak lortu ditu. 

Ona 
6 - 7 

Txandaketaren helburuak lortu ditu, eta horietako batzuetan maila altua du. 

Oso ona  
8 - 9  

Txandaketako helburu guztiak menderatzen ditu. 

Bikaina 
10 

Oso maila altua du. Kontuan hartu behar da egoiliar gutxik lortzen dutela 
kalifikazio hori. 

– Ez da proposatutako helburuen arabera aplikatzen. 



 

 
 

 

Prestakuntza Ibilbidearen Eredua Osasun Mentaleko Erizaintzan Espezializatutako Osasun Prestakuntza    OMEIU-Osakidetza. Gasteiz   
 

 

 

25 

 EZAGUTZAK ETA TREBETASUNAK 
 
 
A.1.- Lortutako ezagutzak  

Helburuak betetzeko behar diren kontzeptu teorikoak barneratu dituela erakutsi du, aurretik 

ikasi eta ulertu dituelako. 

 

Oso gutxi  
1 - 2 

Oso eskasak. Oso ezagutza eskasak ditu eta, horregatik, ezin du arrazoiketa 
kliniko/praktiko baliodunik egin. Ez du ikasten. 

Gutxiegi 
3 - 4 

Ezagutza urriak. Irregulartasunez ikasten du, eskatzen zaionean baino ez. 

Nahikoa 
5 

Ezagutza urriak ditu, baina jarduera profesionala betetzeko behar adinakoak. 
Helburuak lortu ditu. 

Ona 
6 - 7 

Ezagutza egokiak ditu eta jarduerarekin lortzen ditu; horregatik, ongi 
betetzen du jarduera profesionala.  

Oso ona  
8 - 9  

Orduak sartzen ditu ikasten. Oso kasu onak prestatzen ditu eta ekimen 
handia du; horregatik, gero eta gehiago ikasten du.  

Bikaina 
10 

Asko daki. Asko interesatzen zaio ikastea, gaietan sakontzea eta 
beharrezkoa baino urrutirago iristea. Bikaina da bere lanean. 

– Ez da proposatutako helburuen arabera aplikatzen. 

 
 
 
A.2.- Arazoaren arrazoiketa/balorazioa 

Dagoen informazioa barneratu du, osasun-arazo edo asistentzia-egoera bat behar den bezala 

balioetsi ahal izateko. 

 

Oso gutxi  
1 - 2 

Ez daki datuak nola interpretatu behar den arrazoibide diagnostiko egoki bat 
lortzeko. 

Gutxiegi 
3 - 4 

Ezagutzen du erizaintzako prozesua diagnostikora iristeko, baina asko 
kostatzen zaio eskariak jasotzea, datuak interpretatzea eta datuei ikuspegi 
diagnostikoa ematea.  

Nahikoa 
5 

Arrazoizko irizpideak baliatzen ditu diagnostikora iristeko. 

Ona 
6 - 7 

Dituen aukeren artean, irizpiderik arrazoizkoena eta egokiena baliatzen du 
diagnostikora iristeko eta hari erantzuna emateko. Erizaintzako prozesu (EP) 
ona egiten du. 

Oso ona  
8 - 9  

Hipotesi landuak –egoerarako zentzuzkoak– kontuan hartzeko gai da, 

helburuak ezartzen ditu, erizaintza-jarduerak planifikatzen ditu eta helburu horiei 
zainketa-erantzun ona ematen die. Erizaintzako nosografiak baliatzen ditu. 

Bikaina 
10 

Ikuspegi diagnostiko bikaina. Ezin hobeki integratzen du eskuragarri duen 
informazioa. Zentzuzko irizpidea baliatuta, zainketa-plan egokiak proposatzen 
ditu. Egoerarako egokiak diren erizaintzako nosografiak ezin hobeki hautatzen 
eta erabiltzen ditu. 

– Ez da proposatutako helburuen arabera aplikatzen. 
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A.3.- Erabakiak hartzeko gaitasuna 

Jarduketa-plan, zainketa-plan edo tratamendu egoki bat hautatzen du, dakien guztian 

oinarrituta, eta arazoa ulertzeko moduaren, testuinguruaren analisiaren eta eskura dituen 

aukeren eta horien ondorioen balioespenaren arabera. Zuhurtziaz egiten dio aurre praktika 

klinikoaren berezko ziurgabetasunari, bere mugak ezagutzen ditu eta laguntza eskatzen du 

behar duenean. 

 

Oso gutxi  
1 - 2 

Ez du erabakirik hartzen, edo bizkorregi hartzen ditu. 

Gutxiegi 
3 - 4 

Erabakiak hartzeko, beste pertsona batzuei laguntza eskatzen die denbora 
guztian. 

Nahikoa 
5 

Erabaki egokiak hartzen ditu, dakienaren arabera. 

Ona 
6 - 7 

Erabaki egokiak eta zuzenak hartzen ditu, dakienaren arabera. 

Oso ona  
8 - 9  

Bizkor hartzen ditu erabakiak, badaki zein diren bere mugak, ondo lan egiten du 
ziurgabetasunarekin, eta laguntza eskatzen du behar duenean. 

Bikaina 
10 

Bikaina da erabakiak hartzen. 
Zentzuzko irizpidea baliatuta, detektatutako diagnostikoetarako zainketa-plan 
egokiak proposatzen ditu. Egoerarako egokiak diren erizaintzako nosografiak 
ezin hobeki hautatzen eta erabiltzen ditu.  

– Ez da proposatutako helburuen arabera aplikatzen. 

 
 
 
 
A.4.- Trebetasunak 

Bere prestakuntza-urtea kontuan hartuz, trebea dela erakusten du espezialitatearekin 

lotutako prozedura, trebetasun eta zainketa terapeutikoak egitean. 

  

Oso gutxi  
1 - 2 

Ez da gai txandaketarako eskatzen zaizkion trebetasun eta zainketa gehienak 
egiteko. 

Gutxiegi 
3 - 4 

Asko kostatzen zaio trebatzea, baina, apurka-apurka, lortzen du. 

Nahikoa 
5 

Pixka bat kostatzen bazaio ere, txandaketako erizaintza-trebetasun eta -
zainketen % 80 behar bezala egiten ditu. 

Ona 
6 - 7 

Erritmo onean trebatzen da, eta txandaketan finkatutako helburuen arabera.  

Oso ona  
8 - 9  

Trebetasunak eta zainketak erraz barneratzen dituela erakusten du. Zaintzaile-
eginkizuna egokiro eta zehaztasunez egiteko gai da, egoera kontuan hartuta. 

Bikaina 
10 

Erritmo ezin hobean bereganatzen ditu trebetasunak, abileziak eta zainketak. 
Zaintzaile-eginkizuna ezin hobeki betetzen du. Espezialitatearekin lotutako 
zainketak ardura handiarekin egiten ditu. 

– Ez da proposatutako helburuen arabera aplikatzen. 
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A.5.- Baliabideak modu arrazionalean erabiltzea 

Medikamenduak, produktu sanitarioak eta baliabideak (denbora barne) behar bezala 

baliatzen ditu. 

 

Oso gutxi  
1 - 2 

Medikamentuak, produktu sanitarioak eta baliabideak ez ditu modu 
arrazionalean erabiltzen. 

Gutxiegi 
3 - 4 

Kostatu egiten zaio antolatzea eta lehentasunak finkatzea. Ez daki antolatzen, 
eta behar ez dituen baliabideak erabiltzen ditu. 

Nahikoa 
5 

Baliabideak erabiltzeko prozesua egoki samarra da.  

Ona 
6 - 7 

Normalean, baliabideak behar bezala erabiltzen ditu. Badaki antolatzen, 
denboraren erabilera planifikatzen du eta lehentasunak behar bezala finkatzen 
ditu.  

Oso ona  
8 - 9  

Medikamentuak, produktu sanitarioak eta baliabideak oso ondo baliatzen ditu. 
Oso ondo antolatzen da, eta lehentasunak oso ondo finkatzen ditu.  

Bikaina 
10 

Ezin hobeki antolatzen da, eta bere jardueren lehentasunak ezin hobeki 
finkatzen ditu. Efikazian eta efizientzian oinarrituta pentsatzen eta jokatzen du. 

– Ez da proposatutako helburuen arabera aplikatzen. 

 
 
 
 
 
 
A.6.- Pazientearen segurtasuna 

Pazientearen segurtasuna bermatzen laguntzen du eta praktika klinikoaren gidak aplikatzen 
ditu. 

 

Oso gutxi  
1 - 2 

Pazientea arriskuan jartzen du. 

Gutxiegi 
3 - 4 

Ez du pazientearen segurtasuna bermatzen laguntzen eta praktika klinikoaren 
gidak ez ditu aplikatzen. 

Nahikoa 
5 

Praktika klinikoaren gidak ezagutzen ditu eta pazientearen segurtasuna 
bermatzen laguntzen saiatzen da. 

Ona 
6 - 7 

Praktika klinikoaren gidak ezagutzen eta aplikatzen ditu. 

Oso ona  
8 - 9  

Pazientearen segurtasuna bermatzen laguntzen du eta praktika klinikoaren 
gidak aplikatzen ditu. 

Bikaina 
10 

Ezin hobeki laguntzen du pazientearen segurtasuna bermatzen eta praktika 
klinikoaren gidak aplikatzen ditu. 

– Ez da proposatutako helburuen arabera aplikatzen. 
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 JOKABIDEAK 
 
 

B.1.- Motibazioa  

Bere lanarekiko interesa eta prestakuntzako helburuak lortzeko gogoa adierazten du. 

Zerbitzuaren/unitatearen jardueran parte hartzen du. Proaktiboa da informazioa bilatzeko eta 

arazo bat ikertzeko orduan, bere praktika profesionalari buruz hausnartzen du eta jokabidea 

aldatzen du beharrezkotzat joz gero (autoikaskuntza). 

 

Oso gutxi  
1 - 2 

Ez du ez interesik ez motibaziorik, eta ez du parte hartzen. Ez da ez 
prestakuntza-saioetara ez zerbitzuaren saioetara joaten, ez du horietan parte 
hartzen eta ez zaio jarduera asistentziala interesatzen. 

Gutxiegi 
3 - 4 

Ikaskuntza eta prestakuntza interesatzen zaizkiola erakusten du, baina gehiago 
parte hartu beharko luke asistentzian. 

Nahikoa 
5 

Prestakuntza interesatzen zaiola eta ikaskuntzak motibatzen duela erakusten 
du. Unitateko eguneroko lanean laguntzen du, eta bere konpromisoak betetzen 
ditu. 

Ona 
6 - 7 

Oso motibazio eta inplikazio egokiak ditu, eta badu ekimena zerbitzuko 
eguneroko lanari aurre egiterakoan. 

Oso ona  
8 - 9  

Motibazio eta parte-hartze nabarmengarriak ditu. Proaktiboa da informazioa 
bilatzean eta kasuak ikertzean, bere praktika autoebaluatzeko gai da eta 
jokabidea aldatzen du beharrezkotzat joz gero. 

Bikaina 
10 

Bikaina. 

– Ez da proposatutako helburuen arabera aplikatzen. 

 

 

 

B.2.- Puntualtasuna/Bertaratzea eta Ardura 

 

Puntuala da eta lanaldia betetzen du. Ez dago justifikatu gabeko hutsegiterik. 
 

Oso gutxi  
1 - 2 

Ez da puntuala, ez du lanaldia betetzen edo ez da txandaketara agertzen, eta 
ez ditu justifikatzen hutsegite horiek. 

Gutxiegi 
3 - 4 

Erantzukizun eskasa du puntualtasunari, bertaratzeari eta bere unitateko 
jardueretan arduraz aritzeari dagokionez. 

Nahikoa 
5 

Puntuala da, lanaldia betetzen du eta noizean behin txandaketetara agertzen ez 
bada ere, justifikatu egiten ditu hutsegite horiek. Behar adinako ardura 
erakusten du. 

Ona 
6 - 7 

Puntuala da, lanaldia betetzen du eta noizean behin txandaketetara agertzen ez 
bada ere, jakinarazi eta justifikatu egiten ditu hutsegite horiek. Ardura egokia 
du. 

Oso ona  
8 - 9  

Beharrezkoa bada, bere lan-ordutegitik kanpo ere geratzen da lanean. 

Bikaina 
10 

Ardura bikaina du. Jokabide ezin hobea erakusten du, eta bere lanaldirako 
ezarritakoez beste jarduerei edo jarduera osagarriei denbora eskaintzeko prest 
egon ohi da. 

– Ez da proposatutako helburuen arabera aplikatzen. 
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B.3.- Pazientearekiko/Familiarekiko komunikazioa 
 
Harreman interpertsonaletarako eta komunikaziorako gaitasun egokia du, beharrezkoa 

ahozko edo idatzizko informazio-trukaketa eraginkorra izan dadin, edo erabakiak hartu ahal 

izateko pazienteekin, senideekin edo legezko ordezkariekin batera prozesu asistentzialeko 

edozein alderdiren inguruan. 

 

Oso gutxi  
1 - 2 

Ez da pazientearekin/familiarekin harremanetan jartzen eta ez die informaziorik 
ematen. Ez du interesik erakusten. 

Gutxiegi 
3 - 4 

Informazio gutxi ematen du, eta gaizki. Portaera edo jokabide desegokiak ditu 
eta, horregatik, mesfidantza eta behar ez diren disfuntzioak edo gatazkak 
eragiten ditu familiarekin edo pazientearekin.  

Nahikoa 
5 

Beti ematen du informazioa, baina ematen duena ez da nahikoa, ezta gertukoa 
ere. Harremana hotza da. Portaera eta jokabidea hotz samarrak dira, ez oso 
espontaneoak, baina ez du ez ondoezik ez gatazkarik eragiten pazienteekin 
edo familiekin. 

Ona 
6 - 7 

Informazio argia ematen du, ulertzeko modukoa.  
Harremanak egokiak eta errazak dira. 

Oso ona  
8 - 9  

Informazio argia ematen du, ulertzeko modukoa eta gertukoa; informazioa 
transmititze hutsaz haraindi joan ohi da. Enpatikoa da, eta erlazio terapeutiko 
ona ezartzen du. 

Bikaina 
10 

Erlazio ezin hobea. Ezin hobeki konektatzen du familiekin eta pazienteekin, 
tolerantea da, horien arazoak interesatzen zaizkiola erakusten du eta behar 
beste denbora ematen du pertsonaren osasunarekin/gaixotasunarekin lotutako 
alderdiei, kezkei edo zailtasunei buruz hitz egiten. 

– Ez da proposatutako helburuen arabera aplikatzen. 

 
 
B.4.- Talde-lana 
 
Zerbitzuko/Unitateko jardueretan parte hartzen du eta, gainerako profesionalekin batera, 

arazoak ebatzi, eta erabakiak hartzen ditu. 

 

Oso gutxi  
1 - 2 

Ez da talde-lanean aritzen eta ez du errespetatzen gainerako profesionalen 
lana. 

Gutxiegi 
3 - 4 

Kostatu egiten zaio talde-lanean aritzea, eta jokabide pasiboa du.  
Kostatu egiten zaio taldean integratzea. Taldearen arazo eta/edo erabakien 

inguruan axolagabe ageri da. Ez du taldearen jardueretan –bileretan, saioetan 

eta abarretan– parte hartzen, eta ez ditu errespetatzen taldearen erabakiak. 
Nahikoa 

5 
Talde-lanean aritu ohi da. Taldearen jardueretan parte hartzen du, eta taldearen 
erabakiak errespetatzen ditu. 

Ona 
6 - 7 

Talde-lanean aritu ohi da, eta laguntza eskaini ohi du bere borondatez eta gogo 
onez. Harreman egokiak eta errazak ditu taldearekin. Ideiak ematen ditu. 

Oso ona  
8 - 9  

Taldean funtsezko kidea da, lankideen lana errespetatzen du eta helburuak –
asistentzialak, prestakuntzakoak eta ikerketakoak– lortzeko zereginean 

kontuan hartzen ditu. Interesa erakusten du, modu aktiboan hartzen du parte 
arazoetan, jardueretan eta abarretan, erabakiak bere gain hartzen ditu eta 
taldea tartean sartzen duten ekimenak proposatzen ditu. 

Bikaina 
10 

Buru izan ohi da lan-taldeetan, eta proaktiboa da proiektuak abiarazten. 

– Ez da proposatutako helburuen arabera aplikatzen. 



 

 
 

 

Prestakuntza Ibilbidearen Eredua Osasun Mentaleko Erizaintzan Espezializatutako Osasun Prestakuntza    OMEIU-Osakidetza. Gasteiz   
 

 

 

30 

B.5.- Balio etikoak eta profesionalak 
 
Bere helburu nagusia pazientea behar bezala zaintzea eta haren ongizatea lortzea da. 

Pazienteen balioak eta eskubideak errespetatzen ditu, baita haien autonomia eta erabakiak 

hartzeko askatasuna ere. Konfidentzialtasuna eta sekretu profesionala errespetatzen ditu. 

Arazo/gatazka etikoak identifikatzen, eta konponbide arrazoituak proposatzen ditu. Egoera 

konplexu edo garrantzitsuetan laguntza eskatzen du. 

 

Oso gutxi  
1 - 2 

Ez du konfidentzialtasuna errespetatzen, ezta sekretu profesionala ere. 

Gutxiegi 
3 - 4 

Ez du pertsonaren iritzia kontuan hartzen, ez ditu haren nahiak entzuten eta ez 
ditu gainerako profesionalen iritziak errespetatzen. 

Nahikoa 
5 

Pazientearen iritzia errespetatzeaz gain, haren eskubideak ezagutu eta 
errespetatu egiten ditu.  
Konfidentzialtasuna eta sekretu profesionala errespetatzen ditu. 

Ona 
6 - 7 

Pazientea behar bezala zaintzeko eta haren ongizatea lortzeko helburua du. 
Konfidentzialtasuna eta sekretu profesionala ez ezik, pazientearen balioak eta 
eskubideak errespetatzen ditu, baita pazientearen autonomia ere erabakiak 
hartzean.  

Oso ona  
8 - 9  

Pazientearekin enpatizatzen du eta informazio zehatza ematen dio; gainera, 
pazientearen iritzia kontuan hartzen du erabakiak hartzeko. Hori guztia, 
pazientea zaintzeko eta haren ongizatea lortzeko eta konfidentzialtasuna, 
sekretu profesionala eta pazientearen balioak, eskubideak eta autonomia 
errespetatzeko helburua izateaz gain. 

Bikaina 
10 

Aurrekoaz gain, arazo/gatazka etikoak identifikatzen ditu eta konponbide 
arrazoituak proposatzen ditu edota laguntza eskatzen du egoera konplexu edo 
garrantzitsuetan. 

– Ez da proposatutako helburuen arabera aplikatzen. 

 

Txandaketa bakoitzerako helburu espezifikoak 

 

Akutuen Ospitalizazio Unitatea  

 Akutuen Psikiatria Unitatearen azken helburua zein den, horrek nola funtzionatzen 

duen eta psikiatriako sare asistentzialaren barnean zer toki duen jakitea, baita sare 

horretara sartzeko bideak zein diren ere. 

 Osasun mentalean ospitale-arretarako zer filosofia dagoen jakitea, baita Akutuen 

Ospitalean artatutako biztanleriaren ezaugarri sozialak, demografikoak eta 

epidemiologikoak zein diren ere. 

 Unitate horretan maiztasun handienaz artatzen diren patologiak ezagutzea. 

 Indarreko legeria ezagutzea eta osasun mentalaren alorreko printzipio etikoak 

aplikatzea (borondatezko ospitalizazioak, tratamendu judizialak eta abar). 

 Taldearen osaera, antolamendua eta funtzionamendua ezagutzea.  
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 Taldean integratzea, talde-lanaren dinamikan parte hartzea eta bai unitateko beste 

profesional batzuekin bai beste talde batzuekin koordinatzea. 

 Osasun mentaleko erizainak unitatean zer funtzio duen jakitea.  

 Unitateko pazienteei eta familiei egin beharreko balorazio- eta jarraipen-elkarrizketetan 

trebetasunez moldatzea. 

 Akutuen Psikiatria Unitatearen kalitate-kudeaketan eraginkortasunez eta efizientziaz 

parte hartzea. 

 Nahasmendu psikiatriko guztiak ezagutzea eta horietako bakoitzean erizainek nola 

esku hartu behar duten jakitea. 

 Pazientearen historia klinikoan erizaintzako erregistroak betetzea. 

 Erizaintzako prozesua (EP) aurrera eramatea. 

 Unitatean egiten diren tratamenduak eta jarduerak –tratamendu psikofarmakologikoak, 

terapia elektrokonbultsiboa, tratamendu biologikoak, psikoheziketako tratamenduak, 

etab.– zein diren eta horiek behar bezala eta segurtasunez nola erabili behar diren 

jakitea eta horien albo-efektuez behar bezala arduratzea. 

 Osasun mentaleko arazoak dituzten eta Akutuen Unitatean ospitaleratuta dauden 

pertsonei arreta emateko giza baliabideak eta legearekin lotutako alderdiak ezagutzea, 

familiei orientazioa emateko.   

 Pazienteen/bezeroen, familien, profesionalen eta taldeen heziketarako, informaziorako 

eta prestakuntzarako prozesuak aplikatzea edo horien aplikazioan parte hartzea. 

 Akutuen Unitatean ospitaleratuta daudenei arreta emateko beharrezkoak izan 

litezkeen espezialitate medikoekin, baliabideekin eta/edo esparru asistentzialekin 

koordinatzea. 

 Dituen erantzukizun guztien berri ematea talde-bileran. 

 Osasun mentaleko erizaintzan ikertzea eta, taldea ikerketaren bat egiten ari bada, 

horretan parte hartzea. 

 Jardun eta bizipen propioei eta bestelakoei buruzko gaitasun kritikoa eta gogoeta-

gaitasuna garatzea. 

 Muturreko egoerak –hala nola larrialdiak, ihesak eta suizidio-arriskua– ezagutzea, 

baloratzea eta maneiatzea eta horrelakoetan nola jardun behar den eta nolako 

erizaintza-zainketak aplikatu behar diren jakitea. Euspen psikologikoa eta/edo euspen 

farmakologikoa nola baliatu behar den jakitea. 
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 Osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonen integrazioaren inguruan gizartea 

sentsibilizatzeko abileziak erakustea.  

 Interesa eta erantzukizuna erakustea. 

 

Haur eta Gazteen Osasun Mentaleko programak edo zerbitzuak 

 Haur eta Gazteen Osasun Mentaleko Zerbitzuaren azken helburua zein den jakitea, 

baita zerbitzu horren funtzionamendua, hartara sartzeko moduak eta osasun 

mentaleko sare asistentzialaren barnean duen tokia ere. 

 Haur eta Gazteen Osasun Mentaleko Zerbitzuko arretaren filosofia ezagutzea, baita 

zerbitzu horretan artatutako biztanleriaren ezaugarri sozialak, demografikoak eta 

epidemiologikoak ere. 

 Haur eta Gazteen Osasun Mentaleko Zerbitzuan artatzen den biztanleriaren patologia 

ohikoenak ezagutzea. 

 Indarreko legeria ezagutzea eta osasun mentalaren alorreko printzipio etikoak 

aplikatzea haurrengan eta gazteengan. 

 Taldearen osaera, antolamendua eta funtzionamendua ezagutzea.  

 Taldean integratzea, talde-lanaren dinamikan parte hartzea eta bai unitateko beste 

profesional batzuekin bai beste talde batzuekin koordinatzea. 

 Osasun mentaleko erizainak zerbitzuan zer funtzio duen jakitea.  

 Pazienteei eta horien senideei egin beharreko balorazio- eta jarraipen-elkarrizketetan 

trebetasunez moldatzea. 

 Paziente haur eta gazteen erizaintzako prozesua (EP) aurrera eramatea.  

 Haur eta Gazteen Osasun Mentaleko Zerbitzuaren kalitate-kudeaketan 

eraginkortasunez eta efizientziaz parte hartzea. 

 Kasu bakoitzean egokitzat jotako erizaintzako esku-hartzeak egitea. 

 Pazientearen historia klinikoan erizaintzako erregistroak betetzea. 

 Unitatean egiten diren tratamenduak eta jarduerak –tratamendu psikofarmakologikoak, 

tratamendu biologikoak, jokabide-tratamenduak, talde-tratamenduak, psikoheziketako 

tratamenduak, etab.– zein diren eta horiek behar bezala eta segurtasunez nola erabili 

behar diren jakitea eta horien albo-efektuez behar bezala arduratzea. 

 Osasun mentaleko arazoak dituzten eta zerbitzuan artatzen diren haur eta gazteei 

arreta emateko giza baliabideak eta legearekin lotutako alderdiak ezagutzea, familiei 

orientazioa emateko.   
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 Pazienteen/bezeroen, familien, profesionalen eta taldeen heziketarako, informaziorako 

eta prestakuntzarako prozesuak aplikatzea edo horien aplikazioan parte hartzea. 

 Zerbitzuan artatutako haurrei eta gazteei arreta emateko beharrezkoak izan litezkeen 

espezialitate medikoekin, baliabideekin eta/edo esparru asistentzialekin koordinatzea. 

 Taldearen barnean esleitu zaizkion erantzukizunak bere gain hartzea. 

 Larrialdi-egoerak ezagutzea, baloratzea eta maneiatzea eta horrelakoetan nola jardun 

behar den eta nolako erizaintza-zainketak aplikatu behar diren jakitea.  

 Norberaren jardunei eta bestelakoei buruzko gaitasun kritikoa eta gogoeta-gaitasuna 

garatzea. 

 Osasun mentaleko erizaintzan ikertzea eta taldearen ikerketa-lanean parte hartzea.  

 

Egonaldi Luzeko Errehabilitazio Unitatea  
 

 Unitatearen azken helburua zein den, horrek nola funtzionatzen duen eta Osasun 

Mentaleko Sarearen barnean zer toki duen jakitea. 

 Unitatearen arau orokorrak, filosofia asistentziala eta helburuak bere egitea. 

 Dagokion erizaintza-zerbitzuaren kalitate-kudeaketan eraginkortasunez eta efizientziaz 

parte hartzea. 

 Diziplina anitzeko taldearen ezaugarriak zein diren jakitea eta talde horretan 

integratzea. 

 Erizainaren eta paziente, familia edo taldearen arteko harremana behar bezala 

maneiatzea, planteaturiko egoera guztietan. 

 Unitatean ohikoenak eta/edo espezifikoenak diren osasun mentaleko arazoak 

ezagutzea, baita unitatean baliaturiko tratamenduak, argibideak, lortu nahi diren 

efektuak, albo-ondorioak eta horiek maneiatzeko modua ere. 

 Artatzen duen gizaki bakoitzaren banakotasuna errespetatzea, hark ahalik eta gauza 

gehien bere kabuz egin dezan sustatzea eta, adimen-narriadura edo narriadura fisikoa 

dela-eta zenbait jarduera ezin baditu egin, haren ordez egitea. 

 Pazienteari arreta integrala eta indibidualizatua ematea. Pazienteen arazoak edota 

jokabide-aldaketak atzematea. 

 Ospitale psikiatrikoko egonaldi luzeko unitatearen esparruan, gizabanako, familia eta 

taldeen zainketa egitea balorazio eta prozesu diagnostiko egoki batean oinarrituta, eta 

erizaintzako esku-hartzeak egitea, zainketa integraleko kontzeptuari jarraikiz eta 

ebidentzia zientifikoan funtsatuta. 
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 Unitateak honako egoera hauetarako ezarriak dituen protokoloak aplikatzea: terapia 

elektrokonbultsiboa, ihesak, suizidio-ahaleginak, etab. 

 Paziente psikiatrikoaren errehabilitazioak eta errehabilitazio psikiatrikorako programek 

zer zentzu duten jakitea. 

 Programa terapeutiko indibidualak sortzeko eta horiei jarraipena egiteko lanean parte 

hartzea. 

 Jarraipen indibidualeko esku-hartze terapeutikoa egitea. 

 Paziente/bezero, familia eta taldeentzako heziketa- eta errehabilitazio-prozesuak 

aplikatzea eta/edo horietan parte hartzea, paziente bakoitzak ahalik eta bizi-kalitate 

onena izan dezan. 

 Beste profesional batzuei prestakuntza/aholkularitza ematen laguntzea. 

 Indarreko legeria ezagutzea eta osasun mentalaren alorreko printzipio etikoak 

aplikatzea (borondatezko ospitalizazioak, tratamendu judizialak eta abar). 

 Jardun eta bizipen propioei eta bestelakoei buruzko gaitasun kritikoa eta gogoeta-

gaitasuna garatzea. 

 Ikerketa egitea. Taldearen ikerketan parte hartzea. 

 Krisi-egoeretan esku hartzea, euspen fisikoa, psikologikoa eta/edo farmakologikoa 

eginda, preskripzioaren arabera. 

 Erizaintzako profesionalekin eta/edo osasun mentaleko beste espezialitate edo 

esparru batzuetako profesionalekin koordinatzea, zainketaren jarraitutasuna ez ezik, 

pertsonarentzako jarraipen eta tratamendu egokia eta integrala ere faboratzeko. 

 Jarrera positiboarekin lan egitea, akatsak eta arazoak ezagututa eta benetako 

konponbideak proposatuta. 

 
Osasun Mentaleko Zentro Komunitarioa  
 

 Osasun mentaleko zentroaren azken helburua zein den, hark nola funtzionatzen duen 

eta psikiatriako sare asistentzialaren barnean zer toki duen jakitea, baita sare horretara 

deribatzeko bideak zein diren ere. 

 Osasun mentalean arreta komunitariorako zer filosofia dagoen jakitea, baita osasun 

mentaleko zentroan artatutako biztanleriaren ezaugarri sozialak, demografikoak eta 

epidemiologikoak zein diren ere. 

 Biztanleria-nukleo horretan maiztasun handienaz artatzen diren patologiak ezagutzea. 

 Taldearen osaera, antolamendua eta funtzionamendua ezagutzea. 
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 Taldean integratzea. 

 Osasun mental komunitarioko erizainak zer funtzio duen jakitea.  

 Trebetasunez moldatzea patologia kronikoak dituzten pazienteei egin beharreko 

elkarrizketa klinikoetan eta pazienteei harrera eta jarraipena egiteko kontsultetan. 

 Pazientearen historia klinikoan erizaintzako erregistroak betetzea. 

 Erizaintzako prozesua (EP) aurrera eramatea. 

 Zentroan pazienteentzat eta/edo familientzat egiten diren jardueretan 

(psikoheziketakoak, psikoterapeutikoak, erlaxaziokoak, errehabilitaziokoak, 

gizarteratzekoak, etab.) parte hartzea. 

 Osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonei arreta emateko giza baliabideak eta 

legearekin lotutako alderdiak ezagutzea, familiei orientazioa emateko.  

 Diziplina anitzeko taldeko beste kide batzuekin elkarlanean aritzea koterapia-saioetan. 

 Larrialdi-egoerak baloratzea, eta halakoetan nola jokatu jakitea: Deribazioa, euspen 

psikologikoa eta euspen farmakologikoa. 

 Baliabide eta/edo esparru asistentzial guztiekin lankidetzan aritzea. 

 Dituen erantzukizun guztien berri ematea talde-bileran. 

 Etxez etxeko bisitak egitea. 

 Lehen Mailako Arretako taldeekin prestakuntza-saioetan parte hartzea. 

 
Egonaldi Ertaineko Unitatea, errehabilitazio-programekin 
 

 Unitatearen azken helburua zein den, nola funtzionatzen duen eta Osasun Mentaleko 

Sarearen barnean zer toki duen jakitea. 

 Indarreko legeria ezagutzea eta osasun mentalaren alorreko printzipio etikoak 

aplikatzea.  

 Unitatearen arau orokorrak, filosofia asistentziala eta helburuak bere egitea. 

 Erizaintza Zerbitzuaren kalitate-kudeaketan eraginkortasunez eta efizientziaz parte 

hartzea. 

 Diziplina anitzeko taldearen ezaugarriak zein diren jakitea eta talde horretan 

integratzea. 

 Erizainaren eta paziente, familia edo taldearen arteko harremana behar bezala 

maneiatzea, planteaturiko egoera guztietan. 
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 Unitatean ohikoenak eta/edo espezifikoenak diren osasun mentaleko arazoak 

ezagutzea, baita baliaturiko tratamenduak, argibideak, lortu nahi diren efektuak, albo-

ondorioak eta horiek maneiatzeko modua ere. 

 Artatzen duen gizaki bakoitzari arreta integrala ematea, eta haren banakotasuna 

errespetatzea.  

 Pertsonaren gaitasun guztiak sustatzea eta hari bere potentzialtasunak garatzen eta 

egindako lorpen guztiak sendotzen laguntzea. 

 Gizabanako, familia eta taldeen zainketa egitea, ebidentzia zientifikoan funtsatutako 

balorazio egokian eta diagnostiko-prozesuan oinarriturik, arreta integralaren 

kontzeptuari jarraikiz.  

 Paziente psikiatrikoaren errehabilitazioak zer zentzu duen jakitea. 

 Programa terapeutiko indibidualak sortzeko eta horiei jarraipena egiteko lanean parte 

hartzea.  

 Unitateko jardun-gidak eta protokoloak pertsonaren inguruabar eta ezaugarrietara 

egokitzea.  

 Errehabilitazio-plan indibidualak aplikatzea, jarraipena egitea eta errehabilitazio-

prozesuaren bilakaera ebaluatzea. 

 Jarraipen indibidualeko esku-hartze terapeutikoa egitea. 

 Pertsonak bere bizitzaren agintea hartzeko heziketa-prozesuak –paziente/bezero, 

familia eta taldeentzat– aplikatzea edo horietan parte hartzea, gaixoak ahalik eta 

osasun eta bizi-kalitaterik onena izan dezan, bere egoera kontuan izanik. 

 Beste profesional batzuei prestakuntza/aholkularitza ematen laguntzea. 

 Norberaren jardunei buruzko autokritika- eta gogoeta-gaitasuna garatzea. 

 Taldearen ikerketan parte hartzea. 

 Krisi-egoerak konpontzea eta bideratzea.  

 Erizaintzako profesionalekin eta/edo osasun mentaleko beste espezialitate edo 

esparru batzuetako profesionalekin koordinatzea, zainketaren jarraitutasuna ez ezik, 

pertsonaren egoeraren araberako jarraipen eta tratamendu egokia eta integrala ere 

faboratzeko. 

 Jarrera positiboarekin lan egitea, arazoak ezagututa eta konponbideak proposatuta. 
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Errehabilitazio Komunitarioko Programak - Zerbitzua 
 

 Zerbitzuaren azken helburua zein den, nola funtzionatzen duen eta Osasun Mentaleko 

Sarearen barnean zer toki duen jakitea. 

 Unitatearen arau orokorrak, filosofia asistentziala eta helburuak bere egitea.  

 Indarreko legeria ezagutzea eta osasun mentalaren alorreko printzipio etikoak 

aplikatzea. 

 Diziplina anitzeko taldearen ezaugarriak zein diren jakitea eta talde horretan 

integratzea. 

 Zerbitzuaren kalitate-kudeaketan eraginkortasunez eta efizientziaz parte hartzea. 

 Erizainaren eta pazientearen arteko harremana eta familiaren eta taldearen artekoa 

behar bezala maneiatzea, errehabilitazio-programa komunitarioen esparruan. 

 Zerbitzuan ohikoenak diren osasun mentaleko arazoak ezagutzea, baita baliaturiko 

tratamenduak, argibideak, lortu nahi diren efektuak, albo-ondorioak eta horiek 

maneiatzeko modua ere. 

 Artatzen duen gizaki bakoitzari arreta integrala ematea, eta haren banakotasuna 

errespetatzea.  

 Unitateko jardun-gidak eta protokoloak pertsonaren inguruabar eta ezaugarrietara 

egokitzea.  

 Nahasmendu mental larria duen pertsonaren gaitasun guztiak sustatzea eta pertsonari 

bere potentzialtasunak garatzen eta egindako lorpenak sendotzen laguntzea. 

 Zainketa egitea, ebidentzia zientifikoan funtsatutako balorazio egokian eta diagnostiko-

prozesuan oinarriturik, arreta integralaren kontzeptuari jarraikiz.  

 Gaixotasun mental larria duen pazientearen errehabilitazioak zer zentzu duen jakitea. 

 Programa terapeutiko indibidualak sortzeko eta horiei jarraipena egiteko lanean parte 

hartzea.  

 Errehabilitazio-plan indibidualak aplikatzea, jarraipena egitea eta errehabilitazio-

prozesuaren bilakaera ebaluatzea. 

 Jarraipen indibidualeko esku-hartze terapeutikoa egitea. 

 Pertsonak bere bizitzaren agintea hartzeko heziketa-prozesuak –paziente/bezero, 

familia eta taldeentzat– aplikatzea edo horietan parte hartzea, gaixoak ahalik eta 

osasun eta bizi-kalitaterik onena izan dezan, bere egoera kontuan izanik. 

 Krisi-egoerak konpontzea eta bideratzea.  

 Beste profesional batzuei prestakuntza/aholkularitza ematen laguntzea. 
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 Jarrera positiboarekin lan egitea, arazoak ezagututa eta benetako konponbideak 

proposatuta. Norberaren jardunei buruzko autokritika- eta gogoeta-gaitasuna garatzea. 

 Erizaintzako profesionalekin eta/edo osasun mentaleko beste espezialitate edo 

esparru batzuetako profesionalekin koordinatzea, erizaintzako arretaren eta zaintzaren 

jarraitutasuna ez ezik, pertsonaren egoeraren araberako jarraipen eta tratamendu 

egoki eta integrala ere faboratzeko. 

 Taldearen ikerketan parte hartzea. 

 

Unitate Berezia: Psikiatriako Eguneko Ospitalea 
 

 Jarraipen-kontsultak egitea iraupen luzeko tratamenduan egonik osasun mentaleko 

erizaintza-kontsultara joan ohi diren paziente konpentsatuekin. 

 Erizaintzako prozesua (EP) aurrera eramatea modu integralean, baita kasu eta egoera 

bakoitzera egokitutako teknika eta prozedura delegatuak ere. 

 Unitatean taldean edota modu indibidualean egitekoak diren jarduerak, bere 

ardurapekoak direnak, zuzentzea: terapia, irteerak, aldizkaria, sukaldea, etab. 

 Eguneko Ospitalean dauden pertsonek tratamendu integralari eman dioten 

erantzunaren bilakaera eta prozesua ikuskatzea. 

 Behar duten pazienteei, berehalako eskaerak egoki  baloratzea eta horiei arreta 

ematea. 

 Pazienteak programaturiko jardueretan parte har dezan sustatzea (ospitalean bertan, 

beste baliabide asistentzial edo sozial batzuetan...), eta emaitzen jarraipena egitea. 

 Beharrezkotzat jotako eta/edo erizaintzari dagozkion administrazio-lanak egitea. 

 Psikiatriako azterketetan edo ikerketa-lanetan laguntzea, halakorik egonez gero. 

 Pazienteari, familiari, taldeei eta profesionalei heziketa sanitarioa ematea, hala 

badagokio. 

  Interkontsultak egitea beste baliabide asistentzial batzuetako pazienteen jarraipena 

egiteko.  

 Erizaintzako beste talde batzuei laguntza, prestakuntza eta informazioa ematea, hala 

egokituz gero. 

 Osasun mentaleko zentroekin eta tarteko beste egitura batzuekin koordinatzea, 

herritarrei arreta integral jarraitua eta egokia emateko.  
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Unitate Berezia: Adikzioen Orientazio eta Tratamendurako Zentroa 
 

 Zentroaren azken helburua zein den, nola funtzionatzen duen eta Arabako Osasun 

Mentaleko Sarearen barnean zer toki duen jakitea. 

 Zentroaren arau orokorrak, filosofia asistentziala eta helburuak bere egitea, baita lan-

metodoa eta hark dakarren erantzukizuna ere (asistentzia efizientea emate aldera). 

 Zerbitzuaren kalitate-kudeaketan eraginkortasunez eta efizientziaz parte hartzea. 

 Diziplina anitzeko taldearen ezaugarriak zein diren jakitea, talde horretan integratzea 

eta erizainak talde horren barnean zer eginkizun duen bereiztea.  

 Artatzen duen gizaki bakoitzaren banakotasuna errespetatzea. 

 Erizainaren eta pazientearen harremana eta familiaren eta taldearen artekoa behar 

bezala maneiatzea. 

 Zentroan espezifikoki artatzen diren osasun mentaleko arazoak ezagutzea, baita 

baliaturiko tratamenduak, argibideak, lortu nahi diren efektuak, albo-ondorioak eta 

horiek maneiatzeko modua ere. 

 Tratamenduak ematea, medikuaren preskripzioaren arabera, albo-ondorioak, ondorio 

onuragarriak eta beste baloratuta.   

 Programa eta/edo tratamendu berezietako pazienteen jarraipena egitea eta behatzea, 

protokoloei jarraikiz: «depot» farmakoak, medikamentu antagonistak, desintoxikazioak, 

etab. 

 Erizaintzako kontsultak egitea: banakoak, taldekoak edo familiarrak... 

 Erizaintzako prozesua lantzea eta, ebidentzia zientifikoan oinarrituta, pertsonei, familiei 

eta taldeei erizaintzako zainketak ematea/erizaintzako esku-hartzeak egitea, arreta 

integralaren kontzeptuarekin bat, zentroaren esparruan. 

 Programa terapeutiko indibidualak egiteko lanean parte hartzea.  

 Krisi-egoeretan esku hartzea.  

 Adikzio-arazoetan errehabilitazioak zer zentzu duen jakitea eta horietarako 

diseinatutako programen garapen, jarraipen eta ebaluazioan laguntzea. 

 Pazienteak errehabilitazio-jardueretan parte har dezan sustatzea. 

 Baliabide materialak egokiro erabiltzea, pertsonaren premien arabera. 

 Paziente/bezero, familia, profesional eta taldeentzako heziketa-prozesuak garatzea. 

 Dagozkion erregistroak betetzea.  

 Beste profesional batzuei adikzioei eta horien ondorioz izaten diren arazoei buruzko 

prestakuntza/aholkularitza emateko zereginean parte hartzea.  
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 Indarreko legeria ezagutzea eta osasun mentalaren eta adikzioen alorreko printzipio 

etikoak aplikatzea. 

 Norberaren jardunei eta bestelakoei buruzko gaitasun kritikoa eta gogoeta-gaitasuna 

garatzea. 

 Pazienteen zainketarako talde-koordinaziorako bileretan parte hartzea (programen 

koordinazioa eta abar). 

 Beste profesional eta zerbitzuen arteko koordinazioan parte hartzea: Lehen Mailako 

Arreta, psikiatria-zerbitzuak  eta beste erakunde batzuk, eta pazienteen zainketen 

jarraitutasuna koordinatzea, zainketa edo bestelakoen jarraitutasunaren txostena 

eginez.  

 Ikerketan parte hartzea, taldean.  
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EZARRITAKO TXANDAKETA BAKOITZEAN EGIN BEHARREKO JARDUERAK 

  E1 E2 

JARDUERAK  

KOPURUA, 
GUZTIRA  

egin 
beharrekoa

k  

Akutuen 
Ospitalazio 
Unitatea:  
Helduak; 
Haurrak eta 
gazteak 

Egonaldi 
Luzeko 
Errehabilita
zio U. 

U. Berezia: 
Eguneko 
Ospitalea/E
gonaldi 
Luzeko 
U./AOTZ 

Egonaldi 
Ertaineko 
Ospitalizazi
o U. 
 

Errehabilita
zio 
komunitari
oko 
programak 

Osasun 
mentaleko 
zentro 
komunitario
a 

Arreta psikiatrikoko lehen 
eskaeren arretan parte 
hartzea.   

20 5     15 

Programak koordinatzeko 
saioetan parte hartzea. 

10 2 2 2 2 2 2 

Erizaintzako saio klinikoetan 
parte hartzea. 

20 4 3 3 3 3 4 

Osasun mentaleko taldearen 
saio klinikoetan parte 
hartzea. 

20 4 3 3 3 3 4 

Kasu klinikoak eremuan 
koordinatzeko saioetan parte 
hartzea. 

5 1 1 1 1 1 1 

Erizaintzako saio klinikoak 
aurkeztea. 

6 1 1 1 1 1 1 

Erizaintzako kontsultak 
egitea.  

50 
banako 

15 
familiar 

10 + 3 5 + 2 5 + 2 5 + 3 5 + 2 20 + 3 

Etxez etxeko bisitak egitea. 20     5 15 
Pazientearen jarraipen osoa 
egitea, erizaintzako 
prozesuaren arabera. 

13 
2 heldu + 
2 haur-
gazte 

2 

1 
Hiru 

arreta-
maila 

2 

1  
Hiru 

arreta-
maila 

5 

Finkatuta dauden taldekako 
prozesuetan laguntzea. 

2    1 1 1 

Larrialdi- edo krisialdi-
egoeretan esku hartzea. 

10 5     5 

Diziplina anitzeko taldeei edo 
erizaintza-taldeei 
prestakuntza emateko 
saioetan parte hartzea. 

2 1   1   

Osasun mentaleko heziketa-
programan parte hartzea. 

1   1    

Errehabilitazio 
psikosozialeko programan 
parte hartzea. 

1     1  

Eremu soziosanitarioko 
osasun mentaleko 
diagnostikoaren etengabeko 
eguneraketan laguntzea.  

 Bai Bai Bai Bai Bai Bai 

Osasun mentaleko 
erizaintza-interkontsultako 
programa diseinatzea, beste 
jarduketa-eremu batzuetako 
profesionalekin batera. 

1 1      

Zenbait baliabide 
asistentzialen bitartez 

15 6  3   6 



 

 
 

 

Prestakuntza Ibilbidearen Eredua Osasun Mentaleko Erizaintzan Espezializatutako Osasun Prestakuntza    OMEIU-Osakidetza. Gasteiz   
 

 

 

42 

tratamenduan dauden 
pazienteen erizaintzako 
zainketen jarraitutasunari 
buruzko txostenak idaztea. 

Osasun mentaleko 
erizaintzari buruzko ikerketa-
proiektua sortzea.  

1 - - - - - - 

BAEE-AK GARATU EDO/ETA AURKEZTU BEHARREKO BESTE LAN BATZUK 
 

1. urtea 
 
Psikofarmakologiari buruzko saioa, promozioko ikaskideei ikasgelan aurkeztu beharrekoa 

eta osasun mentalean espezialista den erizain aditu batek ikuskatua. 

Saio bibliografikoa, lehen urtean txandaketa egiten den unitateetan aurkeztu beharrekoa.  

Berrikuspen bibliografiko publikorako saio klinikoa Arabako ESIan, beharrezkoa izanez 

gero. 

 Prestakuntzako 1. eta 2. urteko ikaskideei azaldu beharreko kasu klinikoei buruzko bi saio 

kliniko, non zeharkako prestakuntza komuna lantzen den. 

Ikaskideek azaltzen dituzten kasuei buruzko saio kliniko guztietan parte hartzea. 

Garatu beharreko kasu klinikoak, pazienteari jarraipen osoa egiten zaiola.  

AUOko Santiagoko (Arabako ESIa) akutuen unitateko (helduak) bi kasu.   

AUOko Santiagoko (Arabako ESIa) akutuen unitateko (haurrak eta gazteak) bi 

kasu.    

Arabako Osasun Mentaleko Sareko egonaldi luzeko/ertaineko ospitalizazio-

unitateko bi kasu. 

Lehen urtean egokitutako txandaketako zerbitzu bereziko bi kasu. 

 
2. urtea 
 
Osasun mentaleko eta psikiatriako erizaintzari buruzko irakaskuntza-mintegia, 1. urteko 

ikaskideei eman beharrekoa eta osasun mentalean aditua den erizain batek ikuskatua. 

Berrikuspen bibliografiko publikoko saio klinikoa Arabako Ospitale Psikiatrikoan. 

Prestakuntzako 1. eta 2. urteko ikaskideei azaldu beharreko kasu klinikoei buruzko bi saio 

kliniko, non zeharkako prestakuntza komuna lantzen den. 

Ikaskideek azaltzen dituzten kasuei buruzko saio kliniko guztietan parte hartzea. 
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Garatu beharreko kasu klinikoak, pazienteari jarraipen osoa egiten zaiola.  

OMZko lau kasu. 

 Errehabilitazio komunitarioko bi kasu. 

Ospitalez kanpoko bitarteko baliabideen bi kasu. 

Tutoreak edo egoiliarrak berak proposatuta egin beharreko beste jarduera edo lan batzuk 

(berrikuspen bibliografikoak, komunikazioak, posterrak, etab.), ebaluaziorako kontuan 

hartuko direnak. 

PRESTAKUNTZA-AMAIERAKO IKERKETA-PROIEKTUA 

 

PRESTAKUNTZAN DAGOEN ESPEZIALISTAREN GAITASUN PROFESIONALAK 

Zeharkako prestakuntza komunarekin lotuak 

 GAITASUNAK Irakaskuntza eta ikerketaren metodologia E1 E2 

Praktika klinikoa 
eskuragarri dagoen 
ebidentzia zientifikorik 
onenean oinarritzeko 
gaitasuna. 

 Gogoeta-jarreraz eta jakin-min zientifikoz egiten dio 
aurre praktika klinikoari. 

 Argitalpen zientifikoen irakurketa kritikoa egiteko 
gaitasunak ditu. 

 Praktika klinikoa eskuragarri dagoen ebidentzia 
zientifikorik onenean oinarritzen du. 

X 

      
X 

X 

 
X 

X 

Ezagutza zientifikoa 
sortzeko gaitasuna. 

 Ikerketa-prozesuaren faseak ezagutzen ditu, baita 
literatura zientifikoa bilatzeko eta ebaluatzeko 
estrategiak ere. 

 Ikerketa kualitatibo eta kuantitatiborako diseinuak eta 
estrategiak ezagutzen ditu. 

 Neurketa-tresnen eraketa, balioztatze eta 
aplikagarritasuna ezagutzen ditu. 

 Datuak analizatzeko teknika kuantitatibo eta 
kualitatiboak, eta horietarako programa informatikoak 
ezagutzen ditu. 

 Osasun mentaleko erizaintzan lehentasunezko 
ikerketa-ildoak ezagutzen ditu. 

 Praktikaren ikerketa-premiak atzematen ditu. 

 Ikerketa zientifikoaren printzipio etikoak aplikatzen 
ditu. 

 Badu ezagutza zientifikoa sortzeko gaitasuna. 

 Osasun mentaleko erizaintzari buruzko ikerketa-
proiektu bat sortzen du prestakuntza-denboran. 

X 

 

X 

X 

       
X 

 
X 

 
 
X 

 

X 

 

X 

X 

 
X 

 
X 

X  

 
X 

X 

X 

 

Ezagutza zientifikoa 
hedatzeko gaitasuna. 

 Ezagutzen ditu argitalpen zientifikoaren arauak –bai 

nazionalak, bai nazioartekoak–, diziplina anitzeko zein 

bere espezialitateko argitalpenen komunikabideena. 

 Komunikazio zientifikoen hitzezko azalpenerako 
oinarrizko arauak ezagutzen ditu. 

 

 

X 

X 

 

X 
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 Lan zientifikoa hedatzeko hitzezko eta idatzizko 
komunikaziorako gaitasuna duela erakusten du. 

 Prestakuntzan egindako ikerketa-proiektua hitzez 
azaltzen eta defendatzen du jendaurrean. 

 X 

X 

Ikerketa ofizialaren 
(I+G+B) testuinguruan 
moldatzeko gaitasuna.  

 Europan egindako ikerketa, garapen eta berrikuntzako 
(I+G+B) plan eta programa transnazionalak, 
nazionalak eta autonomikoak ezagutzen ditu. 

 Baditu ikerketaren (I+G+B) esparru ofizialean 
jarduteko gaitasunak. 

 X 

 

X 

Ezagutza berriak garatzen, 
eta osasuneko beste 
profesional batzuk 
prestatzen laguntzeko 
gaitasuna. 

 Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuko elementuak 
ezagutzen ditu, eta emaitza-helburuetara egokitutako 
hezkuntza-metodoak erabiltzen ditu.  

 Osasun mentalean espezializatutako erizain egoiliar 
eta bestelako profesionalentzako prestakuntzan parte 
hartzen du. 

X X 

 

X 

 

GAITASUNAK Bioetika E1 E2 

Osasun mentaleko 
erizaintzako zainketetan 
baliatu behar diren 
printzipio etiko eta 
deontologikoak aplikatzeko 
gaitasuna. 

 Bioetikako printzipioak eta erizaintzako kode 
deontologikoa ezagutzen eta aplikatzen ditu, baita 
osasun mentalaren alorrean indarrean den legeria eta 
giza eskubideak ere. 

 Informazioa eta historia klinikoa erabiltzearekin eta, 
horrenbestez, konfidentzialtasuna eta sekretu 
profesionala errespetatzen direla bermatzearekin 
lotutako alderdi etikoak eta lege-alderdiak ezagutzen 
eta aplikatzen ditu. 

 Etika asistentzialeko batzordearen eta ikerketaren 
etikaren batzordearen berri badu, baita horiek nola 
funtzionatzen duten ere. 

 Bioetikaren funtsak praktika profesionalean aplikatzen 
ditu. 

 Kode deontologikoari jarraikiz jokatzen du. 

 Lan egiten duen erakundearen balioak bere eginda 
jokatzen du. 

 Bere erabaki eta ekintzen erantzukizun etikoak bere 
gain hartzen ditu, dela beste profesional sanitario 
batzuekin dituen harremanetan dela paziente eta 
senideekin dituenetan. 

 Pertsonen informazioaren eta intimitatearen 
konfidentzialtasuna babesten du. 

 Ikuspegi holistikoarekin jokatzen du, pertsonaren 
eskubideak osorik errespetatuta eta aniztasuna 
baloratuta. 

 Jarduerak dokumentazio klinikoan erregistratzen ditu. 

 Etika-foroetan eta -batzordeetan parte hartzen du. 

 Dilema etikoak identifikatzen eta azaltzen ditu. 

 Badu ikerketaren etikaren aldeko konpromisoa. 

 Jarrera irekia eta ez-diskriminatzailea du beti. 

 
 
X 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 

X 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 

X 

X 
 

X 
X 
  

 
 
X 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 

X 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

 

GAITASUNAK 
  

 Antolamendu eta legeria sanitarioa 
E1 E2 
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Bere jarduera osasun 
mentalaren eta adikzioen 
alorrean indarrean den 
legeriari jarraituta egiteko 
gaitasuna. 

 

 Erabiltzaileen eskubideak eta eginbeharrak ezagutzen 
ditu. 

 Osasun mentalaren eta adikzioen alorreko zerbitzuen 
egitura eta antolamendu funtzionala ezagutzen ditu. 

 Osasun mentalaren eta adikzioen alorreko 
zerbitzuetan eta zerbitzu soziosanitarioetan aplikatu 
beharreko legeria ezagutzen du. 

 Osasun mentaleko eta adikzioetako sare 
autonomikoaren lege-esparrua eta antolamendu 
funtzionala ezagutzen ditu, baita hark beste sare eta 
zerbitzu batzuekin duen antolaketa ere. 

 Osasun mentalaren alorreko politika sanitario eta 
sozialaren lerroak ezagutzen ditu, bai nazionalak, bai 
nazioartekoak. 

 Osasun mentalaren alorrean indarrean den legeriaren 
arabera jokatzen du. 

 Erabiltzaileen eta/edo pazienteen eskubideak 
errespetatuta jokatzen du. 

 Behar bezala moldatzen da ezarritako antolamendu 
funtzionalaren barnean. 

X 

X 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
X 

X 

X 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 

 

GAITASUNAK Kudeaketa klinikoa E1 E2 

Kudeaketa klinikoko 
prozesuetan buru izateko, 
koordinatzeko eta 
gidatzeko gaitasuna. 

 Politika sanitario eta sozialaren lerroak ezagutzen ditu, 
baita Osasun Mentaleko Estrategia Nazionala eta 
osasun mentalaren eta adikzioen alorrean indarrean 
diren gida-planak ere, bai osasun-sistema 
nazionalekoak, bai erkidegokoak.  

 Plangintza, administrazio eta antolamendu 
sanitarioaren oinarriak ezagutzen ditu, baita 
kudeaketa klinikoko prozesuen lidergoan, 
koordinazioan eta zuzendaritzan aritzeko oinarriak 
ere. 

 Osasun mentaleko baliabideen, zerbitzu-sareen eta 
koordinazio asistentzialeko programen egitura eta 
funtzioak ezagutzen ditu. 

 Baditu osasun mentalaren eta adikzioen alorreko 
erizaintza-zerbitzuak eta kudeaketa klinikoko 
prozesuak kudeatzeko, zuzentzeko eta koordinatzeko 
gaitasunak. 

 Beste profesional batzuei orientazioa ematen die, 
osasun mentaleko baliabideei eta dagokion erakunde 
sanitarioak ematen dituen zerbitzuen eta prestazioen 
eskaintzari buruz. 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Praktika profesionalari 
buruzko informazio-
sistemak kudeatzeko 
gaitasuna. 

 Lan egiten duen erakunde sanitarioak dituen 
kudeaketa klinikoko prozesuak, informazioko eta 
kalitate-kontrolerako sistemak eta emaitzen analisia 
eta ebaluazioa ezagutzen ditu. 

 Osasun mentaleko baliabideen, zerbitzu-sareen eta 
koordinazio-programen egitura eta funtzioak eta 
kudeaketa klinikorako ezarritako oinarriak kontuak 
hartuta jokatzen du. 

 Bere praktika profesionalari buruzko informazio-

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 
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Osasun mentaleko erizaintza-alorreko prestakuntza espezifikoarekin lotuak 

 

GAITASUNAK Osasun mentaleko erizaintza-alorreko zainketen 
oinarri psikosozialak. 

E1 E2 

Giza portaeraren oinarri 
psikosozialak erizaintzako 
zainketei buruzko planetan 

 Giza portaeraren oinarri psikosozialak ezagutzen eta 
aplikatzen ditu. 

 Pertsonek aldaketa- eta/edo krisi-egoeretan aurre 

X 

X 

X 

X 

sistemak kudeatzen ditu. 
X X 

Zainketen kalitatea 
etengabe hobetzeko 
ekintzak kudeatzeko, 
zuzentzeko eta 
koordinatzeko gaitasuna. 

 Kalitate asistentzialaren oinarrizko printzipio eta 
erremintak ezagutzen ditu. 

 Lan egiten duen erakunde sanitarioak dituen kalitate-
bermerako eta -kontrolerako sistemetan eta emaitzen 
analisi eta ebaluazioan parte hartzen du. 

 Zainketen kalitatearen etengabeko hobekuntza 
sustatzen du. 

 Erizaintzako jokabide-protokoloak sortzen eta 
erabiltzen ditu. 

 Zentzuz, efizientzia-irizpideei jarraikiz, ekitatean eta 
justizian oinarrituta eta kostuaren eta aurreikus 
daitekeen onuraren arteko oreka bilatuz erabiltzen ditu 
eskuragarri dituen baliabideak. 

 Etengabe ikasteko eta hobetzeko jarrera du. 

 Etengabe hobetzeko jarduerak egiten ditu, emaitzen 
ebaluazioari dagokionez. 

X 
 
 
 
 

X 
 
X 
 
 
X 
 

X 
 
X 

X 
 
 
X 
 

X 
 
X 
 
 
X 
 

X 
 
X 

Lantaldeak eta diziplina 
barruko eta diziplinarteko 
taldeetako lana 
kudeatzeko, zuzentzeko 
eta koordinatzeko 
gaitasuna. 

 Talde-lanaren oinarri teorikoak eta taldeak zuzentzeko 
eta dinamizatzeko lidergo-estiloak eta estrategiak 
ezagutzen ditu. 

 Talde-lanerako metodologia aplikatzen du. 

 Diziplina barruko eta diziplinarteko talde-lanean 
laguntzen du. 

 Baditu diziplina anitzeko lantaldeak eta erizaintzako 
lantalde espezifikoak kudeatzeko, zuzentzeko eta 
koordinatzeko gaitasunak. 

 Bere lantaldearen eta harremana duen beste talde 
batzuen funtzionamendua hobetzeko ekarpen 
pertsonalak egiteko prest dago. 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

Osasun mentalaren eta 
adikzioen alorreko jarduera 
asistentziala eta erizaintza-
zerbitzuak kudeatzeko, 
zuzentzeko eta 
koordinatzeko gaitasuna. 

 Bere eginkizunetan, unitatearen eta lan-zentroaren 
helburuekin identifikatzen eta konprometitzen da, baita 
haren antolamenduarekin eta etika- eta lege-
esparruarekin ere. 

 Baditu erizaintzako jokabide-gidak garatzeko 
gaitasunak. 

X 

 

 

X 

 

X 

Aditu gisa aholku emateko 
eta osasun mentalaren 
esparruan estrategiak 
erabakitzeko gaitasuna. 

 Badu ideiak ekartzeko eta aditu gisa aholku emateko 
jarrera. 

 Osasun mentalaren esparruko estrategien eta 
antolamendu-aldaketen inguruan erabakiak hartzeko 
lanean ekarpenak egiteko prest dago. 

 X 

 

X 
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aplikatzeko gaitasuna, 
aurre egiteko eta 
egokitzeko mekanismo 
nagusiak identifikatuta. 

egiteko eta egokitzeko baliatu ohi dituzten mekanismo 
nagusiak identifikatzen ditu. 

 Artatzen dituen pertsonen ezaugarri soziokulturalak 
kontuan hartzen ditu osasun mentaleko erizaintza-
alorreko zainketei buruzko planak egiteko. 

 Aldaketa-egoerei aurre egiteko eta/edo horietara 
egokitzeko zailtasunak dituzten pertsonei edo taldeei 
laguntzeko jarduera profesionalak egiten ditu. 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

Giza komunikazioaren 
printzipio teorikoak, osasun 
mentaleko erizaintzako 
zainketen esparruan 
baliatu beharrekoak, 
praktikan aplikatzeko 
gaitasuna. 

 Giza komunikazioaren eta motibazioaren teoria 
nagusiak ezagutzen ditu. 

 Gizakiaren erantzunetan sentimenduek eta emozioek 
duten garrantzia identifikatzen du. 

 Jarduera profesionalean komunikazio eraginkorra 
lortzeko baliatu beharreko printzipioak aplikatzen ditu. 

 Motibazio-estrategiak txertatzen ditu zainketa-
planetan. 

X 

X 
 
 
X 

X 

X 

X 
 
 
X 

X 

Taldeko esku-hartzeetan 
taldeko esku-hartzeen 
oinarri teoriko eta 
teknikoak aplikatzeko 
gaitasuna. 

 Taldeko esku-hartzeen oinarri teoriko eta tekniko 
nagusiak ezagutzen eta aplikatzen ditu.  

 Zenbait talde-egoeratan parte-hartzaileek duten rola 
edo lekua identifikatzen du. 

 Taldeko esku-hartzeak diseinatzen eta egiten ditu, 
modu autonomoan eta/edo beste profesional 
batzuekin lankidetzan egiteko. 

 
X 
 
X 
 
X 
 

Artatu beharreko 
komunitatearen 
ezaugarriak, baliabideak 
eta dinamismoak 
deskribatzeko gaitasuna. 

 Artatu beharreko komunitatearen ezaugarriak, 
baliabideak (baliabide komunitarioak, elkarteak, 
autolaguntzako taldeak...) eta funtzionamendua 
ezagutzen ditu. 

 Biztanleriaren osasun mentalaren esparruan 
autolaguntzako elkarte-mugimenduek eta baliabide 
soziokomunitarioek duten garrantzia identifikatzen du. 

 Gogoeta- eta sormen-jarrera du, artatzen duen 
komunitatea analizatu, eta hura hobetzeko/aldatzeko 
proposamenak eginez. 

 Komunitatearen baliabideak erabiltzeko orientazio-
proposamenak egiten ditu, gizabanakoentzat, 
familientzat edo taldeentzat. 

 Komunikabideetan agertzen diren osasun mentalari 
buruzko edukiak kritikoki aztertzen ditu. 

X 

 

X 

 

X 
 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

GAITASUNAK Erizaintza psikosoziala E1 E2 

Osasun mentala 
sustatzeko esku-hartzeak, 
ongizate subjektiboari, 
hazkunde pertsonalari eta 
bizimodu mentalki 
osasungarriari eusten 
eta/edo horiek hobetzen 
laguntzen dutenak, egiteko 

 Osasun mental positiboaren kontzeptua eta konstruktu 
horretatik gertuen dauden faktoreak deskribatzen ditu: 
osasun mentalaren, ongizate subjektiboaren eta bizi-
kalitatearen sustapena eta prebentzioa, optimismoa, 
zoriona eta erresilientzia. 

 Osasun mentalaren hobekuntzan eragina duten 
erizaintzako zainketen osagai psikosozialak 
identifikatzen ditu. 

 Osasun mental positiboko esku-hartzeak, ongizate 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 
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gaitasuna. subjektiboari, hazkunde pertsonalari eta/edo bizimodu 
mentalki osasungarriari eusten eta/edo horiek 
hobetzen laguntzen dutenak, diseinatzen ditu. 

X 

 

X 

 

Jarrera terapeutikoak 
garatzea eta indartzea 
ahalbidetuko dion 
autoezagutza-maila batean 
sakontzeko gaitasuna. 

 Autoezagutza eta jarrera terapeutikoak garatzeko 
prest dago. 

 Autokritika egiten du eta estrategia pertsonalak 
mobilizatzen ditu harreman-gaitasunak hobetzeko. 

 Pazienteekiko harreman terapeutikoan plantea 
daitezkeen zailtasunen analisi kritikoa eskatzen dio 
tutoreari eta/edo analisi horretan parte hartzen du 
berarekin. 

 Bere ikaskuntza kudeatzeko ekimena du, eta 
horretarako prest dago. 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

Pertsonen arteko 
harremanak maneiatzeko 
gaitasuna, erreferente gisa 
jokatuta.  

 Pertsonen arteko harremanen osagaiak behar bezala 
identifikatzen eta maneiatzen ditu. 

 Kontsulta- eta/edo interkontsulta-eskarietan 
erreferente gisa jokatzen du. 

X 

 

 

X 

 

X 

Hazkunde pertsonalerako, 
ingurunera egokitzeko eta 
autonomia hobetzeko 
portaerak ikasteko 
prozesuan pertsonei 
lagunduko dieten harreman 
terapeutikoak ezartzeko 
gaitasuna. 

 Harreman terapeutiko baten elementuak, gaitasunak 
eta jarrerak identifikatzen ditu. 

 Transferentzia- eta kontratransferentzia-fenomenoak 
detektatzen ditu. 

 Harreman terapeutikoak ezartzen ditu. 

 Pertsonei laguntzen die hazkunde pertsonala lortzeko 
eta ingurunera egokitzeko prozesuan. 

 Pertsonei erakutsi egiten die autonomia hobetzeko 
ohitura berriak ikasteko prozesuan. 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

Familiaren premiak 
detektatzeko gaitasuna, 
eta behar bezala esku 
hartzea, laguntza-talde 
gisa dituen aukerak 
optimizatzeko. 

 Familiaren premiak detektatzen ditu. 

 Familia bakoitzaren dinamika partikularrak 
errespetatzen ditu. 

 Zainketei buruzko planak diseinatzen eta gauzatzen 
ditu, familiak laguntza-talde gisa duen gaitasuna 
optimizatzeko. 

 Zainketei buruzko planak diseinatzen eta gauzatzen 
ditu, familiei aholkularitza eta laguntza emateko. 

X 

X 

 
 

X 

X 
 
X 
 
X 
 

Osasun mentaleko 
erizaintzako zainketei 
buruzko planak, aldaketa- 
eta/edo krisi-egoeretara 
egokituak, garatzeko 
gaitasuna.  

 Aldaketak detektatzeari eta laguntza emateari 
dagokionez, jarrera harkorra eta sentibera du. 

 Aldaketa eta krisi-egoera potentzialak detektatzen 
ditu. 

 Erizaintzako esku-hartzeak diseinatzen eta aplikatzen 
ditu, pertsona, familia edo taldearen aldaketa- eta/edo 
krisi-egoeretarako. 

X 

X 

 

X 

X 

X 

Pazienteei emandako 
arretaren azken emaitza 
izandako elkarreraginen 
ondorioa dela aitortzeko 
gaitasuna.  

 Lantaldearen dinamikaren aldagaien artean zereginak 
benetan egitea errazten dutenak eta oztopatzen 
dutenak identifikatzen ditu. 

 Pazienteei emandako arretaren azken emaitza haien 
eta diziplinarteko taldeko kideen artean izandako 
elkarreraginen eta erizaintza-taldeko kideen artean 
izandakoen ondorioa dela kontuan hartuz jokatzen du. 

 
X 
 
 
X 
 

 
X 
 
 
X 
 

 

 

GAITASUNAK Osasun mentalaren oinarri kontzeptualak eta E1 E2 
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metodologikoak 

Osasun mentalaren 
historia eta teoria eta eredu 
psikologikoak eta 
psikiatrikoak ezagutzeko 
gaitasuna. 

 Asistentzia psikiatrikoaren historia ez ezik, egungo 
teoria eta eredu psikologikoak eta psikiatrikoak ere 
ezagutzen ditu. 

 Osasun mentalaren historiaren funtsezko elementuen 
eta horiek zainketan duten eraginaren analisi kritikoa 
egiten du. 

 Badaki identifikatzen zer ekarpen espezifiko egiten 
dituzten teoria eta eredu kontzeptualek nahasmendu 
mentalak ulertzeko orduan. 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

Osasun mentalaren 
epidemiologia 
deskribatzeko gaitasuna, 
biztanleriaren premiak, 
babes-faktoreak eta 
arrisku-faktoreak 
identifikatuta. 

 Osasun mentalaren alorrean biztanleriak dituen 
premiak, babes-faktoreak eta arrisku-faktoreak 
identifikatzen ditu. 

 Epidemiologia psikiatrikoaren eta osasun mentalaren 
epidemiologiaren funtsezko adierazleak deskribatzen 
ditu. 

 Esku hartzeko proposamenak egiten ditu, zenbait 
adierazle epidemiologikotan eragiteko. 

 Esku hartzeko estrategia espezifikoak proposatzen 
ditu, gaixotasun mentalak dituzten pertsonek 
pairatutako estigmaren eta gizarte-bazterkeriaren 
aurka borrokatzeko. 

X 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
X  

X 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
X  

Osasun mentaleko 
erizaintzako zainketei 
buruzko planetan 
psikopatologiako eta klinika 
psikiatrikoko ezagutzak 
txertatzeko gaitasuna. 

 Asaldura psikopatologiko ohikoenak eta klinika 
psikiatrikoa sakonki ezagutzen ditu. 

 Sailkapen diagnostikoak eta psikiatrikoak ezagutzen 
eta aplikatzen ditu. 

 Sailkapen horiek osasun mentaleko erizaintzako 
zainketei buruzko planen garapenean egin dituzten 
ekarpenak identifikatzen ditu. 

 Psikopatologiako eta klinika psikiatrikoko ezagutzak 
erabiltzen ditu osasun mentaleko erizaintzako 
zainketei buruzko planak egiteko. 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Osasun mentalean esku 
hartzeko terapien 
modalitateak erabiltzeko 
gaitasuna, horien oinarri 
diren kontzeptu teorikoak 
baliatuz. 

 Osasun mentalean esku hartzeko modalitateen 
kontzeptu teoriko garrantzitsuenak ezagutzen eta 
aplikatzen ditu. 

 Tratamendu biologiko guztiak eta horien efektuak, 
horiekin lotutako zainketak eta kontuan izan beharreko 
neurriak ezagutzen ditu eta horiek kontuan hartuz 
jokatzen du. 

 Arreta multiprofesionalaren ondoriozko tratamendu 
farmakologikoak aplikatzen ditu, haien efektuei 
erreparatuta eta erizaintzako zainketa egokiak 
erabilita. 

 Esku-hartze psikosozialaren modalitate guztiak 
diseinatzeko eta aplikatzeko lanean parte hartzen du, 
diziplina anitzeko eta norabide bakarreko lanaren 
testuinguruan. 

 Modalitate terapeutikoen ekarpen guztiak 
identifikatzen eta baliatzen ditu osasun mentaleko 
erizaintzako zainketei buruzko planak egiteko. 

 Atxikidura terapeutikoan eragina duten faktoreak 
ezagutzen ditu eta osasun mentaleko erizaintzako 
zainketei buruzko planetan esku hartzeko 
proposamenak egiten ditu. 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
 
 
X 
 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
 
 
X 
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GAITASUNAK Ebidentzia eta aurrerapausoak osasun mentaleko 
erizaintzako zainketetan 

E1 E2 

Erizaintzako zainketen, 
teorien eta ereduen 
bilakaera historikoa 
ezagutzeko eta osasun 
mentaleko erizaintzako 
zainketei buruzko planetan 
horiek aplikatzeko 
gaitasuna, betiere 
zaintzearen kontzeptu 
integralean oinarrituta. 

 Osasun mentaleko erizaintzako zainketen bilakaeran 
funtsezkoak diren etapak edo uneak ezagutzen ditu. 

 Osasun mentaleko erizaintzaren osagai espezifikoen 
artean erizaintzako teoria eta ereduetan inplizituak 
direnak identifikatzen ditu. 

 Erizaintzako zainketen teorien edo ereduen artean 
zainketaren premietara eta egoerara hobekien 
egokitzen dena hautatzen du. 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

Erizaintzako nosografiak 
baliatzeko eta osasun 
mentaleko erizaintzako 
zainketei buruzko planetan 
aplikatzeko gaitasuna. 

 Erizaintzako nosografiak osasun mentaleko 
erizaintzako zainketei buruzko planetan aplikatzen 
ditu. 

 Arrazoiketa eta pentsamendu kritikoa baliatzen du 
hizkuntza estandarizatuak eta programa informatikoak 
erabiltzeko orduan zainketa-planak sortzeko eta 
erregistratzeko. 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Osasun mentaleko 
erizaintzako zainketei 
buruzko planak, 
erizaintzako arreta-
prozesuko etapa 
bakoitzaren behar 
bezalako aplikazioa 
islatzen dutenak, sortzeko 
gaitasuna. 

 Osasun mentaleko erizaintzako zainketei buruzko 
planak, erizaintzako arreta-prozesuko etapa 
bakoitzaren behar bezalako aplikazioa islatzen 
dutenak, sortzen ditu. 

 Informazioa kritikoki analizatzen, interpretatzen eta 
laburtzen du. 

 Osasun mentaleko erizaintzako zainketei buruzko 
planak aurkezten eta defendatzen ditu, dagozkion 

baliabideak –didaktikoak eta ikus-entzunezkoak– 
baliatuta. 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

Osasun mentaleko 
erizaintzako zainketei 
buruzko planak sortzeko 
eta aplikatzeko gaitasuna, 
pertsonak bizi-zikloko zein 
etapatan dauden eta 
zainketak zer esparrutan 
jasotzen dituzten kontuan 
hartuta, pertsonaren 
premia espezifikoetan 
oinarrituta. 

 Osasun mentaleko erizaintzako zainketei buruzko 
planak, bizi-zikloko etapa desberdinetan dauden 
gizabanako, familia edo taldeentzat, eta aniztasun 
soziokulturala kontuan hartzen dutenak, sortzen eta 
aplikatzen ditu. 

 Osasun mentaleko erizaintzako zainketei buruzko 
planak, jarduketa-eremu desberdinetako gizabanako, 
familia edo taldeentzat, sortzen eta aplikatzen ditu. 

 Osasun mentaleko erizaintzako zainketei buruzko 
planak, osasun-egoera zehatzetan dauden 
gizabanako, familia edo taldeentzat, sortzen eta 
aplikatzen ditu. 

 Erizaintza-txostenak egiten ditu pazienteari ospitaleko 
alta ematen zaionean, maila asistentzial guztien 
artean zainketak jarraituko duela bermatzeko. 

 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
X 

 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
X 

Osasun mentalari buruzko 
heziketa-jarduerak, 
gizabanako, familia edo 
talde eta beste profesional 
batzuentzat, planifikatzeko, 
egiteko eta ebaluatzeko 
gaitasuna. 

 Osasun mental integraleko heziketa-programak 
gauzatzeko metodologia ezagutzen du, baita haren 
aplikazio nagusiak ere. 

 Osasun mentalari buruzko heziketa-jardueren 
emaitzak ebaluatzeko sistemak ezagutzen ditu. 

 Osasun mentalari buruzko heziketa-jarduerak, 
pertsona, familia, talde eta komunitateentzat, 
planifikatzen, egiten eta ebaluatzen ditu. 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 
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 Osasun mentalari buruzko heziketa-jarduerak –
osasun-alorreko profesionalentzat eta bestelako 

kolektiboentzat– planifikatzen, garatzen eta 

ebaluatzen ditu. 

 
X 

Osasun mentalean 
espezializatutako loturako 
eta interkontsultako erizain 
gisa jarduteko gaitasuna. 

 Osasun mentalean espezializatutako loturako eta 
interkontsultako erizain gisa jarduten du osasun-
sistemako maila guztietan. 

 

X 

Osasun mentaleko 
Erizaintzako Arreta Planak, 
arreta espezifikorako 
programen esparruan 
txertatuak, egiteko eta 
aplikatzeko gaitasuna, 
osasun mentalaren 
sustapen, prebentzio eta 
errehabilitazioaren 
testuinguruan. 

 Osasun mentaleko erizaintzako zainketei buruzko 
planak, arreta espezifikorako programen esparruan 
txertatuak, sortzen eta aplikatzen ditu. 

 Komunitateari zuzenduta dauden eta biztanleriaren 
osasuna hobetzeko helburua duten diziplina anitzeko 
programen plangintzan eta garapenean parte hartzen 
du, esku-hartze maila guztietan. 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Osasun mentalaren 
zainketarekin lotutako 
farmakoak eta bestelako 
produktu sanitario batzuk 
erabiltzeari, agintzeari eta 
baimentzeari buruz 
indarrean den araudia 
aplikatzeko gaitasuna. 

 Osasun mentaleko erizaintzako zainketarekin lotutako 
farmakoak eta bestelako produktu sanitario batzuk 
erabiltzeari, agintzeari eta baimentzeari buruz 
indarrean den araudia ezagutzen du eta horren 
arabera jokatzen du. 

 
X 
 

 
X 
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PRESTAKUNTZA IKUSKATZEA ETA EBALUATZEA 

BAEEaren autoikaskuntza ikuskatzea eta horren jarraipena egitea 

 
a. Etengabeko ebaluazioa 
 
Etengabeko ebaluazioa honetan datza: lehenik, prestakuntzarako ezarrita dauden helburu 

orokorrak/zeharkakoak eta espezifikoak ikuskatzea; bigarrenik, prestakuntza-programan 

ezarritako, deskribatutako eta zenbatutako jarduerak egitea; hirugarrenik, BAEEak 

lortutako gaitasun-garapena neurtzea. Horretaz gain, autoebaluazio-prozesua eta BAEEak 

berak planteatutako hobekuntza-proposamenak ere kontuan hartuko dira.  

Nolanahi ere, prestakuntza-prozesuak arrakasta izatea edo porrot egitea egoiliarraren eta 

haren tutoreen komunikazio-mailaren araberakoa izango da hein batean, eta horren bidez 

atzeman ahal izango dira zuzendu beharreko disfuntzioak eta doitzeak, ezer eten behar 

izan gabe.  

BAEEaren ikuskapen eta jarraipeneko prozesu osoan ezinbestekotzat jotzen da 

egoiliarraren liburua.  

 
b. Prestakuntza-txandaketa bakoitzaren ebaluazio arautua 
 
Tutore bakoitza prestakuntza jasotzen ari den espezialistarekin eta tutore 

laguntzailearekin bilduko da txandaketa bakoitza amaitzean, BAEEaren ebaluazioa egite 

aldera, betiere prestakuntza-plan pertsonalizatuan agertzen diren ebaluazio-irizpideak 

oinarri hartuta. 

Bilera horretan informazioaren triangulazio-prozesu baten bitartez egingo da BAEEaren 

ebaluazioa. Hauek egiaztatuko dira: helburuak lortu diren, zer jarduera egin diren, 

egoiliarrak zer gaitasun garatu dituen eta BAEEak berak egindako autoebaluazioa. 

BAEEak «prestakuntzan dagoen espezialistaren liburuan» egin duen erregistroa hartuko 

da erreferentziatzat. Azkenik, dagozkion ebaluazio-dokumentuak beteko dira.  

 
c. Espezialitateko tutoreak egindako urteko ebaluazioa 
 
Prestakuntzako urte bakoitzaren amaieran, espezialitateko tutorea ardurapean duen 

prestakuntzako espezialista bakoitzarekin bilduko da, eta haren curriculum-

dokumentua/liburua berrikusiko du. Urteko ebaluazio-txosten bat egingo du, eta honako 
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hauek bildu beharko ditu txosten horretan: (A) Txandaketen ebaluazioen kalifikazioak –

BAEEari urtean zehar egindakoak– eta (B) BAEEak egindako jarduera osagarriak. 

Horretaz gain, esparru asistentzialetako zenbat jarduera bete dituen ere ikusiko du, eta 

kontuan hartuko ditu, halaber, egindako lanak, kasu klinikoak, saio klinikoak, eta osasun 

mentalean espezialista den erizain gisa izandako gaitasun-garapena; urteko kalifikazioa 

emango du (C). 

Egoiliarraren urteko kalifikazio orokorra: (% 65 A + % 10 B + % 25 C)  

Horretan oinarrituta, tutoreak urteko ebaluazio-txosten bat egingo du. 

 
d. Irakaskuntza Ebaluatzeko Batzordeak egindako urteko eta amaierako ebaluazioa 
 
Irakaskuntza Batzordeak Espezialitateko Ebaluazio Batzorderako deialdia egingo du 

urtero. Honako hauek osatuko dute batzorde hori: Ikasketaburuak, zeina prestakuntza 

jasotzen ari den espezialistaren tutorea izango den; BAEEak txandak egiten dituzten 

unitate asistentzialetako erizain espezialistak eta EAEko Osasun Sailaren ordezkariak. 

Ebaluazio Batzorde horrek honako hauek egingo ditu: 

  

- Prestakuntzan dagoen espezialista bakoitzaren curriculum-dokumentazioa aztertu. 

Bertan jasoko dira aldizkako prestakuntza-ebaluazioak, urtean zehar (urteko 

ebaluaziorako) eta prestakuntza osoan zehar (amaierako ebaluaziorako) eginiko 

txandaketa bakoitzaren ebaluazioak, BAEEaren curriculum-dokumentua/liburua eta 

egoiliar bakoitzaren tutoreak egindako urteko txostena edo amaierakoa, baita 

garrantzitsutzat jotako beste edozein dokumentu ere.  

 

- Irakaskuntza-programa bete den ikuskatu, helburu orokorrak/zeharkakoak eta 

espezifikoak bete diren ikusteko, baita BAEEak egindako jarduerak eta lortutako 

gaitasun-garapena ere; horiek izango dira neurtzeko tresnak. Amaieran, dokumentu 

kalifikatzaile bat egingo du, eta horren bidez, disfuntzio larriak atzeman ezean, 

dagokion urteko irakaskuntza-programa gainditu dela berretsiko da, eta nahitaezko 

dokumentazioa goragoko instantziei bidaliko. 
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- 1etik 10era kalifikatuko da, koadro honen arabera:   
 

Kalifikazioa Kuantitatiboa (1-10) Kualitatiboa 
Negatiboa <3 Oso gutxi: Urteko helburuak edo azken helburuak 

lortzetik urrun dago. 
 3 eta <5 artean Gutxiegi: Ez ditu urteko helburu edo azken helburu 

guztiak lortu, baina lor ditzake prestakuntza-denbora 
osagarri batean.  

Positiboa 5 eta <6 artean Nahikoa: Urteko helburuak edo azken helburuak lortu 
ditu. 

 6 eta <8 artean Ona: Urteko helburuak edo azken helburuak lortu ditu, 
eta horietako batzuetan maila altua du. 

 8 eta <9,5 artean Oso ona: Txandaketako helburu guztiak menderatzen 
ditu. 

 9,5 eta 10 artean Bikaina: Oso maila altua du. Kontuan hartu behar da 
egoiliar gutxik lortzen dutela kalifikazio hori. 

 
 
Ebaluazio horietatik sortutako dokumentazio osoa erregistratuta geratuko da, bai zerbitzu 

arduradunean eta bai zentroko irakaskuntza-idazkaritzan, eta garrantzitsua izango da 

zentroko urteko irakaskuntza-plangintzarako. 

 

Irakaskuntzaren eta prestakuntza-kalitatearen ebaluazioa 

 

a. Prestakuntzan dagoen espezialistak bete beharreko gogobetetasun-inkesta, 
irakaskuntzari buruzkoa   
 
Egindako txandaketen irakaskuntza-kalitatea ebaluatze aldera, OMEIUko egoiliarrek 

inkesta bat bete beharko dute prestakuntza-prozesuan, txandaketa bakoitza 

amaitzean. Inkesta ikasketaburuari bidaliko zaio, eta kontuan hartuko da 

prestakuntzaren urteko ebaluazioan. Inkestaren emaitzak publikoak dira, 

Irakaskuntza Batzordeak hala erabakita.  

Horretaz gain, parte hartu duten mintegi, lantegi eta bestelako jarduerak ere 

ebaluatuko dituzte egoiliarrek. 

 

b. Irakaskuntzaren ebaluazioa Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren aldetik. 
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Urtero, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak irakaskuntzari buruzko gogobetetasun-

inkesta bat betetzeko eskatzen die egoiliarrei. Lortutako emaitzak beste 

irakaskuntza-unitate batzuekin alderatzen dira, eta ebaluatutako irakaskuntza-unitate 

bakoitzari bidaltzen zaizkie.  

 

c. Irakaskuntzaren analisi orokorra:  
 
Irakaskuntza Batzordeak, prestakuntza ebaluatzeko eta haren nondik norakoak 

aztertzeko bileran, egoiliarrei emandako irakaskuntzari buruzko ebaluazio bat egin, 

eta akta batean jasoko du. Disfuntzioren bat detektatuz gero,arduradun diren 

pertsona eta zerbitzuei eta dagokion erizaintza-zuzendaritzari haren berri eman 

beharko zaie.  
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BAEE PRESTAKUNTZARI BURUZ INDARREAN DAGOEN 
LEGERIA 

 
44/2003 LEGEA, AZAROAREN 21EKOA, LANBIDE SANITARIOEN ANTOLAMENDUARI 

BURUZKOA. 

 
450/2005 ERREGE DEKRETUA, APIRILAREN 22KOA, ERIZAINTZAKO 

ESPEZIALITATEEI BURUZKOA. 

 
1146/2006 ERREGE DEKRETUA, URRIAREN 6KOA, OSASUN-ZIENTZIETAKO 

ESPEZIALISTAK PRESTATZEKO EGOILIARREN LAN-HARREMAN BEREZIA 

ARAUTZEN DUENA. 

 
1393/2007 ERREGE DEKRETUA, URRIAREN 29KOA, UNIBERTSITATE-IKASKETA 

OFIZIALEN ANTOLAKETA EZARTZEN DUENA. 

 
183/2008 ERREGE DEKRETUA, OTSAILAREN 8KOA, OSASUN-ZIENTZIETAKO 

ESPEZIALITATEAK ZEHAZTEN ETA SAILKATZEN DITUENA ETA OSASUN 

ESPEZIALIZATUKO HEZIKETA-SISTEMAREN ZENBAIT ALOR GARATZEN DITUENA. 

 
SCO/581/2008 AGINDUA, OTSAILAREN 22KOA, OSASUN-SISTEMA NAZIONALAREN 

GIZA BALIABIDEETAKO BATZORDEAREN AKORDIOA ARGITARA EMATEN DUENA, 

HAIN ZUZEN, IRAKASKUNTZA-BATZORDEEN OSAERARI ETA EGINKIZUNEI 

BURUZKO IRIZPIDE OROKORRAK EZARTZEN DITUENA, IKASKETABURUARI, 

PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUARI ETA TUTOREAREN IZENDAPENARI 

DAGOKIENEZ.  

 
CIN/2134/2008 AGINDUA, UZTAILAREN 3KOA, ERIZAIN-LANETAN JARDUTEKO 

GAITASUNA EMATEN DUTEN UNIBERTSITATE-TITULU OFIZIALAK EGIAZTATZEKO 

IRIZPIDEAK EZARTZEN DITUENA. 

 
SPI/1356/2011 AGINDUA, MAIATZAREN 11KOA, OSASUN MENTALEKO 

ERIZAINTZAREN ESPEZIALITATEAREN PRESTAKUNTZA-PROGRAMA ONARTZEN 

ETA ARGITARATZEN DUENA. 

34/2012 DEKRETUA, MARTXOAREN 6KOA, EUSKAL AUTONOMIA-ERKIDEGOKO 

OSASUN-PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUKO SISTEMAREN ANTOLAMENDUARI 

BURUZKOA. 
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SSI/81/2017 AGINDUA, URTARRILAREN 19KOA, OSASUN-SISTEMA NAZIONALAREN 

GIZA BALIABIDEEN BATZORDEAREN AKORDIOA ARGITARATZEN DUENA, HAIN 

ZUZEN, OSASUN-ZIENTZIETAKO IKASLEEK ETA EGOILIARREK PAZIENTEAREN 

INTIMITATE-ESKUBIDEA BABESTEKO ETA BERMATZEKO OINARRIZKO 

JARRIABIDEAK ZEHAZTEKO PROTOKOLOA ONARTZEN DUENA. 

 
1/2017 INSTRUKZIOA, OSAKIDETZAKO ZUZENDARI NAGUSIARENA, PAZIENTEEN 

DATU PERTSONALAK BABESTEKO ARAUBIDEA GRADUATU AURREKO 

PRESTAKUNTZA-PRAKTIKAK EGITEN DITUZTEN OSASUN-ZIENTZIETAKO IKASLE, 

OSASUN-ZIENTZIETAKO EGOILIAR ETA IKERTZAILEENTZAT. 

 
EBAZPENA, 2018KO MARTXOAREN 21EKOA, ANTOLAMENDU PROFESIONALAREN 

ZUZENDARI NAGUSIARENA, PRESTAKUNTZAN DAUDEN ESPEZIALISTEN 

EBALUAZIOEN EGIAZTAGIRIETAN JASO BEHARREKO JARRAIBIDEAK ONARTZEN 

DITUENA. 

 
EBAZPENA, 2019KO OTSAILAREN 8KOA, PLANGINTZA, ANTOLAMENDU ETA 

EBALUAZIO SANITARIOKO ZUZENDARIARENA, EUSKAL AUTONOMIA-ERKIDEGOAN 

DAUDEN IRAKASKUNTZA-BATZORDEAK ONARTZEN DITUENA. 

 


