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SARRERA 

Ongi etorri Arabako Familia eta Komunitate Arretako Irakaskuntzako Unitate 

Multiprofesionalera eta Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzura. 

Eskerrak ematen dizkizugu Familia eta Komunitate Arreta hautatzeagatik, espezialitate 

zirraragarria baita, eta gizartean eta osasun-arloan eragin handia baitu. 

 

Espero dugu zure egoiliar-aldian ahalik eta gehien aprobetxatzea prestakuntza-aukerak, eta 

zure egonaldiaz disfrutatzea. 

Gida honen helburua da zure egoiliar-aldia errazago hastea. Horretarako, gure Irakaskuntzako 

Unitate Multiprofesionalaren antolamenduari buruzko oinarrizko informazioa eta 

espezialitatearen arloko beste alderdi interesgarri batzuk emango dizkizugu. 

 

EGOILIARREN DEKALOGOA 

I. Garatu zure interesak, egin ikerketaren alde, eguneratu une oro zure jakintza. Egin galderak 

zeure buruari. 

II. Jarrera kritikoa izan, aztertu egoera, bilatu hobekuntzak zure eguneroko jardunean. 

III. Sustatu elkarlana beste profesional batzuekin, taldeko parte izanik. Garatu talentu 

interdependentea. 

IV. Tratatu zure lankideak adeitasunez, errespetuz eta leialtasunez. 

V. Zure pazienteei arreta emateko, erabili haien izen-abizenak. Teknikoki ona izateaz gain, 

teknikari ona izan behar da. 

VI. Zure lanak bat etorri behar du zure zerbitzuaren xedearekin eta ikuspegiarekin. Lan egin lider 

modura. 

VII. Zure erantzukizunak zeure gain hartu. Eskatu laguntza ez bazaude zure erabakiez ziur. 

VIII. Jarraitu lanbideko printzipio etikoak. 

IX. Parte hartu modu aktiboan zure espezialitateko foroetan. 

X. Zure prestakuntzako ikasketa-memoria zure jarraitutasunaren, ahaleginaren eta zure kide 

egoiliarrek eta Irakaskuntzako Unitateko gainerako profesionalek sustatu duten ingurunearen 

emaitza da. 
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1. LEHEN URTEKO BARNEKO ERIZAIN EGOILIARREN (BAEE 1) 

URTEKO PROGRAMA 

 
1.1. HELBURU OROKORRAK (BOE) 

 Osasun-beharrak identifikatzea eta osasun-zerbitzuetako zainketen erantzun zuzena 

ematea herritarrei, edozein arlotan (arreta-zentroa, etxebizitza, eskola, lantokia...). 

 Zainketen epidemiologiako sare zelatariak ezartzea eta zuzentzea. 

 Jarduera-adierazleak eta zainketen kalitate-irizpideak garatzea, familia- eta komunitate-

eremuan. 

 Jarraipena eta luzetarako arreta areagotzea norbanakoa eta familia zainketen beharraren 

ikuspegitik baloratzean, haren inguruan eta bizitzako etapa guztietan, arreta berezia jarrita 

arreta etxean jaso behar duten pertsonengan. 

 Modu eraginkorrean erantzutea gaixotasun kritiko nagusiak dituzten herritarren beharrei, 

bai eta desgaitasun-egoerei, gaixotzeko arrisku-egoerei eta hauskortasun-egoerei ere. 

 Esku-hartze eta parte-hartze komunitarioko estrategiak diseinatu eta garatzea, 

gaixotasunaren prebentzioan eta osasunaren sustapenean oinarrituta. 

 Arretaren eta zainketen jarraitutasuna bermatzea, modu eraginkorrean kudeatuta eta 

eskuragarri dauden giza baliabideak eta baliabide materialak koordinatuta. 

 Talde multiprofesionalen funtzionamenduari laguntzea, parte-hartzearen, gogoetaren, 

analisiaren eta adostasunaren bitartez, eta errespetatuz norberaren eskumenak eta eremu 

komunitarioko eta Osasun Publikoko gainerako espezialista eta profesionalenak. 

 Erizainen jarduera hobetzea familia- eta komunitate-eremuan, erizaintzako zainketen 

inguruko ikerketaren bitartez, eta ikerketa-lerro multiprofesionaletan parte hartuz. 
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1.2. PRESTAKUNTZA-IBILBIDEA: PRESTAKUNTZA-EGONALDIAK 

LAGUNTZA-BALIABIDEETAKO TXANDAKETAK 

Txandaketak modu indibidualizatuan ezarriko dira egoiliar bakoitzarentzat 

 

LEHEN URTEA: 

 22 aste Lehen Mailako Arretan 

 18 aste Ospitalean 

 12 aste Lehen Mailako Arretan (haurren, familiaren eta emakumeen arreta) 
 

BIGARREN URTEA: 

 4 aste Osasun Mentalean 

 8 aste osasun-arloko beste esparru batzuetan 

 36 aste Lehen Mailako Arretan 

 4 aste hautazko eta kanpoko txandaketan 
 

 

GUARDIAK 

 2 guardia, 15:00etatik 22:00etara, Ospitaleko Larrialdiak  

 1 guardia larunbatean edo igandean (edo 2 arratsaldetan banatua), 12 ordukoa, Lehen 
Mailako Arretan (EAG, Etengabeko Arreta Gunea)   

 1 guardia asteburuan (6 o12 h), Osasun Publikoko Zerbitzuko Covid kasuen 
kudeaketan eta aztarnari-lanetan.  
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BLOKEAK Baliabidea Aldia Urtea 
  

1. blokea: Lehen Mailako Osasun 
Arreta (I): 22 aste  
• Erizaintzako kontsulta HELDUEKIN eta ADINEKOEKIN 
(eskatua, programatua, etxekoa) 
• Esku-hartze komunitarioak 
Covid kasuen kudeaketa, jarraipena eta aztarnari-lanak (2 
aste) 
Larrialdiak: 4 aste  

 
 
 

OSASUN-ZENTROAK  

maiatza- 
abendua 

E
.1

 

2. blokea: Ospitaleko Arreta: 15 aste   
KANPOKO KONTSULTAK 

ETA OSPITALIZAZIOA  

Abendua-
apirila • Kardiologia kontsulta 

Eta errehabilitazio kardiakoa: 2 aste 

• Etxeko ospitalizazioa: 2 aste 

• Dermatologiako kontsulta: aste bat 

• Kirurgia baskularreko kontsulta: 2 aste 

• Pneumologiako eta arnasketako errehabilitazioko kontsulta: 
1 aste 

• Ostomien kontsulta: 2 aste 

•EGEH-Ospitale-loturako erizaina (patologia anitzekoa): 2 
aste 

Endokrinologiako kontsultak (hezitzailea): 3 aste 

3. blokea: Lehen Mailako Osasun 
Arreta (II): 11 aste 

 
 
 
 

EMAKUMEENTZAKO 
ARRETA-ZENTROA 

 
OSASUN-ZENTROAK  

 

Apirila-
maiatza 

• Kontsulta emaginarekin: 3 aste 
   edo Emakumeen arreta: minbizi ginekologikoa, 
menopausia... 
   edo Haurdunaldia eta erditzeko prestakuntza, amagandiko 
edoskitzearen sustapena 
   edo Familia-plangintza 

• Pediatria: 8 aste 

   edo Haur osasuntsuaren kontrola, eskola-osasuna, 
immunizazioak… 

4. blokea: Osasun Mentala: 3 aste DROGA-
MENDEKOTASUNEN 

PREBENTZIOA (GASTEIZKO 
UDALA) 

 

E
.2

 
    

• Droga-mendekotasunen prebentzioa: 1 aste 

• Larrialdietako osasun mentalean, alkoholismoan, 
elkarrizketa klinikoan esku hartzeko programak: 2 aste 

ARABAKO OM SAREA 

5. blokea: Beste esparru batzuk (IV): 8 
aste 

  

• Behaketa Epidemiologikoko Unitatea eta Osasun Publikoa: 4 
aste 

OSASUN-SAILA. GASTEIZKO 
UDALA 

Espetxe Osasuneko Zentroa: 2 aste ZABALLA EOS 

6. blokea: Hautazko txandaketa: 4 aste    

7. blokea: Lehen Mailako Osasun 
Arreta (IV) 36 aste (32 + 4 opor) 

   

Pluripatologiko eta kroniko konplexuen arreta: ERPP, 4 aste OSASUN-ZENTROA 

 Landako osasun-zentroa: 3 aste MURGIA/ZAMBRANA/ZUYA 
OSASUN ZONTROA 

 Zainketa aringarriak (4 aste) ZAINKETA 
ARINGARRIETAKO 

LAGUNTZA-TALDEA  
 Osasun-arreta, Lehen Mailako Arretako zentroan: Etxean 

ospitaleratuta dagoen kronikonikoen arreta 

 Erizaintzako kontsulta, osasun-hezkuntza indibiduala eta 
taldekoa, prebentzio-jarduerak, prozesu arinetako kontsulta, 
erizaintzako zainketak, paziente aktiboa, esku-hartze 
komunitarioa; Koordinazio soziosanitarioa... 

 
 

OSASUN-ZENTROA 
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2. TXANDAKETEN IKASKETA-HELBURUAK 

 
2.1. SARRERA: FAMILIA- ETA KOMUNITATE-ARRETAKO EGOILIARREN 

PROGRAMAKO GAITASUN-ARLOEN ETA EREMUEN LABURPENA  

GAITASUN OROKORRAK1  Zerikusia duten gaitasun 
espezifikoak 

 

GAITASUN-EREMUAK 
1. Jarrerak/Balioak/Profesionaltasuna  

2. Komunikazioa: asistentziala eta beste maila 
batzuetakoa 

 

3. Pazientearen zainketak eta trebetasun klinikoak 5. arloa 

4. Ezagutzak 5. eta 6. arloak 

5. Osasun-sistemaren testuinguruan oinarritutako 
praktika 

6., 7. eta 8. arloak 

6. Ikaskuntzan eta etengabeko hobekuntzan 
oinarritutako praktika 
(prestakuntza, hezkuntza eta ikerketa) 

7. eta 9. arloak 

GAITASUN ESPEZIFIKOAK. Espezialitatearen Programa Ofiziala ( BOE ) 
 
ARLOAK 

5. Familia- eta komunitate-arloko gaitasun kliniko aurreratuak 

5.1. Klinika eta metodologia aurreratuak 

5.2. Umeen arreta 

5.3. Nerabeen arreta 

5.4. Helduaroko osasun orokorraren arreta 

5.5. Sexu-, ugalketa- eta genero-osasunaren arreta 

5.6. Adinekoen arreta 

5.7. Familien arreta 

5.8. Larrialdi eta hondamendietarako arreta 

5.9. Ahultasuneko edo arrisku soziosanitarioko egoeretarako osasunaren arreta 

6. Osasun publiko eta komunitarioaren inguruko gaitasunak 

7. Irakaskuntza-gaitasunak 

8. Familia- eta komunitate-alorreko zainketen eta zerbitzuen kudeaketaren inguruko 
gaitasunak 

9. Ikerkuntza-gaitasunak 
1: Moran-Barrios J. Un nuevo profesional para una nueva sociedad. Respuestas desde la Educación Medica: la formación basada en 

competencias. Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 2013; 33 (118): 115-21. Hemen eskuragarri: 

http://www.hospitalcruces.com/documentos/actividadDocente/VISION_DOCENTE-SER_MEDICO.pdf  

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/OrdenSASprogEnfermFyC.pdf
http://www.hospitalcruces.com/documentos/actividadDocente/VISION_DOCENTE-SER_MEDICO.pdf
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2.2. IRAKASKUNTZA-HELBURUAK ETA PRESTAKUNTZA-BLOKEETAKO 

BALIABIDEAK 

 

1. blokea: Lehen Mailako Osasun Arreta (I): 22 aste (18 + 4 opor) 

o Helburu orokorra: Nerabeen, helduen, adineko pertsonen eta familien osasuna 
sustatzeko eta gaixotasunak prebenitzeko programak eta esku-hartzeak ezagutzea, 
plangintza egitea eta gauzatzea, bai banaka eta bai taldean. 

o Esku-hartze eta parte-hartze komunitarioko estrategiak diseinatu eta garatzea, 
gaixotasunaren prebentzioan eta osasunaren sustapenean oinarrituta. 

o Baliabideak: Osasun-zentroak, helduen eta adinekoen erizaintzako kontsultetan, 
etxeetan eta esku-hartze komunitarioetan parte hartuz,arakatzaile-taldeak eta covid 
kudeaketa. 

 

2. blokea: Ospitaleko Arreta: 15 aste 

o Helburu orokorra: Arretarako baliabideak, prozedurak eta teknikak eta larrialdi-egoerei 
dagozkienak ezagutzea eta maneiatzea. 

o Gaixotasun kritiko nagusiak dituzten herritarren beharrak ezagutzea eta horiei 
erantzutea, bai eta desgaitasun-egoerei, gaixotzeko arrisku-egoerari, hauskortasun-
egoerari eta bizi-krisiari ere. 

o Baliabideak: Ospitaleak (larrialdiak, erditzeak eta kanpoko kontsultak). 
 

3. blokea: Lehen Mailako Osasun Arreta (II): 11 aste 

o Helburu orokorra: Haurren eta nerabeen, helduen, adineko pertsonen eta familien 
osasuna sustatzeko eta gaixotasunak prebenitzeko eta sexu- eta ugalketa-arretako 
programak eta esku-hartzeak ezagutzea, plangintza egitea eta gauzatzea. 

o Baliabideak: Osasun-zentroak, emaginaren kontsultan, emakumeen arretan eta 
pediatrian parte hartuz. 

 

4. blokea: Osasun Mentala: 3 aste 

o Helburu orokorra: Familiek arrisku-egoerei modu eraginkorrean nola egin behar dieten 
aurre jakitea (droga-mendekotasuna, indarkeria, etab.), eta familien osasun mentala 
ezagutzea. Pazienteekin, familiekin eta gizarte-taldeekin komunikazio eraginkorra eta 
harreman terapeutikoa sortzea espezialitatearen eremuan.  

o Baliabideak: Osasun Mentaleko Zentroak eta droga-mendekotasunen prebentzioa.  
 

5. blokea: Beste esparru batzuk (IV): 6 aste 

o Helburu orokorra: Behaketa epidemiologikoko programak, komunitateko osasunerako 
hezkuntzakoak, ingurumen-osasunekoak, maila desberdinen arteko koordinaziokoak, 
arreta osokoak eta arreta-esparru berrietakoak ezagutzea. 

o Baliabideak: Osasun publikoko behaketa epidemiologikoko zentroak, esparru 
soziosanitarioak, espetxeak eta txandaketa ospitale-loturako erizain kudeatzaileekin 
(OLEK). 
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6. blokea: Hautazko eta kanpoko txandaketa: 4 aste 

 

7. blokea: Lehen Mailako Osasun Arreta (IV): 36 aste (32 + 4 opor) 

o Helburu orokorra: 1. blokean azaldutakoez gain, paziente pluripatologiko eta kroniko 
konplexuarentzako eta beste hauskortasun-egoera batzuetarako arreta-programak eta 
esku-hartzeak ezagutzea, plangintza egitea eta gauzatzea (mendekotasuna, hilurreneko 
egoerak...).  

o Familia-eremuan eta komunitatean dauden gaixotasun kronikoei arreta emateko 
programak planifikatu, zuzendu, gauzatu eta ebaluatzea, beste espezialista eta 
profesional batzuekin batera. 

o  
o Baliabideak: Osasun-zentroak (hirikoak eta landakoak) eta paziente pluripatologikoei, 

kroniko konplexuei eta aringarriei arreta emateko programetan parte hartzea. 
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3. PRESTAKUNTZA OSAGARRIA 
3.1. BARNEKO ERIZAIN EGOILIARRENTZAKO PRESTAKUNTZA ESPEZIFIKOA 

ETA ZEHARKAKOA 
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3.2. PRESTAKUNTZA OSAGARRIAREN EBALUAZIOA 

Bertaratzea 

Irizpidea: Derrigorrezkoa da ikastaro bakoitzeko saioen % 100era joatea.  

Bertaratu ezin izan direlako –justifikatuta– helburuak lortzerik izan ez duten egoiliarrentzat, 

kasu bakoitzean adostuko da helburu horiek lortzeko biderik egokiena, ebaluaziorako 

beharrezkoa den azken txostena osatu ahal izateko.  

Prozedura: Irakasleak sinadurak jasoko ditu egunero, eta ikastaroaren koordinatzaileari 

emango dizkio. Bertaratu ezean, behar bezala jakinarazi beharko zaio ikastaroaren 

koordinatzaileari (ikastaroan zehar ahal dela) eta IUko Idazkaritzari. 

  Bertaratzen ez den bakoitzean, egoiliarra ikastaroaren arduradunarekin jarri beharko da 

harremanetan ikastaroa amaitu eta 10 eguneko epearen barruan edo, hala dagokionean, 

egoiliarra bere lanpostuan berriro hastean, irakaskuntzako helburuak lortzeko modua adostu 

ahal izateko.   

Helburuak betetzea  

Ikastaroaren arduradunaren eskumena da zehaztea ikastaro bakoitzeko helburuak zer mailatan 
aprobetxatu diren eta betetze-maila nolakoa izan den. 
 
Ebaluazioan sartzen dira jarrerazko arloak (arreta eta parte-hartzea ariketetan, eztabaidetan, 
galderetan…); ezagutzaren arlokoak (bide zuzen edo zeharkakoen bitartez, betiere arduradunak 
egokitzat jotzen baditu); eta trebetasun eta abilezia arlokoak, ikastaroan zehar balora 
daitezkeenak (ariketa praktikoak, role-play, bideograbazioak…) edo eginkizun espezifikoen 
bitartez. 
 
  
Ikastaro edota eginkizunak baliokidetzeko aukera 

Egoiliarrak ikastaroari edo eginkizunari buruzko prestakuntza-jarduerak aldez aurretik eginda 

dituenean, baliokidetu ahal izango dira. Horretarako, egindako jarduera hori egiaztatzeko 

dokumentazio ahalik eta osatuena aurkeztu beharko da (ikasgai-zerrendak, jarduerei buruzko 

azalpenak, egindako lan-mota, etab.), 15 eguneko epean, ikastaroa hasi aurretik. 

Joan-etorriak: 

Barneko erizain egoiliarren joan-etorriak ordainduko dira, Irakaskuntzako Unitate 
Multiprofesionaletik (IUM) kanpoko prestakuntzetan. 

Dokumentu eredu bat emango da. Txartel originalak beharrezkoak izango dira. 
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4. EGOILIARRAK EGIN BEHAR DITUEN BESTE JARDUERA 
BATZUK  

 

Lehen urtea 
 
 -Auzoko osasunaren diagnostikora hurbiltzea, biztanleria ezagutzea, haien beharrak 
aztertzea eta osasunean aktibo daudenen mapaketa.  
  

-Talde-heziketako esku-hartzeak garatzen (lehenik, behaketa eta analisi kritikoa; 
bigarrenik, erizainarekin batera parte hartzea).  
 
 -Talde-heziketako programa bat diseinatzea (jasotako prestakuntza teorikoarekin bat). 
 
 -Osasun-zentroko etengabeko prestakuntzako saioetara joatea.  
 

-2 kasu kliniko garatzea (bat, patologia bat duen helduarekin; bestea, haur 

osasuntsuarekin); Kalitatezko elkarrizketa klinikoa egitea, pazientearekiko konexioari eta 

informazioa jaso eta eskaintzeari dagokionez. Gai izatea pertsonaren eta familiaren 

egoerara egokitutako arrazoibide kliniko eta terapeutikoa egiteko (zainketa-plana). 

Balorazioaren eta planaren erregistro egokia egitea, pertsonaren eta senideen informazio 

biopsikosoziala jasoko duena genogramaren bitartez. 

 
 -Gatazka etiko bat antzematea eta kasua tutorearekin eztabaidatzea, inplikatuta dauden 
balioak hartuta erreferentzia modura. 
 
 -Saio kliniko bat gauzatzea (kasu klinikoa, gai interesgarria...), eta hori egiteko, 
bibliografia zientifikoa bilatzea. 
 
 -Ikerketarako galdera eta bilaketa bibliografikoa proposatzea, bigarren urteko proiektua 
garatzeko.  
 
 -Kontsulta medikoan egotea eta behaketa kritikoa egitea; hala, familia-mediku diren 
lankideek ematen duten zerbitzuaren berri jakiteko eta talde-lana bultzatzeko. Horrez gain, 
proposa daiteke medikuntzako eta erizaintzako egoiliarrek batera egitea zenbait lan.  
 
 -Beste jarduera interesgarri batzuk; biltzarretara joatea, beste prestakuntza interesgarri 
batzuk, etab. 
 

Bigarren urtea 
 
-Talde-heziketako esku-hartzeak garatu eta elkarlanean aritzea (erretzeari uztea, 

paziente aktiboa…).  
 
 -Osasun-zentroko etengabeko prestakuntzako saioetara joatea.  
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-2 kasu kliniko garatzea (heldu konplexua, pluripatologikoa, adineko ahula, 

mendekotasuna duena...; bat kontsultan, eta bestea etxean); Kalitatezko elkarrizketa 

klinikoa egitea, pazientearekiko konexioari eta informazioa jaso eta eskaintzeari 

dagokionez. Gai izatea pertsonaren eta familiaren egoerara egokitutako arrazoibide kliniko 

eta terapeutikoa egiteko (zainketa-plana). Balorazioaren eta planaren erregistro egokia 

egitea, pertsonaren eta senideen informazio biopsikosoziala jasoko duena genogramaren 

bitartez. 

 
 -Gatazka etiko bat antzematea eta kasua tutorearekin eztabaidatzea, inplikatuta dauden 
balioak hartuta erreferentzia modura. Gutxienez, 3 GERTAKARI KRITIKO gauzatzea. 
 
 -Saio kliniko bat gauzatzea (kasu klinikoa, gai interesgarria...), eta hori egiteko, 
bibliografia zientifikoa bilatzea. 
  
 -Egoiliar-aldian garatutako ikerketa-proiektuaren ahozko defentsa publikoa.  
 
 -Beste jarduera interesgarri batzuk; biltzarretara joatea, beste prestakuntza interesgarri 
batzuk, etab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


