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GIFT – MEDICINA INTENSIVA   

 

 

III.-MEDIKUNTZA INTENTSIBOA ESPEZIALITATEAREN 
PRESTAKUNTZA-IBILBIDE EREDUA.  

1. ESPEZIALITATEAREN IZENDAPEN OFIZIALA ETA TITULAZIOAREN 

BETEBEHARRAK   

Medikuntza Intentsiboa (1271/84 ED)   

Iraupena: 5 urte   

Aldez aurreko lizentziatura: Medikuntzan eta Kirurgia lizentziatua.   

  

2. SARRERA   

Medikuntza Intentsiboa egoera kritikoan –unekoa edo potentziala– dauden 

pazienteei berariazko tratamendua eskaintzeko sortu zen. Tratamendu horren aplikazio-

maiztasuna eta eskatzen dituen pertsona eta teknologia zerbitzuak askoz handiagoak 

dira ospitalizazio konbentzionaleko eremuetan eskaintzen direnak baino. Potentzialki 

senda daitezkeen hainbat patologiatako pazienteei aplikatzen zaie.   

Ezagutza bereiztu eta espezifikoa edukitzeak, ongi zehaztutako doktrina 

zientifiko batek, teknologia propio espezializatuak eta dedikazio esklusiboak esandako 

espezialitate honen existentzia justifikatzen dute. Izan duen bilakaera historikoak, gaur 

egun duen garapenak eta heldutasunak espezialitate honen aitortza jarraituari oinarri 

ematen diote eta esparru ezin aproposagoa eratzen dute etorkizuneko espezialistak 

prestatzeko.   
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Etorkizuneko profesionalei eskatzen zaizkien gaitasunak gero eta handiagoak 

dira. Aurrerapen teknikoak osasun-arazoak ebazteko bitarteko modura ikusten ditu 

gizarteak. Medikuntza Intentsiboko espezialitatea –zeinak zuzeneko estekak baititu 

berrikuntza zientifiko eta bioteknologikoekin– aurrerapen horiek aplikatzeaz arduratzen 

da paziente kritikoen arreta optimizatzeko. Medikuntza Intentsiboa, azkenik, larriki 

gaixorik dauden pazienteek behar dituzten asistentzia maila espezializatu eta 

konplexuko ezagutza, trebetasun eta jarreren aplikazioa da, artatze progresiboko 

sistema baten barruan. Gainera, paper erabakigarria jokatzen du oraindik espezialitate 

integratzaile modura, oso ezagutza espezializatuak agertu izanak bultza lezakeen 

asistentzia zatikatua eragozteko. Medikuntza Intentsiboaren betekizuna paziente 

kritikoaren beharrizanetan zentratutako osasun-arreta ematea da.  

Era horretan, espezialitate horizontala eta zeharkakoa litzateke, gainerako 

espezialitateekin alderatuta, eta bere edukien barruan sartzen dira organo eta sistema 

guztien funtzioaren afektazio akutu eta larriaren diagnostikoa eta tratamendua, eta 

erasandako organoen funtzioa mantentzea. Hogeita hamar urte baino gehiagoko 

Medikuntza Intentsiboaren praktikak beste ideia berritzaile bat ere ekarri du: aurrea 

hartzen saiatzen den arretak eta beste espezialitate batzuetako profesionalekiko 

harreman oparoen bidez gauzatutako lankidetzak hobekuntza nabarmena dakarrela 

pazienteekiko arretaren emaitzetan.   

  

3. ESPEZIALITATEAREN DEFINIZIOA   

Medikuntza Intentsiboa bizitza mehatxatzen duen disfuntzio bat edo organo edo 

sistema baten edo gehiagoren porrota –unekoa edo potentziala– duten pazienteez 

arduratzen den espezialitate medikoa da, sendatzeko aukera dutelarik. Organo-emaile 

potentzialaren euskarria ere barnean hartzen du. Pazienteen etengabeko maneiua 

eskatzen du, monitarizazioa, diagnostikoa eta kalteturiko bizi-funtzioen euskarriak 

barne direla, baita aipatutako porrota eragin duten eritasunen tratamendua ere, eta 

pazientea segidan eta berehala artatzera behartzen du, zeinahi esparrutan dagoela ere.   

  

4. INTENTSIBISTAREN PROFILA   

Medikuntza Intentsiboaren praktikak hainbat ezagutza edukitzea eskatzen du, 

zenbait trebetasun menderatzea eta jarrera psikiko eta giza arloko zenbaiten jabe 

izatea. Aipatutako ezaugarri horiek diziplina kliniko gehienei badagozkie ere, guztiak aldi 

berean integratzeak Medikuntza Intentsiboko espezialistaren profil profesionalera 

hurbiltzen gaitu.   

Intentsibistak hauek eduki behar ditu:   
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• Pazientearen ikuspegi globala eta artatze integrala emateko ahalmena, haren 

premietan zentratuko dena eta asistentzia zatikatzea eta kostuak bikoiztea 

eragotziko duena.   

• Organo eta sistemen fisiologiaren ezagutza sakona eta xehatua, orobat osasuna 

aldarazten duten mekanismoena eta, pazientearen bizitzari eusteko, kaltetuta 

dauden organoen funtzioa babesteko eta hobetzeko bitartekoena.   

• Ahalmena paziente kritikoa aurkitzen den edozein lekutan lan egiteko.   

• Izaera balioaniztuna, haren jarduna eraginkorra eta efizientea izan dadin. 

Taldean lan egiteko eta aitzindari izateko ahalmena.   

• Ingurune aldakorretan edo ziurgabetasuneko egoeretan era egituratuan eta 

sistematikoan lan egiteko jarrera.   

• Balio etikoekiko sentsibilitatea eta konpromisoa; garrantzi berezikoa bitarteko 

tekniko ahaltsuak dituen –eta haietaz baliatzen den– espezialitate batean.   

• Bizitza konpromisoan duten pazienteen tratamenduan erabakiak hartzeko 

ahalmena.   

• Maizen gertatzen diren patologia larrien prebentzioan lankide izateko aukera.   

• Osasungintzako beste profesional batzuen prestakuntzan lankide izateko 

ahalmena.   

• Populazioko sektore zabalen bizia arriskuan jartzen duten katastrofe egoerei 

profesionaltasunez eta erantzukizunez aurre egiteko ahalmena.   

  

5. MEDIKUNTZA INTENTSIBOKO ESPEZIALISTAREN JARDUKETA 

EREMUA   

Intentsibistaren jarduketa eremua bere ahalmen eta balioen emaitza izango da:  a. 

Asistentziala:  

- Egoera kritikoekin maizen erlazionatzen diren patologiekiko arreta.   

- Medikuntza Intentsiboa gaixo kritikoa dagoen lekura iristen da: zainketa 

intentsiboetako unitatera (balioaniztuna edo monografikoa, medikoa eta 

kirurgikoa), Osasun Sistemako beste barruti batzuetara non larritasun egoerako 

pazienteak dauden arreta integralaren premian (ospitaleratze konbentzionaleko 

aretoak, Larrialdi eta Emergentzietako barrutiak, Tarteko Zainketako edo erdi-

kritikoen unitateak). Era berean, ospitaletik kanpoko esparruan, paziente larri 

baten garraioan edo katastrofe egoeretan osasunarreta eman behar denean.   

- Medikuntza Intentsiboko zerbitzuetatik (ZIUtik kanpo dauden ZIUko Lantaldeak) 

kanpo egonik zainketa intentsiboen premia izateko arrisku handia duen 
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pazientearen arreta: parte-hartze aktiboa plantan eta Larrialdietan arriskuan 

dauden pazienteak hauteman eta orientatzeko, porrot organikoa ekar lezakeen 

egoera prebenitu, tratamendu goiztiarrak hasi eta berandu baino lehen ZIUn 

sartzeko.   

- Beste espezialista batzuen jarduketari lehentasuna emateko eta koordinatzeko 

ahalmena.   

b. Irakaskuntzan: Erantzukizuna osasungintzako beste profesional batzuen 

prestakuntzan; horretarako, berariazko ezagutzak eta trebetasunak bereganatu 

beharko dira.   

c. Ikerketan: Intentsibistak ulertzen du ikerketak zer nolako garrantzia duen 

ezagutza zientifikoaren aurrerapenean eta sarri hartzen du parte oinarrizko ikerketa-

proiektuetan eta ikerketa kliniko garrantzitsuetan.   

  

6. IRAKASKUNTZAKO HELBURU OROKORRAK   

Indarrean dagoen Espezialitateko Programa Ofizialean, sistema eta aparatuetan 

multzokatutako ezagutzak, trebetasunak eta jarrerak biltzen dira. Bertsio honek 

gaitasunak eraikitzea ahalbidetuko duten ezagutzak, trebetasunak eta jarrerak lortzera 

bideratutako eredu bat proposatzen du, non hiru alderdiak xede didaktikoz bereizten 

diren, baina, praktikan, bateraturik eta lotuta bereganatzen diren. Ikaskuntzan 

gaitasunak bereganatzea esan nahi du gaitasun horiek lortzearen emaitza gisa jokabide 

aldaketa bat gertatzen dela; hala, gaitasuna honela adieraziko litzateke: benetako 

eszenatoki batean erabaki egokiak hartzeko eta irizpen kritikoz jarduteko ahalmena 

izatea. Irakaskuntzako helburuak izaten dira elementu orientatzaile nagusiak ikaskuntza 

prozesuan esku hartzen duten eragile guztientzat eta oso bereziki mediku 

egoiliarrarentzat eta tutorearentzat.   

Programaren helburu orokorra honako hauek dituzten espezialistak prestatzea da:   

- Gaitasun profesionalak, honela ulertuta: paziente kritikoaren beharrizanei 

erantzungo dieten ezagutza, trebetasun eta jarreren multzoa.   

- Emergentzia egoerak era egituratuan identifikatzeko eta ebaluatzeko ahalmena, 

lehentasun diagnostiko eta terapeutikoak ezarririk, lan egiteko moduaren oinarri 

gisa.   

- Kontzeptu fisiopatologikoen ezagutza xehatua eta sakona eta haiek aplikatzeko 

ahalmena, sortzen diren egoera kliniko desberdinetan.   

- Paziente kritikoei ematen zaizkien eta Medikuntza Intentsiboko Zerbitzuetan 

gauzatzen diren prozedura diagnostikoak eta terapeutikoak aurrera eramateko 

beharrezkoak diren trebetasunak.   
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- Paziente kritiko batentzat egokiena den prozedura aplikatzeko ahalmena eta 

baliabideak izendatu eta erabiltzeko orduan intentsibistak duen arduraren 

balorazioa.   

- Estandar etikoak betetzeko ahalmena, biziaren amaierako asistentziari eta 

ahalegin terapeutikoaren mugaketari erreferentzia berezia egiten zaiela.   

- Gaixoak bere eritasunari buruz duen ikuspegia baloratzea eta pazienteen eta 

beren senitartekoen balioak errespetatzea ahalbidetuko dien prestakuntza.   

- Pazienteekin eta senitartekoekin komunikatzeko trebetasunen ezagutza. 

Informazioari buruzko erantzukizun hori eta erabakiak modu partekatuan hartzea 

garrantzi erabakigarrikoak dira intentsibistaren ohiko lana garatzen den 

esparruan. Jardueraren alderdi horrek eragin dezakeen inpaktua oso garrantzi 

handikoa da; beraz, egoiliarrei berariazko jarraibideak eman beharko zaizkie 

informazioa emateko moduari buruz. Praktika klinikoa jarduera zientifiko bat dela 

erreferentzia-esparru gisa harturik, arrazoiketa klinikoa, betiere, arazoan eta 

pazientean zentratu beharko da.   

- Gaixo kritikoak artatzeak berarekin dakarren erantzukizun osoa beren gain 

hartzeko ahalmena.   

- Lantaldean integratzeko ahalmena.   

- Ingurune aldakorretan edo ziurgabetasuneko egoeretan era egituratuan eta 

sistematikoan lan egiteko jarrera. Lan egiteko modu hori funtsezkoa da 

etorkizuneko espezialisten ikaskuntza-prozesuan.   

- Pazienteei emandako tratamenduen emaitzak baloratzeko ahalmena.   

- Beren lana autoebaluatzeko ahalmena.   

- Kontzientzia izatea erabakiak hartzeko unean eta asistentzia-baliabideen 

erabilpen onena egiteko froga zientifikoek duten garrantziaz.   

- Baliabideak proportzionaltasunez erabiltzeko ahalmena.   

- Medikuntza Intentsiboaren antolakuntza, alderdi ekonomikoak eta bere lana 

garatzen duen inguruneko osasungintza-egitura ezagutzea.   

- Ikerketaren metodologia, estatistika eta epidemiologia klinikoaren arloko 

ezagutzak edukitzea, behar bezainbateko mailan, ikerketa-proiektuak modu 

burujabean abian jar ditzaten eta ikerketa-talde batean integratzeko ahalmena 

izan dezaten   

- Asistentzia-jarduera ebaluatzeko eta kalitatea hobetzeko ezagutzak, bereziki 

asistentzia-arriskua kudeatzerakoan.   
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- Erabilitako prozedura desberdinen kostu/eraginkortasun erlazioari buruzko 

ezagutzak.   

  

7. IRAKASKUNTZAKO FUNTSEZKO HELBURUAK  

Medikuntza Intentsiborako prestakuntzako lehenengo bi urteetan, prestatzen ari 

den espezialista ingurunera egokitzen da eta medikuntzako oinarrizko ezagutza zabalak, 

sendoak eta diziplina anitzekoak bereganatzen ditu, kalitateko asistentzia ematea 

ahalbidetzen diotenak. Lehen etapa honetako irakaskuntza-helburuak ondoren 

zerrendatzen dira:  

  

- Pazientearen egoera klinikoa zehaztuko duten historia klinikoa eta kalitateko 

miaketa fisikoa egiteko behar diren ezagutzak eta trebetasunak sendotzea, 

sakontzea eta hobetzea. Lortutako datuak interpretatzen jakitea. Bilakaerari 

buruzko iruzkinak eta txosten klinikoak elaboratzea.   

- Kasu bakoitzean egokiak diren eta ohiko praktika klinikoan maiz egiten diren 

oinarrizko miaketa osagarrien (azterketa analitikoak, erradiologikoak, 

elektrokardiografikoak) indikazioak ezagutzea. Berorien emaitzak interpretatzen 

jakitea; ematen dituzten datuen arriskuak eta mugaketak ezagutzea.   

- Ustezko irizpen kliniko diagnostiko bat elaboratu ahal izatea. Historia klinikotik 

lortutako datuak azterketa osagarrietatik ateratako datuekin integratzea, aukera 

diagnostiko eta terapeutiko aproposenak planteatu ahal izateko.   

- Ohiko praktika klinikoan maizen erabiltzen diren teknikak indikatzeko, 

gauzatzeko eta interpretatzeko ahalmena eta trebetasuna bereganatzea, 

gainbegiradapean, gero eta erantzukizun handiagoz: digestio-aparatuko 

zundaketa, ziztada lunbarra egitea, parazentesia, torakozentesia. Ziztada edo 

puntzio nagusien indikazioak ezagutzea (arteriakoak, zainekoak, serosetakoak, 

giltzadura jakin batzuetakoak, dermis barnekoak, larruazalpekoak). Sor litezkeen 

konplikazioak ezagutzea eta tratatzen jakitea.   

- Segurtasunez eta era egokian gaixoa aireztatu eta oxigenatu eskura ditugun 

gailu eta makina ezberdinak behar bezala erabiliz.  

- Pazienteari eta senitartekoei informazio argia eta zehatza emateko gauza izatea. 

Baimen informatua eskatzen ikastea.   

- Farmakoen albo-ondorioak eta interakzioak aintzat hartzea.   

- Zerbitzuko saioetan kasu klinikoak aurkezteko gai izatea.   

- Prebalentzia handieneko edo osasun arazo larriak dituzten pazienteen edo egoera 

kritikoan daudenen balorazioa eta maneiua egitea ahalbidetuko duten gaitasunak 
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lortzeko behar den prestakuntza bereganatzea, ahal izatera, ondoren xehatzen 

diren sistemen arabera multzokatutako entitateei dagokienez:   

o Arnas aparatuko arazoak: arnas-gutxiegitasun akutua eta kronikoa eta 

bere zergatiak. Bronkioetako asma, buxadurazko arnas gaixotasun 

kronikoa, biriketako gaixotasun interstizialak, pleurako gaixotasunak, 

pleurako isuria barne, arnasbidearen buxadura, loaren patologia, 

biriketako gaixotasun interstizial lausoa, biriketako gaixotasun 

baskularra, biriketako enbolia barne.   

o Arazo kardiobaskularrak: eritasun kardiobaskularrak, honako hauei 

interes berezia jarririk: zeinahi kausaren ondoriozko 

bihotzgutxiegitasuna, sindrome koronarioa/bularreko mina, sinkopea, 

arteriahipertentsioa, balbulopatiak, endokarditis, miokardiopatiak, cor 

pulmonale eta eritasun sistemikoetako konplikazio kardiobaskularrak. 

Arritmia larriak. Bihotz-buxadura duen pazientearen maneiua. 

Aortasindrome akutua duen pazientearen maneiua (disekzioa, horma-

barruko hematoma, aortako ultzera).   

o Nerbio-sistemako arazoak; pazientearen lehen balorazioa egoera 

hauetan: koma, epilepsia, garuneko eritasun baskular akutua, delirioa eta 

dementzia, Parkinson gaixotasuna, ibilerako nahasmenduak, 

neuropatiak, mielopatiak. Gaixotasun neuromuskularrekin loturak 

dituzten arnas aparatuko nahasmenduak.   

o Digestio-aparatuko eta gibeleko arazoak: digestio-aparatuko odoljarioa, 

hesteetako hantura-eritasuna, sabelaldeko patologia baskularra, 

peritonitis, gibel-behazuneko eritasunak eta pankreakoak.   

o Infekzio arazoak: sukar sindromea, sepsia, endokarditis infekziosoa, 

azaleko eta atal bigunetako infekzioak, hezurretakoak, arnas 

aparatukoak, sabelaldekoak, nerbio-sistema zentralekoak, gernukoak. 

Infekzio nosokomiala. Antibiotikoen erabilera arrazoizkoa.   

o Hematologia arazoak eta organo hematopoietikoenak; honako hauek 

identifikatu eta maneiatzea: hemostasia eta koagulazioko 

nahasmenduak, transfusio-erreakzioak eta egoera hematologiko 

akutuak; anemia, leukopenia, tronpopenia eta panzitopenia. Tratamendu 

antikoagulatzailearen konplikazioak.   

o Giltzurruneko eta gernu-bideetako arazoak. Giltzurrunetako porrot 

akutua identifikatzea, baloratzea eta tratatzea. Giltzurrun-gutxiegitasun 
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akutura daramaten mekanismo patogenikoak. Mota desberdinetako 

giltzurrunetako porrot akutuen diagnostiko diferentziala. Oliguriaren 

ebaluazioa. Hipertentsio-emergentzia. Giltzurrun-gutxiegitasun 

kronikoaren konplikazioak. Nahasmendu hidrolektrolitikoak eta azidobase 

orekaren alterazioak identifikatu eta tratatzea.   

o Arazo traumatologikoak, istripuak eta intoxikazio ohikoenak.  o 

Metabolismoko eta endokrinologiako arazoak.   

o Arazo onkologikoak. 

o Arazo muskulu-eskeletikoak eta gaixotasun autoimmuneak.   

o Patologia oftalmologikoa, ORLkoa eta maxilofaziala arnasbidea 

konprometitzen duela.  

Aldi honetan, zeharkako beste gaitasun multzo bat ere bereganatu eta sendotuko 

dituzte, horien artean, balio profesionalak eta alderdi etikoak, trebetasun klinikoak, 

oinarrizko teknologia informatikoaren maneiua, bibliografia maneiatzearen hastapenak 

–bilaketa bibliografiko errazak barne–, farmakoen maneiua, komunikazioa, talde-lana, 

zainketa aringarriak eta oinazearen tratamendua, informazioa maneiatzea, ikerketa, 

kalitatea eta kudeaketa klinikoa, babes erradiologikoa eta ingelesa.  

8. IRAKASKUNTZAKO HELBURU ESPEZIFIKOAK   

Medikuntza Intentsiborako prestakuntzaren azkeneko hiru urteak espezialitateko 

gaitasun espezifikoagoak bereganatzeko erabiltzen dira. Jarraian zerrendaturik datoz:  

   1. Honako hauek ahalbidetzen dituzten ezagutzak bereganatzea:   

- Eritasunek pazientearen bizia arriskuan jartzera eraman dezaketen 

mekanismoak ezagutzea.   

- Alterazio fisiologikoak dituen pazientearen balorazio egituratua eta antolatua 

egitea. Arretari lehentasuna ematea eta pazientearen segurtasun fisiologikoa 

bermatzea. ZIUn sartzeko une egokia noiz den erabakitzea. Norabait 

bideratzeko eta alta emateko irizpideak ezagutzea.   

- Egoera kritikoekin sarrien erlazionatzen diren eritasun medikoen, ebakuntza 

ostekoen eta traumatikoen diagnostikoa eta tratamendua gauzatzea. 

Erreferentzia berezia eginez honako hauei: eritasun kardiobaskularrak, arnas 

aparatukoak, neurologikoak, gastrointestinalak, giltzurrunekoak, 

hematologikoak, onkologikoak, endokrinoak eta obstetriziakoak.   

- Gutxiegitasun organiko akutu eta kroniko deskonpetsatua eta porrot 

multiorganikoa aztertzea, kontrolatzea eta tratatzea:   
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o Porrot hemodinamikoa duten pazienteak aztertzea eta maneiatzea. 

Mota guztietako shockak ezagutzea, kardiogenikoak eta kardiogeniko 

ez direnak.   

o Arnas-gutxiegitasun akutua/biriketako lesio akutua duten pazienteak 

aztertzea eta maneiatzea.   

o Sepsiak sistema organikoetan dituen ondoreak ezagutzea eta berorien 

tratamendua. Paziente septikoak aztertzea eta maneiatzea.   

o Disfuntzio multiorganikoaren sindromearen zergatiak, motak eta 

larritasuna ezagutzea. Disfuntzio egoeran edo arriskuan dauden 

organo guztiei euskarria ematea, denbora egokiaren barruan.   

o Giltzurrunetako porrot egoera akutuan edo arriskuan dauden 

pazienteak aztertzea eta maneiatzea.  o Gibeleko/urdail-hesteetako 

porrot akutua edo arriskua duten pazienteak aztertzea eta 

maneiatzea.   

o Alterazio neurologiko akutua duten pazienteak aztertzea eta 

maneiatzea.   

o Koagulazioko alterazio larriak dituzten pazienteak aztertzea eta 

maneiatzea.   

o Amaren bizia arriskuan jartzen duten konplikazioak identifikatzea 

haurdunaldian eta erditzean.   

  

- Gutxiegitasun organiko kronikoen deskonpentsazioen zergatiak ezagutzea, 

baloratzea eta tratatzea: bihotz-gutxiegitasuna, arnas gutxiegitasuna, 

giltzurrun-gutxiegitasuna, hepatopatia kronikoaren deskonpentsazioa, 

koagulazio eta hemostasia alterazioak.   

- Barne-inguruneko alterazio akutuak (azido-base oreka eta elektrolitoak) eta 

termo-erregulazioa ezagutzea, baloratzea eta tratatzea.   

- Epidemiologia eta infekzioen prebentzioa ezagutzea ZIUn. Infekzioaren 

zainketa eta kontrola ZIUn: infekzio nosokomialak, immunodeprimituen 

infekzioak, mikrobio-aurkakoen tratamenduak, bakterio-erresistentziak eta 

politika antibiotikoa ZIUn.   

- Sindrome koronario akutua ezagutzea, baloratzea eta tratatzea.   
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- Aldi baterako bihotz-estimulazioaren eta bihotz-estimulazio iraunkorraren 

indikazioak eta haiek inplantatzeko teknikak ezagutzea. Gailu horien 

jarraipena egiteko ezagutzak bereganatzea.   

- Arrisku handiko ebakuntza ostearen kontrola eta tratamendua eramateko gai 

izatea, organoa transplantatu zaion hartzailearen ebakuntza osteko kontrola 

barne dela. Sor litezkeen konplikazioen ezagutza eta kontrola.   

- Paziente traumatizatu larriaren berariazko arretarako pautak ezagutzea: 

garezur-entzefaloko traumatismoa, bularraldekoa, sabelaldekoa, bizkarrezur-

muinekoa, gorputz-adarretakoa, zanpaketa-sindromea, sindrome 

konpartimentala. Agente fisiko eta kimikoen ondoriozko lesioak.   

- Paziente akutu kritiko heldu eta pediatrikoaren bihotz-biriketako berpiztea 

gidatzea: bizi-euskarri aurreratu kardiologikoa eta traumatologikoa. 

Pazientea tratatzea berpizte osteko fasean, anoxia osteko kalte zerebralari 

arreta berezia jarririk.   

- Nutrizio-alterazioak tratatzea paziente kritikoetan. Nutrizio-urritasunak 

identifikatzeko kapaz izatea eta nutrizio artifizial motak eta 

administraziobideak ezagutzea.   

- Heriotza entzefalikoa ezagutzea. Balizko organo-emailearen aurrean nola 

jokatu jakitea. Transplanteen Erakunde Nazionalaren egitura eta 

funtzionamendua ezagutzea. Beste mota batzuetako emaileak ezagutzea.  

Organoa asistolian ematen denean nola jardun jakitea.  

- Paziente transplantatuekiko jarduketa-protokoloak ezagutzea.   

- Intoxikazioak eta abstinentzia-sindromeak identifikatzea eta tratatzea.  

- Erredurak dituen pazientea artatzea.   

- Zainketa Intentsiboen Unitateetan gehien erabiltzen diren botiken 

farmakologia eta farmakozinetika ezagutzea, analgesiaren, sedazioaren eta 

blokeo neuromuskularraren maneiuari eta monitorizazioari arreta berezia 

eskainirik.   

- Delirioa identifikatzea, hala hipoaktiboa nola hiperaktiboa eta mistoa ere. 

Bere prebentzioa eta tratamendua.  

- Tratamendu fibrinolitikoan sor litezkeen konplikazioen indikazioak eta 

maneiua. Prozesuaren araberako tratamendua.   

- Jarduketarako oinarrizko arauak ezagutzea katastrofeetan eta paziente 

kritikoen ospitale barruko eta ospitale arteko lekualdatzeetan.   
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- Paziente pediatrikoetan bizia mehatxatzen duten egoeren fisiopatologia eta 

maneiua ezagutzea: arnas eta bihotz-gutxiegitasuna, infekzio larriak, 

politraumatismoa, konbultsioak, alterazio metabolikoak eta 

barneingurunekoak. Haurrak eta helduak berpiztearen arteko aldeak.   

2. Esperientzia metatzea; arriskuak, onurak eta ordezko aukerak ezagutzea eta 

sor litezkeen konplikazioak tratatzen jakitea, gutxienez, ondorengo trebetasun 

edo antze praktikoetan:   

- Aldagai fisiologikoen monitorizazioa eta joera-aldaketekin bat datorren 

jarduketa: monitorizazio elektrokardiografikoa, hemodinamika inbaditzailea 

eta ez-inbaditzailea, arnasakoa (pultsioximetria eta kapnografia) eta 

neuromonitorizazioa (garezur-barneko presioarena, EEGren monitorizazio 

jarraitua, jugular zaineko saturazioa). Aparailuen eta monitorizazioaren 

maneiu segurua. Laginak lortzeko teknikak eta berorien prozesamendua.   

- Azterlan erradiologiko oinarrizko eta aurreratuen interpretazioa: tomografia 

konputerizatua, erresonantzia magnetikoa, ekografia, angiografia.   

- Arnas sistema:   

o Arnasbide iragazkorraren isolamendua eta mantenimendua paziente 

intubatu eta intubatu gabeetan, hainbat gailurekin: sudurreko 

intubazioa eta orotrakeala, laringeko maskara eta larrialdiko 

krikotiroidotomia. Aireztapena maskararekin eta berpizteko 

poltsarekin.   

o Trakea-bronkioetako jariakinak xurgatzea.  o Arnasbide zailaren 

maneiua, praktika klinikoko giden arabera.   

o Aireztapen mekaniko aurreratua, inbaditzailea eta ez-inbaditzailea: 

aireztapen mekanikoaren hastapenak, teknikak eta modalitateak, 

haizagailuen osagaiak eta funtzionamendua; aireztapen mekanikoa 

kentzeko teknikak.   

o Torakozentesi diagnostikoa eta drainatze torazikoko hodiak sartzea, 

urgentziaz eta era programatuan.  o Azalean zeharreko trakeotomia.   

o Pazientearen zainketa eta kontrola (aireztapen mekanikoan eta 

espontaneoan) fibrobronkoskopia eta bronkio-albeoloen garbiketa 

egin bitartean. Fibrobronkoskopia gainbegiradapean.   

- Bihotz-hodietako sistema:   
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o Zain zentral eta periferikoetako kateterizazioa.  o Arteriako 

kateterizazioa.   

o EKGak egitea eta interpretatzea.  o Arritmien tratamendua.  o 

Desfibrilazioa/kardiobertsio elektrikoa egitea.   

o Birika-arteriako kateterizazioa, biriketako presioen monitorizazioa eta 

maneiu hemodinamikoa birika-arteriako kateterraren bitartez (Swan-

Ganz).   

o Gastu kardiakoaren eta parametro hemodinamiko eratorrien neurketa 

egitea eta interpretatzea, sistema ez-inbaditzaileen bidez.   

o Asistentzia  mekanikoko  gailuak  erabiltzea  euskarri 

hemodinamikorako.   

o Larruazalean eta zainean zeharreko taupada-markagailu iragankorra 

ipintzea.  

o Larrialdiko perikardiozentesia.  o Bizi-euskarri aurreratuko berariazko 

teknikak.  

o Paziente kritikoari aplikatutako ekokardiografia.   

- Nerbio-sistema zentrala:   

o Ziztada lunbarra egitea.  o Garezur-barneko presioaren 

monitorizazioa.  o Garezurrean zeharreko Doppler-a egitea eta 

interpretatzea.   

o Analgesia gauzatzea kateter epiduralaren bitartez.   

- Sistema gastrointestinala:   

o Zunda nasogastrikoa, jejunokoa eta Sengstaken-ena edo baliokideak 

sartzea.   

o Parazentesia egitea, diagnostikoa eta terapeutikoa.  o Peritoneoko 

ziztada-garbiketa.   

o Digestio-bideko endoskopiaren indikazioa, eta zainketa eta kontrola 

endoskopia egin artean.   

o Gorputzaz kanpoko aistentzia hepatikoa.   

- Giltzurrun eta gernu sistema:   

o Maskuriko zunda sartzea.  o Giltzurrunetik kanpoko arazketa-teknikak.  

-  Oinazea, antsietatea eta delirioa prebenitzeko eta tratatzeko 

teknikak.  
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Sedazioa prozedura laburretan.   

- Nutrizioaren balorazioa eta nutrizio-euskarriaren koordinazioa.   

- Pazienteak immobilizatzeko eta mugitzeko teknikak gauzatzea.   

- Harremanetarako trebetasunak bereganatzea.   

   3. Honako hauek ahalbidetuko dituzten jarrerak:   

- Norberaren ikaskuntza bere gain hartzea eta zuzentzea, eta egoera 

konplexuetatik eta hutsegiteetatik ikasteko ahalmena.   

- Norberaren mugak aitortzea: laguntza edo gainbegiratzea eskatzeko eta 

onartzeko ahalmena.   

- Konpromisoak onartzea eta besteengan konpromisoa akuilatzea.   

- Besteen lana baloratzea.   

- Beste espezialista batzuei galdetzeko jarrera erakustea eta haien iritzia 

kontuan hartzea; egokia denean, haien parte-hartzea sustatzea erabakiak 

hartzeko orduan eta talde-lana mesedetzea.   

- Ezagutzak partekatzeko giro egokia sustatzea.   

- Lana emaitzak lortzeari begira garatzea.   

- Bere garapena balio-aniztasunera bideratzea.   

- Konfiantzazko harremanak ezartzea eta arreta errukitsua eskaintzea 

pazienteei eta haien senitartekoei.   

- Jarrera kritikoa eta gogoetatsua ez ezik, abegitsua, errespetuzkoa eta 

aurreiritzi gabea mantentzea.   

- Norberaren garapen pertsonal eta profesionalarekiko konpromisoa hartzea, 

etorkizunean mediku espezialista eta, aldi berean, egiazko profesional bilaka 

dadin.   

- Komunikazio eraginkorra edukitzea erizainekin, osasungintzako beste 

profesionalen lana gainbegiratzea eta haiengan modu egokian eskuordetzea, 

esperientziaren eta erantzukizun mailaren arabera.   

  

9. IRAKASKUNTZA-METODOA. TXANDAKETAK ETA GUARDIAK   

Prestakuntza praktika klinikoan oinarritzen da, pixkanaka gero eta maila 

handiagoko gaitasunak bereganatuz, eskema honen arabera: «ezagutzen du, badaki 

egiten, erakusten du eta egiten du». Metodologia horrek lanaldi osoko dedikazioa 

eskatzen du, arreta jarraitua barne, eta asistentzia-jarduera gainbegiratzea, batez ere 

prestakuntzaren lehen fasean, gaitasunak bereganatuz joan ahala pixkanaka eta 

proportzionalki gutxituko delarik. Paraleloan eta progresiboki erantzukizuna 
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bereganatuz joango dira egoera gero eta konplexuagoetan eta, egotaldiaren amaieran, 

profesionalki lan egitea ahalbidetuko dien asistentzia-erantzukizun osoa izango dute.  

Testuinguru horretan, ikaskuntza are baliagarriagoa da, auto-motibatua eta 

autozuzendua den heinean.   

Tutorearen ardura izango da prozesu guztia planifikatzea, erraztea, 

gainbegiratzea eta ebaluatzea, etengabe eta eraginkortasunez. Prestakuntza-ibilbide 

bat eta prestakuntza-plan indibiduala proposatuko ditu, biak zentro eta unitate 

bakoitzaren ezaugarrietara egokituak, Irakaskuntza Batzordearekin lankidetzan.   

Unitateen irakaskuntza-egiaztapena –ezinbesteko baldintza da– unitate 

bakoitzak, bere kabuz edo beste batzuekin lankidetzan, nahi duen prestakuntza 

integrala eskaini ahal izatean oinarrituko da, tratatutako paziente mota eta haien 

kopurua, giza baliabideak eta baliabide materialak, egitura, ahalmen zientifikoa eta 

ikerketa-ahalmena kontuan hartuta.   

  

Guardiak   

Guardiek prestakuntza izaera dute. Hilean egin beharreko guardiak, batez beste, 

5 edo 6 izango dira. Kanpoko txandaketen kasuan, guardiak txandaketak egiten diren 

zerbitzuan egingo dira.   

Espezialitateko guardiak Medikuntza Intentsiboko kudeaketa-unitatea osatzen 

duten bi egoitzetako edozeinetan egin ahalko dira, prestakuntza-helburuen eta 

egoiliarren txandaketen arabera.  

Espezialitatearen lehenengo 6 hilabetetan Larrialdietako Zerbitzuan izango dira 

eta ondorengo 6 hilabetetan 2 guardia Larrialdietan eta beste 3 ZIUn egingo dira. 

Plangintza hori aldatu ahal izango da egoiliarraren hobespenen, prestakuntzaprofilaren 

edo bereganatutako gaitasunen arabera.   

  

Txandaketak   

- Txandaketak oinarrizko eta funtsezko gaitasun profesionalak lortzera bideratuta 

daude.   

- Egoiliarrak, lehen urteetan, ospitaleko hainbat zerbitzu edo alor desberdinetan, 

edo berak egoki ikusten dituen prestakuntza-zentroetan egingo ditu 

txandaketak, prestakuntza aldi horretarako ezarrita dauden 

irakaskuntzahelburuak lortzeko xedearekin.   

- Asistentzian lan egiteaz gainera, txandaketak egiten ari den zerbitzuetan aurrera 

eramaten ari diren irakaskuntza- eta ikerketa-jarduera guztietan hartuko du 

parte egoiliarrak.   
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- Espezialitate desberdinetan gomendatzen den gutxieneko txandaketa-denbora bi 

hilabetekoa da.   

- Txandaketak nahitaezkoak dira, baina haietakoren batek egoiliarraren 

prestakuntzari ez dakarkiola baliorik estimatzen bada, tutoreak, Zerbitzu Buruak 

eta, azkenik, Irakaskuntza Batzordeak hura bertan behera utzi lezake,  

edo ordeztu. Zehaztu gabeko zenbait txandaketa ere har litezke aintzat, baldin 

eta Irakaskuntza Batzordeak baimentzen baditu. Egoiliarraren 

prestakuntzaprofilarekin lotura duen salbuespenezko kasuren batean, lehen 

urtean, Larrialdi Zerbitzuko txandaketen ordez Zerbitzu horretako guardiak egin 

litezke.   

- Gomendagarria ikusten da Medikuntza Intentsiboko Zerbitzuan egiten den 

txandaketa hilabetekoa izatea egoitza bakoitzean, Unitateak nola funtzionatzen 

duen ikasteko modua izan dezaten eta beste langileak ezagutu ditzaten 

espezialitateko guardiak egiten hasi aurretik.   

- Gure erietxearen ezaugarriak direla eta, Unitate Koronarioko edo 

Politraumatizatuen Unitateko txandaketa bi egoitzetan lortzen den prestakuntza 

espezializatuaren parte dira, eta hautazkoa izan liteke erreferentziako zentroren 

batean egin daitekeen kanpoko txandaketa. Bihotz-kirurgiako ebakuntza osteko 

unitate batean txandaketa egitea nahitaezkoa da eta oso gomendagarria 

pediatriako ZIU batean egitea. Beste txandaketa batzuk egiteko egokiera 

(neurokirurgia, kirurgia orokorra, ZIU mugikorra, etab.) egoiliarraren 

hobespenen eta prestakuntza-plan pertsonalizatuaren arabera baloratuko dira.  

- Gomendagarria da intereseko kanpoko txandaketa bat –nazio barruan edo 

nazioartean– kontuan hartu eta erraztea egoiliarraren prestakuntza osatzeko.   

- Aholkatzekoa da, era berean, oporraldia bi txandaketaren artean banatzea; 

irakaskuntza-ibilbideak bateragarri eginez eta txandaketa egiten deneko 

zerbitzuaren antolaketarekin doitu beharko da.   

- IV. Eranskinean dago txandaketa beste zentro batean egiteko eskaera-buletina.  

  

Prestakuntza-ibilbideak irakaskuntza-unitate bakoitzera egokituko dira, Tokiko 

Irakaskuntza Batzordeak aldez aurretik onartu eta, betiere, ezarritako gutxienekoak 

errespetatzen direla. Txandaketen ondorengo banaketa hau gomendatzen da:   

Egoiliarra  Txandaketa  Lekua  Aldia  
(hilabeteak)  

Guardiak  

E1  ZIU  AUO (T/S) 1 Larrialdiak eta ZIU  

E1  Larrialdiak  AUO (T/S). 3 Larrialdiak eta ZIU  
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E1  Barne M.  AUO (T/S)  4   Larrialdiak eta ZIU  

E1  Erradiodiagnostikoa  AUO (T/S) 1 ZIU  

E1 Nefrologia AUO (T/S) 2 ZIU 

E1 E2 Neurologia/Ictus unitatea AUO Santiago 2  ZIU  

E2  Kardiologia  AUO Txagorritxu 2   ZIU   

E2  Ekokardioa  AUO Txagorritxu 2   ZIU  

E2  ZIU Koronarioa  AUO Txagorritxu 2   ZIU  

E2  Arnas aparatua  AUO Txagorritxu 2   ZIU  

E2   Anestesiologia  AUO (T/S) 2  ZIU  

E2 ZIU AUO (T/S) 1 ZIU 

E3  ZIU  AUO  12  ZIU  

E4  Bihotzeko Kirurgiako 

ebakuntza ostea  
Kanpokoa  2  ZIU bihotzeko 

kirurgia 

E4  ZIU pediatrikoa  
(gomendagarria)  

Kanpokoa  2  Pediatriako ZIU  

E4  ZIU politrauma  

(hautazkoa)  

Kanpokoa  2  ZIU politrauma 

E4  ABEE  Emergentziak  1 (hautazkoa)  ZIU  

E4  ZIU  AUO  5 ZIU  

E5  Kanpoko txandaketa 

(hautazkoa)  
AUO  2  Kanpoko ZIU  

E5  ZIU  AUO  10 Kanpoko ZIU  

  

Hirugarren, laugarren eta bosgarren urteko egoiliarrentzat, hiru hilabeteko 

txandaketak programatzen dira, bi egoitzen artean elkartrukeak eginez, bietan guardiak 

egingo direlarik, nahiz eta une horretan dagoen egoitzakoek lehentasuna dutela. Hala 

txandaketak nola guardiak egokitu litezke hobespen pertsonal justifikatuen eta 

planifikatutako kanpoko txandaketen arabera.   

  

Txandaketa bakoitzetik probetxu handiena ateratzeko xedez, erabilgarria iritzi izan 

zaio, proposatutako helburuak ez ezik, haietako bakoitzaren garrantzi erlatiboa ere 

definitzeari. Horrela, lau kategoria definitu dira:  

- A kategoria: Oinarrizko helburua, txandaketaren justifikazioa.  
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- B kategoria: Helburu desiragarria. Eduki garrantzitsua intentsibistaren 

prestakuntzan, osoko garapena geroago gauzatuko bada ere.  

- C kategoria: Helburu onargarria. Edo beste momentu batean helduko zaio, edo 

Medikuntza Intentsiboaren alorrean duen garrantzia erlatiboa da, eta bere osoko 

garapena aukera partikularren mende dago.  

- D kategoria: Oso bigarren mailako helburua, aurreko helburuak betetzea inoiz 

oztopatu behar ez lukeena.  

 

10. ERANTZUKIZUN MAILA   

Prestakuntzaren hasierako aldian egoiliarraren jokamoldearen ezaugarriak honako 

hauek izaten dira: bereganatutako ezagutzak zorrotz jarraitzea, egoera osatzen duten 

alderdien ikuspegi partziala eta zailtasunak arazoari buruzko irizpen zuhur bat izateko. 

Ikaskuntzak aurrera egin eta, pixkanaka, sendotuz joan ahala, egoera konplexuei modu 

egituratuan aurre egiteko ahalmena bereganatzen du; hala, garrantzia duten alderdi 

guztiak eta ekintza-hurrenkera desberdinak aintzat hartu eta praktikarako gidak egoera 

zehatz eta errealetara egokituko ditu.   

Helburuen lorpena jokamolde horietara egokitu beharko da, tutorearen 

erantzukizunaren pean, betiere, zerbitzuko kide guztien arteko lankidetza bitarteko 

dela. Jarduerak eta gainbegiratze maila, hortaz, egoiliarraren pixkanakako 

heldutasunprozesura egokitu beharko dira, autonomia maila handiena prestakuntzaren 

amaieran izango dutelarik:   

1. maila: Mediku egoiliarrak zuzenean egindako jarduerak, zuzeneko tutoretzarik behar 

izan gabe.   

2. maila: Mediku egoiliarrak zuzenean egindako jarduerak, zuzeneko tutoretzarekin.   

3. maila: Unitateko osasun-langileek egindako jarduerak, egoiliarra behatzaile dela, 

edo laguntzaile gisa parte hartzen duela.   

  

Lehen urtea  

  

  

  

Trebetasun orokorrak   
Erantzukizun 

maila  

Historia klinikoa   2  

Miaketa fisikoa   2  

Larritasunaren balorazio azkarra   2-3  

Miaketa osagarriak eskatzea  2  
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Oinarrizko miaketen, analitiken, EKGren eta toraxeko X izpien 

interpretazioa   

2-3  

Berariazko miaketen interpretazioa   3  

Orientazio diagnostikoa egitea   2-3  

Berariazko tratamendua   2-3  

Informazioa pazienteari eta familiei   2-3  

Norakoaren erabakia; alta / ospitaleratzea   3  

Txostena egitea: Alta/Ospitaleratzea   

  

  

  

2  

  

Trebetasun espezifikoak   
Erantzukizun 

maila  

Bizia mehatxatzen duten gutxiegitasun organikoen balorazio 

integrala (Hemodinamikak/Arnasakoak/Neurologikoak/  

2  

Sabelaldekoak/Metabolikoak/Septikoak)    

EKGa interpretatzea     2  

Analitika  interpretatzea 

 (Gasometria, hematologikoa)  

ABE,  biokimika    

Toraxeko X izpien interpretazioa     2  

Sabelaldeko X izpi sinpleen interpretazioa     2  

Desfibrilazioa/kardiobertsio elektrikoa     2  

Bihotz-biriketako bizkortze aurreratua     3  

Intubazio orotrakeala     3  

Bide zentralak ipintzea     2-3  

ZNG ipintzea   

Ziztada lunbarra     

  2  

2  

2  Zunda urologikoa ipintzea                                                            

  

Bigarren urtea  

  

  

  

Trebetasun orokorrak   
Erantzukizun 

maila  

Historia klinikoa   1  

Miaketa fisikoa   1  

Larritasunaren balorazio azkarra   1-2  

Oinarrizko miaketa osagarriak interpretatzea: Analitika, EKG, 

bularraldeko X izpiak, sabelaldea  

1-2  

Orientazio diagnostikoa egitea   1-2  

Tratamendu medikoa ezartzea sintomak kontrolatzeko  1-2  
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Miaketa osagarriak eskatzea susmo diagnostikoa berresteko  1-2  

Berariazko proba osagarrien interpretazioa  2-3  

Egoeraren eta pronostikoaren informazioa pazienteari eta 

familiakoei  

1-2  

Norakoaren erabakia: Alta/Ospitaleratzea  2-3  

Txosten klinikoa bai alta ematean eta bai ospitalizazioko plantan 

ingresatzean  

1-2  

Tratamenduaren erabakia  

  

  

2-3  

Trebetasun espezifikoak  
Erantzukizun 

maila  

Bizia mehatxatzen duten gutxiegitasun organikoen balorazio   

integrala  (Hemodinamikak/Arnasakoak/Neurologikoak/ 

Sabelaldekoak/Metabolikoak/Septikoak)  

2  

EKGa interpretatzea  1-2  

Gasometria interpretatzea  1-2  

Desfibrilazioa/Kardiobertsioa  2  

Bihotz-biriketako bizkortze aurreratua  2-3  

Intubazio orotrakeala   3  

Bide zentralak ipintzea  2  

Aireztapen ez inbaditzailearen indikazioa   2  

Fluxu handiko oxigenazioaren indikazioa   2  

Ziztada lunbarra   2  

Parazentesia/Torakozentesia   2  

   

Hirugarren urtea 

   

  

Trebetasun orokorrak   

  

Erantzukizun 

maila  

Historia klinikoa   1  

Miaketa fisikoa   1  

Orientazio fisiopatologikoa eta diagnostikoa   1-2  

Oinarrizko miaketak, analitika, bularraldeko X izpiak, sabelaldeko X 

izpiak, EKG, gasometria  

2  

Hipotesi diagnostikoa berresteko/baztertzeko beharrezkoak diren 

miaketa osagarrien eskaera: Garezurreko OTA, sabelaldekoa, 

sabelaldeko edo bihotzeko ekografia, EEG, ENM, garezurrean 

zeharreko ECO Doppler-a, miaketa angiografikoak, etab.   

1-2  

Oinarrizko miaketen interpretazioa   1-2  

Orientazio fisiopatologikoa eta diagnostikoa  1-2  

Berariazko miaketa osagarrien interpretazioa   2  

Pazientearen tratamendu espezifikoa  2-3  

Oraingo egoeraren eta pronostikoaren informazio xehatua 

familiakoei  

2  
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Baimen informatuaren eskaera familiakoei, miaketak/eskuhartzeak 

egiteko  

1  

Familiarekin adostutako «ez tematzeko» erabakia, zorigaiztoko bizi-

pronostikoaren kasuan   

2-3  

Txostena egitea beste zerbitzu batzuetara edo beste ospitale batera 

lekualdatzeko, edo heriotzaren kasuan   

1  

Pazientearen berariazko tratamendu/estrategia erabakitzea  

  

  

2-3  

Trebetasun espezifikoak  
Erantzukizun 

maila  

Bizia mehatxatzen duten gutxiegitasun organikoen balorazio   

integrala  (Hemodinamikak/Arnasakoak/Neurologikoak/ 

Sabelaldekoak/Metabolikoak/Septikoak)  

Patologia kritikoari dagozkion konplikazio guztiak artatzea, baita  

1-2  

guardietan sortzen diren eta asistentzia mekanikotik, 

infekzioetatik, erantzun farmakologikoetatik, eta abarretatik 

eratorritakoak ere   

1-2  

EKGa interpretatzea  1  

Desfibrilazioa/Kardiobertsioa  1  

Bihotz-biriketako bizkortze aurreratua  1  

Intubazio orotrakeala   1-2  

Aireztapen «ez-inbaditzailea»   1-2  

Aireztapen «inbaditzailea»   

Fluxu handiko oxigenoterapia                                                       

2  

1  

Postura aldaketak aplikatzea (ahuspezko etzanera)   3  

Drainatze torazikoak ipintzea  2-3  

Bide arterialak ipintzea   1-2  

Zaineko  bide  zentralak  ipintzea  (barne-jugularra, 

lepauztaipekoa, femorala, Shaldon H-D)  

  

1-2  

Monitorizazio hemodinamikoa, Swann Ganz kateterra. Balioen 

interpretazioa   

1-2  

Torakozentesia, parazentesia   1  

Miaketa erradiologiko osagarrien indikazioa. (Garezurreko OTA,  2-3  

bularraldekoa,  sabelaldekoa,  ENM,  arteriografia,  DIVAS, 

sabelaldeko ekografia, bularraldekoa)   

 

Atzerantzko kateter jugularra ipintzea   2-3  

Sengstaken–Blakemore zunda ipintzea   2-3  

Txostena egitea beste zerbitzu batzuetara edo beste ospitale batera 

lekualdatzeko, edo heriotzaren kasuan   

1  

Pazientearen berariazko tratamendu/estrategia erabakitzea   2-3  

Paziente larria ospitaleratzeko erabakia   2-3  

Baimen informatua eskatzea esku-hartzeetarako   1  

Ziztada lunbarra  1  

Paziente larriaren ospitale barneko lekualdaketa  2-3  
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Laugarren urtea 

   

Trebetasun orokorrak  
Erantzukizun 

maila  

Historia klinikoa   1  

Miaketa fisikoa   1  

Orientazio fisiopatologikoa eta diagnostikoa   1-2  

Oinarrizko miaketak, analitika, bularraldeko X izpiak, sabelaldeko X 

izpiak, EKG, gasometria  

1  

Hipotesi diagnostikoa berresteko/baztertzeko beharrezkoak diren 

miaketa osagarrien eskaera: Garezurreko OTA, sabelaldekoa, 

sabelaldeko edo bihotzeko ekografia, EEG, ENM, garezurrean 

zeharreko ECO Doppler-a, miaketa angiografikoak, etab.   

1-2  

Oinarrizko miaketen interpretazioa   1  

Berariazko miaketa osagarrien interpretazioa   1-2  

Oraingo egoeraren eta pronostikoaren informazio xehatua 

familiakoei  

1-2  

Baimen informatuaren eskaera familiakoei, miaketak/eskuhartzeak 

egiteko  

1  

Familiarekin adostutako «ez tematzeko» erabakia, zorigaiztoko bizi-

pronostikoaren kasuan   

2-3  

Txostena egitea beste zerbitzu batzuetara edo beste ospitale batera 

lekualdatzeko, edo heriotzaren kasuan   

1  

Pazientearen berariazko tratamendu/estrategia erabakitzea  

  

  

2-3  

Trebetasun espezifikoak  
Erantzukizun 

maila  

Bizia mehatxatzen duten gutxiegitasun organikoen balorazio   

integrala  (Hemodinamikak/Arnasakoak/Neurologikoak/ 

Sabelaldekoak/Metabolikoak/Septikoak)  

Patologia kritikoari dagozkion konplikazio guztiak artatzea, baita  

1-2  

asistentzia  mekanikotik,  infekzioetatik,  erantzun  

farmakologikoetatik, eta abarretatik eratorritakoak ere   

1-2  

EKGa interpretatzea   1  

Desfibrilazioa/Kardiobertsioa   1  

Bihotz-biriketako bizkortze aurreratua   1  

Intubazio orotrakeala   1-2  

Aireztapen «ez-inbaditzailea»   1  

Aireztapen mekanikoa: modalitateak   1-2  

Postura aldaketak aplikatzea (ahuspezko etzanera)   2  

Drainatze torazikoak ipintzea (Baro-trauma, pneumotorax)   1-2  

Bide arterialak ipintzea   1  

Zaineko  bide  zentralak  ipintzea  (barne-jugularra,  

lepauztaipekoa, femorala, Shaldon H-D)   

1  

Monitorizazio hemodinamikoa, Swann Ganz kateterra. Balioen 

interpretazioa   

1-2  
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Torakozentesia, parazentesia   

Miaketa erradiologiko osagarrien indikazioa. (Garezurreko OTA,  

1  

bularraldekoa, sabelaldekoa, ENM, arteriografia, DIVAS, 

sabelaldeko ekografia, bularraldekoa)  

1  

Atzerantzko kateter jugularra ipintzea  1-2  

Sengstaken-Blakemore zunda ipintzea   1-2  

Ziztada lunbarra   1  

Garezurrean zeharreko ecodoppler-a   2-3  

Paziente larriaren ospitale barneko lekualdaketa   1-2  

Txostena egitea beste zerbitzu batzuetara edo beste ospitale batera 

lekualdatzeko, edo heriotzaren kasuan   
1  

Pazientearen berariazko tratamendu/estrategia erabakitzea   2-3  

Terapia antibiotiko enpirikoaren erabakia   2-3  

Paziente larria ospitaleratzeko erabakia  2  

Baimen informatua eskatzea esku-hartzeetarako   1  

Ebakuntza osteko konplikazio hemodinamikoen identifikazioa  2  

Toraxean zeharreko ekokardiografia  1-2  

Droga basomotoreen maneiua   1-2  

Odol-terapiaren maneiua   2  

Bentrikulu-asistentziaren indikazioa  2-3  

Zainean zeharreko taupada-markagailua ipintzea  2  

  

 

 

Bostgarren urtea 

  

  

Trebetasun orokorrak   

  

Erantzukizun 

maila  

Historia klinikoa   1  

Miaketa fisikoa   1  

Orientazio fisiopatologikoa eta diagnostikoa   1  

Oinarrizko miaketak, analitika, bularraldeko X izpiak, sabelaldeko X 

izpiak, EKG, gasometria  

1  

Hipotesi diagnostikoa berresteko/baztertzeko beharrezkoak diren 

miaketa osagarrien eskaera: Garezurreko OTA, sabelaldekoa, 

sabelaldeko edo bihotzeko ekografia, EEG, ENM, garezurrean 

zeharreko ECO Doppler-a, miaketa angiografikoak, etab.   

1  

Oinarrizko miaketen interpretazioa   1  

Berariazko miaketa osagarrien interpretazioa   1  

Oraingo egoeraren eta pronostikoaren informazio xehatua 

familiakoei  

1  

Txostena egitea beste zerbitzu batzuetara edo beste ospitale batera 

lekualdatzeko, edo heriotzaren kasuan  
1  

Baimen informatuaren eskaera familiakoei, miaketak/eskuhartzeak 

egiteko  

1  

Familiarekin adostutako «ez tematzeko» erabakia, zorigaiztoko bizi-

pronostikoaren kasuan   

1-2  



 

 

 

GIFT – MEDICINA INTENSIVA   

Baimen informatuaren eskaera familiakoei, miaketak edo 

eskuhartzeak egiteko   

1  

Pazientearen berariazko tratamendu/estrategia erabakitzea  

  

  

1-2  

Trebetasun espezifikoak  
Erantzukizun 

maila  

Bizia mehatxatzen duten gutxiegitasun organikoen balorazio   

integrala  (Hemodinamikak/Arnasakoak/Neurologikoak/ 

Sabelaldekoak/Metabolikoak/Septikoak)  

Patologia kritikoari dagozkion konplikazio guztiak artatzea, baita  

1  

asistentzia  mekanikotik,  infekzioetatik,  erantzun  

farmakologikoetatik, eta abarretatik eratorritakoak ere   

1  

EKGa interpretatzea   1  

Desfibrilazioa/Kardiobertsioa   1  

Bihotz-biriketako bizkortze aurreratua   1  

Intubazio orotrakeala   1-2  

Aireztapen «ez-inbaditzailea»                                                  1-2  

Aireztapen mekanikoa: modalitateak   1-2  

Postura aldaketak aplikatzea (ahuspezko etzanera)  1-2  

Drainatze torazikoak ipintzea   1  

Bide arterialak ipintzea   1  

Zaineko  bide  zentralak  ipintzea  (barne-jugularra,  

lepauztaipekoa, femorala, Shaldon H-D)   

1  

Monitorizazio hemodinamikoa, Swann Ganz kateterra. Balioen 

interpretazioa.   

1  

Torakozentesia, parazentesia   

Miaketa erradiologiko osagarrien indikazioa. (Garezurreko OTA,  

1  

bularraldekoa, sabelaldekoa, ENM, arteriografia, DIVAS, sabelaldeko 

ekografia, bularraldekoa)   

1  

Atzerantzko kateter jugularra ipintzea   1-2  

Sengstaken-Blakemore zunda ipintzea   1  

Ziztada lunbarra   1  

Garezurrean zeharreko ecodoppler-a   1-2  

Paziente larriaren ospitale barneko lekualdaketa   1  
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11. EBALUAZIOA   

Tutoreen sistemak gaitasunen eraikuntza-prozesuan gertatzen den progresioaren 

jarraipena egitea ahalbidetzen du, era pertsonal, egituratu eta hitzartuan. Biak hartu 

behar dira aintzat: ebaluazio metatzailea, ezarrita dagoen gutxieneko estandar batekin 

alderatu eta gaitasuna baloratzeko, eta ebaluazio hezigarria, ikaskuntza prozesuaren 

jarraipena egitea eta laguntzea bilatzen duena. Urteko ebaluazioan eta azken 

ebaluazioan zehazten dira, egun indarrean dagoen araudiak ezarritakoaren arabera. 

Jarduera hau aurrera eramateko ezinbestekoa da tutoreek berariazko prestakuntza 

jasotzea.   

Ona litzateke ebaluatzeko metodo bat baino gehiago erabiltzea, bat ez baita nahikoa, 

bakarka, eskumen guztiak baloratzeko. Lanean ari gara ebaluazio hezigarriko tresna 

berriak gehitzeko, hala nola simulazio estandarizatuak eta ebaluazio kliniko objektibo 

eta egituratua (EKOE), aldez aurretik definitutako gaitasunen bereganatzea ebaluatzea 

ahalbidetzen baitute, era sistematiko eta antolatuan. Egoiliarraren liburuak modu 

antolatuan jasotzen du gaitasunak bereganatu izana frogatzen duen ebidentzia; bai eta 

aurreikusitako helburuak lortzea ahalbidetzen duten praktika klinikoaren beste alderdi 

batzuk ere. Gogoetarako eta auto-laguntzarako tresna eta elementu bat da, gidatzat 

eta prestakuntzaren sostengutzat erabili daitekeena; lanean ari gara teknologia berriak 

gehitzeko –irakaskuntzako paper-zorro formatua, adibidez– helburu bikoitzeko 

elementu gisa erabili ditzaten: irakaskuntzarako eta ebaluatzeko.  Medikuntza 

Intentsiboko Batzorde Nazionalak egoki irizten dio ebaluazio proba bat egiteari 

prestakuntza aldiaren amaieran, Osasun Ministerioak horretarako diktaturiko araudiaren 

arabera eta haren prozedurak jarraiturik.   

Egotaldian zehar gaitasun profesionalak bereganatzeko prozesuaren jarraipena eta 

kalifikazioa ebaluazio hezigarrien, ebaluazio metatzaileen, urteko ebaluazioaren eta 

azken ebaluazioren bidez egingo da, Arabako Unibertsitate Ospitaleko Egoiliarrak 

Ebaluatzeko Protokoloan ezarritakoaren arabera.  

Jarraipeneko edo amaierako ebaluazio-metodo gisa hauek erabili ahal izango dira:  

EKOE, kasu klinikoak panpinarekin edo Ospitale Birtuala.  

  

12. IKASTARO GOMENDATUAK  

Prestatzen ari den espezialista orok eskubidea izango du Irakaskuntza Batzordeak 

antolatutako Ospitaleko Etengabeko Prestakuntza Planeko ikastaroetan eta 

espezialitaterako interes berezikoak izan daitezkeen kanpoko ikastaroetan parte 
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hartzea eskatzeko. Ondoren, egotaldiko ikastaroetarako hainbat gai posible 

proposatzen dira:  

• Bioetika   

• Kudeaketa klinikoa, pazientearen kalitatea eta segurtasuna   

• Komunikazio trebetasunak. Berri txarrak komunikatzea   

• Bibliografia zientifikoaren eta informazioko baliabideen maneiua   

• Aireztapen mekaniko aurreratua   

• Paziente kritikoari orientatutako ekografia   

• Patologia infekziosoa paziente kritikoan   

• Gorputzetik kanpoko depurazio-teknikak   

• Organo-emaile potentziala hautematea eta mantentzea   

• Paziente kritikoari orientatutako nutrizio-euskarria   

• Elektroestimulazioa eta arritmiak   

• Bizi-euskarri aurreratuko ikastaroa  

• Bizi-euskarri aurreratuko ikastaroa trauma arloan  

• Funtzio kardiobaskularra eta monitorizazio hemodinamikoa paziente kritikoan  

  

IRAKASKUNTZAKO IDAZKARITZAN PRESTATZEN ARI DIREN ESPEZIALISTEN 

ESKURA DAGO URTEKO MEMORIA EGUNERATU BAT NON JASOTA DAUDEN 

IKASTURTEAN ZEHAR EMANGO DIREN ETENGABEKO PRESTAKUNTZAKO 

IKASTAROAK.  

Ospitaletik kanpoko ikastaroetan parte hartu ahal izateko, ekitaldi horietara joateko 

araudi orokorra bete beharko da. Espezialitate bakoitzeko tutore nagusiaren bitartez 

erabakiko da ikastaro jakin batera joatea nahitaezkoa jotzen den, komenigarria den edo 

ez den gomendatzen.   

Ahalegina egingo da egoiliarra lankide izan dadin zerbitzuak berak aurrera eramaten 

dituen ikastaroen irakaskuntzan. Adibidez, oinarrizko BBB gehi DEEAko ikastaroetan 

kolaboratzea proposatzen da, urtean behin, gutxienez, E2-E3...-tik aurrera; eta Ospitale 

Birtualean lankide izatea, medikuntzako ikasleen irakaskuntzan.  
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13. EGOITZA-URTEAREN  ARABERAKO  HELBURU 

 ESPEZIFIKOOPERATIBOAK  

LEHEN URTEKO EGOILIARREN TXANDAKETAK  

  

 ZIU: Hilabete bat.  

 Larrialdiak: Hiru hilabete.  

 Barne-medikuntza: Lau hilabete  

 Erradiologia: Hilabete bat. 

 Nefrologia: Bi hilabete 

 Neurologia: 2 hilabete (E1 eta E2) 

  

ZENTROA: AUO  

UNITATEA:  MEDIKUNTZA INTENTSIBOKO ZERBITZUA  

TXANDAKETA ALDIA: HILABETE 1 

HELBURUAK  

Lehen urteko egoiliarrari 1-3 hilabete arteko aldi batez egingo zaio harrera Zerbitzu 

beraren barruan ondorengo helburu hauekin:  

1. Lantaldean integratzea (B): Zerbitzua eta bertan lan egiten duten pertsonak 

ezagutzea  

2. Espezialitatearen ideia orokor bat lortzea eta, horrela, egiten diren txandaketa 

desberdinek espezialitatea bera egikaritzeko zer ekar lezaketen ikustea. (B)   

3. Medikuntza Intentsiboko bibliografia eta informazio-iturriak ezagutzea (A)  

4. Zerbitzuko protokoloen oinarrizko ezagutza (B)  

5. Paziente kritikoaren azterketa (B)  

6. Lanerako metodologia Medikuntza Intentsiboko zerbitzu batean (A)  

7. Arnasbidea maneiatzeko tekniken hastapenak (B)  

8. Zainetako kanulazio tekniken hastapenak (B)  

9. Aireztapen mekanikorako tekniken hastapenak (B)  

10. EKGren oinarrizko interpretazioa (B)  

  

ZENTROA: AUO  



 

 

 

GIFT – MEDICINA INTENSIVA   

UNITATEA:  LARRIALDIETAKO ZERBITZUA   

TXANDAKETA ALDIA: 3 HILABETE  

HELBURUAK  

Lortu beharreko helburuetan sartzen dira barne-medikuntzaren oinarri zientifikoak eta 

prozedurak ezagutzea, batez ere hauek nabarmenduta:  

1. Oinarrizko BBB eta aurreratua (A)  

2. Politraumatizatuaren harrera (B)  

3. Disnea duen pazientearen hasierako maneiua (A)  

4. Bularreko mina duen pazientearen hasierako maneiua (A)  

5. Sabeleko mina duen pazientearen hasierako maneiua (A)  

6. Shockean dagoen pazientearen hasierako maneiua (A)  

7. Koman dagoen pazientearen hasierako maneiua (A)  

8. Sinkopea duen pazientearen hasierako maneiua (A)  

9. Konbultsioak dituen pazientearen hasierako maneiua (A)  

10. Pazientea intoxikatuaren hasierako maneiua (A)  

11. Sepsiaren identifikazioa eta hasierako tratamendua. Survival Sepsis Campaign (A)  

12. EKGren oinarrizko interpretazioa: iskemia eta arritmiak (B)  

13. Bularralde eta sabelaldeko erradiografiaren oinarrizko interpretazioa (B)  

14. Sukar-sindromea duen pazientearen orientazioa (B)  

15. Patologia anbulatorioa (D)  

  

ZENTROA: AUO  

UNITATEA:  BARNE MEDIKUNTZAKO ZERBITZUA   

TXANDAKETA ALDIA:  4 HILABETE  

HELBURUAK:  

1. Historia klinikoa. Informazio klinikoa egoki erregistratzea (A)  

2. Miaketa kliniko osoa egitea (A)  

3. Ohiko anilitika-parametroen interpretazioa (A)  

4. Mantenimenduko jariakin-terapia paziente egonkorrean (B)  

5. Disfuntzio organiko gabeko sepsiaren maneiua (A)    

6. Disfuntzio organikoaren identifikazio goiztiarra paziente septikoan (A)    

7. Gluzemia doikuntza paziente diabetikoan (C)  

8. Paziente immunodeprimituaren maneiua (C)  
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9. Anemiaren diagnostiko diferentziala. Hemoderibatuen erabilera (C)  

10. Jatorri ezezaguneko sukarra duen pazientearen maneiua (C)  

11. Erreuma-gaixotasunak (D)  

12. Patologia onkologikoa (D)  

  

  

ZENTROA: AUO  

UNITATEA:  ERRADIOLOGIA ZERBITZUA   

TXANDAKETA ALDIA: HILABETE 1 

HELBURUAK  

1. Garezur-garondoko anatomia funtzionala  

2. Bularraldeko anatomia funtzionala  

3. Sabelalde-pelbiseko anatomia funtzionala  

4. Anatomia funtzional baskularra  

5. Bularralde-sabelaldeko ekografiaren printzipioak  

6. Erradiografien irakurketa egokia  

7. Garezur-garondo, bularralde eta sabelalde-pelbiseko OTAren (TAC) irakurketa 

egokia  

8. Bularralde-sabelaldeko ekografia egitea  

 

ZENTROA: AUO  

UNITATEA: NEFROLOGIA  

TXANDAKETA ALDIA: BI HILABETE  

Hiponatremia (A),  Hipernatremia (A), Hiperkaliemia (A), Hipokaliemia (A), Kaltzio, 

fosforo eta magnesio nahasmenduak. (A) (A)  

5. Gaixotasun sistemikoak giltzurrunetako afektazioarekin: Algoritmo diagnostikoa (A), 

tratamendua (A)  

6. Gorputzetik kanpoko arazketa: Indikazioak. (A), Funtsak.  (B), Dosiak. (A),  

Monitorizazio jarraitu vs aldizkakoaren arteko aldeak. (B), Dialisi peritoneala. (B), 

Uraren  tratamendua.  (B),  Sarbide  baskular  iraunkorrak: 

 indikazioak, mantenimendua. (A)  
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7. Giltzurrun-transplantea: Indikazioak. (A), Paziente transplantatuaren maneiua. (B), 

Konplikazioak: (A) Transplante osteko giltzurrun-disfuntzioa, infekzioak, 

kardiobaskularrak.  

 

  

ZENTROA: AUO  

UNITATEA:  NEUROLOGIA ZERBITZUA   

TXANDAKETA ALDIA:  2 HILABETE  

HELBURUAK:  

1. Paziente neurologikoan egituratutako miaketa neurologiko osoa (A)  

2. Nerbio-sistema zentral eta periferikoaren patologiaren, konbultsio-krisien, 

gaixotasun zerebrobaskularren eta mugimenduko nahasmenduen prozesu 

diagnostikoa (A)  

3. Sindrome neurologiko topografikoak eta berorien diagnostiko diferentziala (A)  

4. Garezurreko OTAren eta garuneko EMNren irakurketa egokia (B)  

5. Errehabilitazio neurologikoa (C)   

6. Ziztada lunbarra. Ezaugarriak eta diagnostiko diferentziala (B)  

LEHEN URTEKO BAME-EN TREBETASUNAK  

  

  

Trebetasun orokorrak   

 
Erantzukizun 

maila  

Historia klinikoa   2  

Miaketa fisikoa   2  

Larritasunaren balorazio azkarra   2-3  

Miaketa osagarriak eskatzea  2  

Oinarrizko miaketen, analitiken, EKGren eta toraxeko X izpien 

interpretazioa   

2-3  

Berariazko miaketen interpretazioa   3  

Orientazio diagnostikoa egitea   2-3  

Berariazko tratamendua   2-3  

Informazioa pazienteari eta familiei   2-3  

Norakoaren erabakia; alta / ospitaleratzea   3  

Txostena egitea: Alta/Ospitaleratzea   2  
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Trebetasun espezifikoak  
Erantzukizun 

maila  

Bizia mehatxatzen duten gutxiegitasun organikoen balorazio integrala 

(Hemodinamikak/Arnasakoak/Neurologikoak/  

2  

Sabelaldekoak/Metabolikoak/Septikoak)    

EKGa interpretatzea     2  

Analitika  interpretatzea 

 (Gasometria, hematologikoa)  

ABE,  biokimika    

Toraxeko X izpien interpretazioa     2  

Sabelaldeko X izpi sinpleen interpretazioa     2  

Desfibrilazioa/kardiobertsio elektrikoa     2  

Bihotz-biriketako bizkortze aurreratua     3  

Intubazio orotrakeala     3  

Bide zentralak ipintzea     2-3  

ZNG ipintzea   

Ziztada lunbarra     

  2  

2-3  

2  Zunda urologikoa ipintzea                                                            

   



 

 

 

GIFT – MEDICINA INTENSIVA   

GARREN URTEKO EGOILIARREN TXANDAKETAK  

  

 Kardiologia. Bi hilabete.  

 Ekokardioa. Bi hilabete.  

 U. Koronarioa-Hemodinamika. Bi hilabete.  

 Anestesia. Bi hilabete.  

 Pneumologia. Bi hilabete  

 Nefrologia. Hilabete  

ZENTROA: AUO  

UNITATEA:  KARDIOLOGIA ETA EKOKARDIOGRAFIA ZERBITZUA  

TXANDAKETA ALDIA: 2 hilabete Kardiologian eta 2 hilabete Ekokardiografian  

HELBURUAK  

1. Arriskuaren estratifikazioa kardiopatia iskemikoan (A)  

2. Proba kardiologiko osagarrien indikazioa (A)  

3. Gaixotasun koronarioaren perspektiba kronikoa (C)  

4. Bihotz-gutxiegitasun kongestiboaren maneiua (A)  

5. Balbulopatia kronikoen balorazioa (C)  

6. Miokardiopatiak (B)  

7. Perikarditisaren maneiua (A)  

8. Endokarditisaren maneiua (B)  

9. Bihotz-transplantearen indikazioa (C)  

10. Sortzetiko kardiopatiak (D)  

11. Fibrilazio eta flutter aurikularraren maneiu integrala (A)  

12. Diagnosi- eta terapia-jarrera arritmia gaiztoen aurrean (B)  

13. Bentrikulu-funtzioaren eta uzkurkortasun segmentarioaren balorazio 

ekokardiografikoa (A)  

14. Aortako balbularen eta mitralaren portaeraren balorazio ekokardiografikoa (B)  

15. Perikardioko isuriaren balorazio ekokardiografikoa (A)  

16. Balorazio ekokardiografiko osoa (C)  
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ZENTROA: AUO  

UNITATEA: UNITATE KORONARIOA-HEMODINAMIKA  

TXANDAKETA ALDIA: BI HILABETE  

HELBURUAK  

1. Fisiologia kardiobaskularrean sakontzea (A)  

2. EKGren interpretazio aurreratua (A)  

3. Monitorizazio kardiobaskularra. Eskuragarri dagoen teknologia (A)  

4. Kardiopatia iskemikoaren etiopatogenia eta oinarri fisiopatologikoak (A)  

5. SCACESTaren maneiua eta bere konplikazioak (A)  

6. SCASESTaren maneiua eta bere konplikazioak (A)  

7. Tronbolitiko, antiagregatzaile eta antikoagulatzaileen erabilera arrazoizkoa (A)  

8. Nitrito, beta-blokeatzaile eta kaltzio-antagonisten erabilera arrazoizkoa (A)  

9. Bihotz-gutxiegitasunaren maneiu integrala (A)  

10. Inotopiko, basodilatatzaile, AEBI eta angiotentsina-hartzailearen antagonisten 

erabilera arrazoizkoa (A)  

11. Diuretikoen maneiua (A)  

12. Monitorizazio hemodinamikorako sistemak ipintzea (C. Swan-Ganz, PICCO, etab.) 

eta balio hemodinamikoak interpretatzea (B)  

13. Taupada-markagailuaren indikazioa. Behin-behineko TM ipintzea (Kanpokoa eta 

zainean zeharrekoa). Gainestimulazioa (B)  

14. Arritmien azterketa eta tratamendua (B)  

15. Kardiobertsio urgentea eta hautazkoa (A)  

16. Periokardiozentesiaren indikazioa eta gauzatzea (B)  

17. Oinarrizko elektrofisiologia (C)  

18. Kontrapultsazio-baloiaren indikazioa eta ipintzea (B)  

19. Aortaren disekzioaren hasierako maneiua (B)  

20. Hipertentsio krisien kontrola (A)  

21. Eskuineko eta ezkerreko kateterismoaren protokoloa eta koronariografia (A)  

22. Birbaskularizazio koronarioaren teknikaren hautaketa: ACTP edo kirurgia (A)   

23. Medikazio lagungarria larruazalean zeharreko birbaskularizazioan (A)  

24. Presio-erregistroen interpretazioa (bihotz-barrunbeak eta odol-hodi nagusiak) (A)  

25. Balbulopatien balorazioa (C)  
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26. Bihotz-estimulaziorako moduak eta hautaketa (A)  

27. Oinarrizko galdeketa eta larrialdiko parametroen programazioa TM-an eta DAI-an  

(A)  

28. TMren funtzionamenduan akatsak identifikatzea (A)  

29. Zainean zeharreko TM iragankorra ipintzea (A)  

30. Behin betiko TM ipintzea (C)  

31. TMk eragindako arritmiak (A)  

  

ZENTROA: AUO  

UNITATEA:  PNEUMOLOGIA ZERBITZUA   

TXANDAKETA ALDIA:  2 HILABETE  

HELBURUAK  

1. Arnas aparatuaren fisiologian sakontzea (A)  

2. Arterietako gasometria interpretatzea (A)  

3. Arnas aparatuko proba funtzionalen interpretazioa (B)  

4. Arnas gutxiegitasunaren kategorizazioa eta maneiua (A)  

5. Oxigenoterapiaren oinarriak eta preskripzioa (A)  

6. Farmako bronkio-zabaltzaileen erabilpena (A)  

7. Bularraldeko erradiologiaren interpretazioa (A)  

8. AFMK duen pazientea larriagotzearen maneiua (A)  

9. Cor Pulmonale kroniko deskonpentsatuaren maneiua (A)  

10. Asma larriagotzearen maneiua (A)  

11. Pneumotoraxaren eta pleurako isuriaren maneiua. Drainatze torazikoa, pleurako 

likidoaren interpretazioa (A)  

12. Biriketako kontusioaren maneiua (B)  

13. BTEren diagnostikoa eta tratamendua (A)  

14. Pneumonien ikerketa etiologikoa eta maneiu klinikoa (A)  

15. Tuberkulosiaren tratamendua (B)  

16. Bronkoskopiaren indikazioa eta praktika (B)  

17. Aireztapen ez-inbaditzailearen indikazioa eta ezarketa (B)  

18. Biriketako hipertentsioaren kategorizazioa (C)  

19. Pneumopatia interstizialak (C)  

20. Biriketako neoplasiak (D)  
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ZENTROA: AUO  

UNITATEA: ANESTESIOLOGIA  

TXANDAKETA ALDIA: BI HILABETE  

  

HELBURUAK  

1. Arnasbidearen maneiu aurreratua (A)  

2. Zaineko kanulazio zentrala eta periferikoa (A)  

3. Arteriako kanulazioa (B)  

4. Indukzio anestesikoa (A)  

5. Farmako lasaigarri, hipnotiko, analgesiko eta blokeatzaile neuromuskularren 

erabilera arrazoizkoa (A)  

6. Sedazioaren eta erlaxazioaren monitorizazioa (B)  

7. Aldikako presio positibo bidezko aireztapena (C)  

8. Arnas funtzioaren eta kardiobaskularraren monitorizazioa (B)  

9. Ebakuntzako jariakin-terapia (A)  

10. Hemoderibatuen erabilera (B)  

11. Euskarri inotropikoa. Hipotentsio induzitua (C)  

12. Errakianestesia. Analgesia epidurala. Toki-eskualdeko teknikak (B)     

HELBURUAK  

1. Giltzurruneko paziente akutu eta kronikoaren balorazio klinikoa (A)  

2. Giltzurrun-funtzioaren analitikaren balorazioa: Argitze-probak (A) eta 

Hodifuntzioaren probak (A)  

3. Hipertentsio arteriala: Balorazio klinikoa (A), Hurbilketa etiopatogenikoa (A), 

Tratamendua: mailakaketa, ahotiko eta zain barneko aukerak. (A)  

4. Hurbilketa diagnostikoa eta terapeutikoa alterazio hidro-elektrolitikoetara eta azido-

baseen orekako nahasmenduetara: Azidemia (A), Alkalemia (A),  

BIGARREN URTEKO BAME-EN TREBETASUNAK   

  

  

Trebetasun orokorrak   
Erantzukizun 

maila  

Historia klinikoa   1  



 

 

 

GIFT – MEDICINA INTENSIVA   

Miaketa fisikoa   1  

Larritasunaren balorazio azkarra   1-2  

Oinarrizko miaketa osagarriak interpretatzea: Analitika, EKG, 

bularraldeko X izpiak, sabelaldea  

1-2  

Orientazio diagnostikoa egitea   1-2  

Tratamendu medikoa ezartzea sintomak kontrolatzeko  1-2  

Miaketa osagarriak eskatzea susmo diagnostikoa berresteko  1-2  

Berariazko proba osagarrien interpretazioa  2-3  

Egoeraren eta pronostikoaren informazioa pazienteari eta 

familiakoei  

1-2  

Norakoaren erabakia: Alta/Ospitaleratzea  2-3  

Txosten klinikoa bai alta ematean eta bai ospitalizazioko plantan 

ingresatzean  

1-2  

Tratamenduaren erabakia  

  

  

2-3  

  

Trebetasun espezifikoak   
Erantzukizun 

maila  

Bizia mehatxatzen duten gutxiegitasun organikoen balorazio   

integrala  (Hemodinamikak/Arnasakoak/Neurologikoak/ 

Sabelaldekoak/Metabolikoak/Septikoak)  

2  

EKGa interpretatzea  1-2  

Gasometria interpretatzea  1-2  

Desfibrilazioa/Kardiobertsioa  2  

Bihotz-biriketako bizkortze aurreratua  2-3  

Intubazio orotrakeala   3  

Bide zentralak ipintzea  2  

Aireztapen ez inbaditzailearen indikazioa   2  

Fluxu handiko oxigenazioaren indikazioa   2  

Ziztada lunbarra   2  

Parazentesia/Torakozentesia   2  
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HIRUGARREN URTEKO EGOILIARREN 

TXANDAKETAK  

 ZIU: Hamabi hilabete. Elkartrukeak programatzen dira hiru hilean behin bi 

egoitzen artean.   

ZENTROA: AUO  

UNITATEA: MEDIKUNTZA INTENTSIBOKO ZERBITZUA  

TXANDAKETA ALDIA: 12 hilabete  

HELBURUAK  

1. Zerbitzuan guztiz integratzea (A)  

2. Espezialitateko Prestakuntza Programaren garapen teoriko eta praktiko sakona, 

ondoren xehatzen duguna (A). Garapen progresiboa E3tik E5era  

  

Arnas sistema   

1. Aireztapen/perfusioko nahasmenduak: ebaluazioa eta inplikazio terapeutikoak.   

2. Aireztapen mekanikoa: indikazioak.   

3. Aireztapen mekanikoa: modalitateak.   

4. Barotrauma eta bolutrauma. Presio positiboko aireztapen mekanikoaren ondore 

hemodinamikoak.   

5. Aireztapen mekanikoaren deskonexioa («weaning»): estrategiak, indikazioak eta 

tolerantzia-irizpideak.   

6. Helduaren arnasako «distress» akutuaren sindromea: fisiopatologia, arriskua, 

pronostikoa, tratamendua.   

7. Bronkioetako asmaren eta egoera asmatikoaren tratamendua.   

8. Aire-fluxuaren buxadura kronikoa eta «cor pulmonale» deskonpentsatuak  

(larriagotuak)   

Sistema kardiobaskularra   

1. Bihotz-biriketako  berpiztea.  Oinarrizko  bizi-euskarria  eta  bizi-

euskarri aurreratua.   

2. Miokardioko infartu akutua: diagnostikoa, pronostikoa.   
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3. Mokardioko  infartu  akutuaren  konplikazio  mekanikoak: 

 diagnostikoa, pronostikoa, tratamendua.   

4. Bihotz-gutxiegitasuna eta «shock» kardiogenikoa (konplikazio mekanikoei lotu 

gabeak) miokardioko infartu akutuan.   

5. Erritmoaren eta kondukzioaren nahasmenduak miokardioko infartu akutuan: 

diagnostikoa, pronostikoa eta tratamendua.   

6. Birperfusioa kardiopatia iskemiko akutuaren tratamenduan: indikazioak, 

emaitzak eta konplikazioak.   

7. Tratamendu medikoa miokardioko infartu akutuan: beta-blokeatzaileak, 

angiotentsina bihurtzen duen entzimaren inhibitzaileak, basodilatatzaileak.   

8. Angina ezegonkorra: diagnostikoa, pronostikoa eta tratamendua.   

9. Arritmia-aurkakoen sailkapen terapeutikoa.   

10. Bihotz-gutxiegitasuna  disfuntzio  sistolikoagatik:  etiologia, 

 diagnostikoa, tratamendua.   

11. Bihotz-gutxiegitasuna disfuntzio diastolikoagatik: etiologia, diagnostikoa, 

tratamendua.   

12. Perikardioko buxadura: etiologia, diagnostikoa eta tratamendua   

13. Farmako baso-eragileak: ekintzak, indikazioak eta albo-ondorioak.   

14. Gaixotasun tronbo-enbolikoa: prebentzioa, diagnostikoa, pronostikoa eta 

tratamendua.   

15. Hipertentsio krisiak: prebentzioa eta tratamendua.   

16. Shock: sindromearen fisiopatologia, sailkapen fisiopatologikoa.   

17. Shock hipobolemikoa. Diagnostikoa eta tratamendua   

18. Aortaren disekzioa: diagnostikoa, pronostikoa eta tratamendua.   

19. Birika-arteriako kateter higikorra: erabilerarako gomendioak.   

Sistema neurologikoa   

1. Monitorizazio neurologikoa zainketa intentsiboetan.   

2. Konbultsio krisiak eta epilepsia egoera: modalitate ohikoenak medikuntza 

intentsiboan, tratamendua   

3. Garezur barneko odoljario ez-traumatikoa: subaraknoideoa, parenkima barnekoa 

eta subdurala. Diagnostikoa, pronostikoa, tratamendua.   
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4. Koma: diagnostiko diferentziala eta tratamendu orokorra.   

5. Heriotza entzefalikoa. Diagnosi-irizpideak.   

6. Sedazioa eta analgesia ZIUn: aukera terapeutikoak.   

7. Alkohol eta adikzioko droga gabeziaren sindromeak. Beste delirio akutu batzuk.   

8. Gaixo kritikoaren polineuropatia: diagnostikoa, pronostikoa.   

Sistema metabolikoa eta endokrinoa   

1. Hiper eta hiponatremia: etiologia, prebentzioa, diagnostiko diferentziala, 

tratamendua eta konplikazioak   

2. Hiper eta hipopotasemia: etiologia, prebentzioa, diagnostiko diferentziala, 

tratamendua eta konplikazioak.   

3. Krisi tireotoxikoa, koma mixedematosoa. Gutxiegitasun suprarrenal akutua   

4. Azidosia eta alkalosi metabolikoa: etiologia, prebentzioa, diagnostiko 

diferentziala, tratamendua eta konplikazioak.   

5. Nutrizio artifiziala: indikazioak eta emaitzak paziente kritikoan eta kirurgia osteko 

pazientean.   

Giltzurrun-sistema   

1. Giltzurruneko gutxiegitasun akutua: etiologia, diagnostikoa, prebentzioa, 

pronostikoa, tratamendua   

2. Giltzurrunaz  kanpoko  arazketa  teknikak.  Indikazioak  eta 

 berorien mantenimendua   

Sistema gastrointestinala   

1. Goi digestio aparatuko odoljarioa: etiologia, prebentzioa, pronostikoa eta 

tratamendua.   

2. Pankreatitis larria: diagnostikoa, pronostikoa eta tratamendua.   

3. Gibeleko porrot akutua: etiologia, diagnostikoa eta tratamendua.   

4. Hepatopatia kroniko baten deskonpentsazioa: peritonitis espontaneoa, 

entzefalopatia hepatikoa, gibel-giltzurruneko sindromea. Etiologia, prebentzioa, 

diagnostikoa eta tratamendua   

5. Sabelalde akutua paziente kritikoan: diagnostiko diferentziala.   
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Infekzio larriak   

1. Erantzun inflamatorio sistemikoaren sindromea eta disfuntzio multiorganikoa: 

fisiopatologia, diagnostikoa, prebentzioa, intzidentzia, pronostikoa.   

2. Shock septikoa: fisiopatologia, pronostikoa, tratamendua.   

3. Aireztapen mekanikoari lotutako pneumonia: prebentzioa, diagnostikoa, 

pronostikoa eta tratamendua.   

4. Pneumonia komunitario larria: diagnostikoa, pronostikoa eta tratamendua.   

5. Meningitis espontaneoa eta manipulazio kirurgikoaren ostekoa: diagnostikoa, 

pronostikoa eta tratamendua.   

6. Sabelaldeko infekzioak: peritonitisa, kolezistitisa, sabel barruko abszesuak.   

7. Tetanos: prebentzioa, diagnostiko diferentziala, pronostikoa eta tratamendua.   

8. Tratamendu antibiotikoaren oinarriak gaixo kritikoarengan.   

Traumatismoak   

1. Gaixo politraumatizatuaren hasierako maneiua   

2. Bularraldeko traumatismoa (odol-hodi nagusien traumatismoa barne): 

diagnostikoa, tratamendua   

3. Garezur-entzefaloko traumatismoa: fisiopatologia, garuneko zirkulazioaren eta 

presio endokranealaren monitorizazioa   

4. Garezur-entzefaloko traumatismoa: diagnostikoa, pronostikoa, tratamendua.   

5. Bizkarrezurreko traumatismoa: diagnostikoa, pronostikoa, tratamendua.   

6. Sabelaldeko traumatismoa: lesioen diagnostiko diferentziala, tratamendua.   

7. Erredura larriak: erredura-lesioaren fisiopatologia, hasierako tratamendua.   

Beste batzuk   

1. Kontsumoko koagulopatia eta hodi barneko koagulazio barreiatua   

2. Organo-emaile potentziala hautematea, baloratzea eta mantentzea   

3. Alderdi etikoak medikuntza intentsiboan: Baimen informatua, ahalegin 

terapeutikoaren mugaketa  

4. Lankidetza ikerketa klinikoko lanetan (B)  

5. Kritikoen beste unitate batzuen ezagutza. (A)  

6. Pazientearekiko erantzukizuna pixkanaka bereganatuz joatea (A)  

7. Autonomia bereganatzea prestakuntza jarraituan (A)  
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8. Ikertzeko ahalmenaren garapena (B)  

9. Irakaskuntzako erantzukizuna (B)  

 

HIRUGARREN URTEKO BAME-EN TREBETASUNAK   

  

Trebetasun orokorrak   
Erantzukizun 

maila  

Historia klinikoa   1  

Miaketa fisikoa   1  

Orientazio fisiopatologikoa eta diagnostikoa   1-2  

Oinarrizko miaketak, analitika, bularraldeko X izpiak, sabelaldeko X 

izpiak, EKG, gasometria  

2  

Hipotesi diagnostikoa berresteko/baztertzeko beharrezkoak diren 

miaketa osagarrien eskaera: Garezurreko OTA, sabelaldekoa, 

sabelaldeko edo bihotzeko ekografia, EEG, ENM, garezurrean 

zeharreko ECO Doppler-a, miaketa angiografikoak, etab.   

1-2  

Oinarrizko miaketen interpretazioa   1-2  

Orientazio fisiopatologikoa eta diagnostikoa  1-2  

Berariazko miaketa osagarrien interpretazioa   2  

Pazientearen tratamendu espezifikoa  2-3  

Oraingo egoeraren eta pronostikoaren informazio xehatua 

familiakoei  

2  

Baimen informatuaren eskaera familiakoei, miaketak/eskuhartzeak 

egiteko  

1  

Familiarekin adostutako «ez tematzeko» erabakia, zorigaiztoko bizi-

pronostikoaren kasuan   

2-3  

Txostena egitea beste zerbitzu batzuetara edo beste ospitale batera 

lekualdatzeko, edo heriotzaren kasuan   

1  

Pazientearen berariazko tratamendu/estrategia erabakitzea  2-3  

  

  

  

Trebetasun espezifikoak   
Erantzukizun 

maila  

Bizia mehatxatzen duten gutxiegitasun organikoen balorazio   

integrala  (Hemodinamikak/Arnasakoak/Neurologikoak/ 

Sabelaldekoak/Metabolikoak/Septikoak)  

Patologia kritikoari dagozkion konplikazio guztiak artatzea, baita  

1-2  

guardietan sortzen diren eta asistentzia mekanikotik, 

infekzioetatik, erantzun farmakologikoetatik, eta abarretatik 

eratorritakoak ere   

1-2  

EKGa interpretatzea  1  

Desfibrilazioa/Kardiobertsioa  1  

Bihotz-biriketako bizkortze aurreratua  1  

Intubazio orotrakeala   1-2  
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Aireztapen «ez-inbaditzailea»   1-2  

Aireztapen «inbaditzailea»   

Fluxu handiko oxigenoterapia                                                       

2  

1  

Postura aldaketak aplikatzea (ahuspezko etzanera)   3  

Drainatze torazikoak ipintzea  2-3  

Bide arterialak ipintzea   1-2  

Zaineko  bide  zentralak  ipintzea  (barne-jugularra, 

lepauztaipekoa, femorala, Shaldon H-D)  

  

1-2  

Monitorizazio hemodinamikoa, Swann Ganz kateterra. Balioen 

interpretazioa   

1-2  

Torakozentesia, parazentesia   1  

Miaketa erradiologiko osagarrien indikazioa. (Garezurreko OTA,  2-3  

bularraldekoa,  sabelaldekoa,  ENM,  arteriografia,  DIVAS, 

sabelaldeko ekografia, bularraldekoa)   

 

Atzerantzko kateter jugularra ipintzea   2-3  

Sengstaken–Blakemore zunda ipintzea   2-3  

Txostena egitea beste zerbitzu batzuetara edo beste ospitale batera 

lekualdatzeko, edo heriotzaren kasuan   

1  

Pazientearen berariazko tratamendu/estrategia erabakitzea   2-3  

Paziente larria ospitaleratzeko erabakia   2-3  

Baimen informatua eskatzea esku-hartzeetarako   1  

Ziztada lunbarra  1  

Paziente larriaren ospitale barneko lekualdaketa  2-3  
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LAUGARREN URTEKO EGOILIARREN 

TXANDAKETAK  
  

 ZIU Bihotzeko kirurgiako ebakuntza ostea. Bi hilabete.  

 ZIU Politraumatismoak. Bi hilabete. Aukerakoa.  

 ZIU Pediatria. Bi hilabete. Aukerakoa.  

 ZIU 5 hilabete. Elkartrukeak programatzen dira hiru hilean behin bi 

egoitzen artean.  

 ABEE hilabete 1. Hautazkoa 

  

ZENTROA: OSPITALEA ERABAKITZEKE.  

UNITATEA: BIHOTZEKO KIRURGIAKO EBAKUNTZA OSTEA  

TXANDAKETA ALDIA: 2 hilabete  

HELBURUAK  

1. ZIU espezializatu baten funtzionamendu eta antolaketaren ezagutza orokorra (B)  

2. Ebakuntza egin diotenaren harrera gorputzaz kanpoko zirkulazioarekin. Paziente 

hauek maneiatzeko protokolo orokorra (A)  

3. Gorputzaz kanpoko zirkulazioko (GKZ) ponpen funtzionamenduaren eta 

konplikazioen ezagutza (B)  

4. Ebakuntza osteko gastu apaleko sindromearen tratamendua, neurri farmakologikoak 

eta mekanikoak barne (A)  

5. GKZ dutenen ebakuntza osteko arritmia eta blokeoen tratamendua (A)  

6. GKZren ostean, odoljario eta hemostasia arazoen maneiua (A)  

7. Ebakuntza osteko iskemiaren, buxaduraren eta perikarditisaren identifikazio 

goiztiarra (A)  

8. Medikuntza intentsiboko oinarrizko alderdien esperientzia mota honetako 

pazienteetan: Aireztapen mekanikoa, titia kentzea, giltzurruneko porrot akutua, 

nahasmendu hidroelektrikoak, nutrizioa... (A)  

9. GKZ dutenen ebakuntza osteko sukarraren zergatien identifikazioa, patologia 

infekziosoan arreta berezia jarririk (A)  

10. Esperientzia hainbat kirurgiaren maneiuan: Birbaskularizazio koronarioa, aortako 

balbularen eta mitralaren aldaketa, bentrikulua leheneratzea, aortako kirurgia (A)  
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ZENTROA: EMERGENTZIAK  

UNITATEA: Emergentziak Bizkaia/Gipuzkoa/Araba 

TXANDAKETA ALDIA: Hilabete bat (hautazkoa) 

1. Lan taldean lan egin egoera urgenten aurrean 

2. Egoera larriak prebenitzen eta esku hartzen elkarlanean aritu. 

3. Emergentzietako zerbitzuaren funtzionamendua eta kudeaketa ezagutu. 

4. Bertan erabiltzen diren protokoloak eta prozesuak ezagutu. 

5. Segurtasunaren perspektibatik gaixoen arreta garatu.  

6. Aktibatze kode ezberdinak ezagutu. 

7. Ospital kanpoko teknikarik ohikoenetan elkarlanean aritu. 

8. Emergentzietan gehien erabiltzen diren farmakoak ezagutu; indikazioak eta dosiak. 

9. Talde lana sustatu. 

10. Agertzen diren arazo etiko eta legalei aurre eman. 

 

ZENTROA: OSPITALEA (ERABAKITZEKE)  

UNITATEA: POLITRAUMATIZATUAK  

TXANDAKETA ALDIA: 2 hilabete  

HELBURUAK  

1. ZIU espezializatu baten funtzionamendu eta antolaketaren ezagutza orokorra (B)  

2. Politraumatizatuaren harrera. ATLS protokoloaren aplikazioa. Paziente traumatiko 

larriaren egonkortzea zuzentzeko beharrezkoak diren esperientzia eta trebetasunak 

bereganatzea (A)  

3. TKEren maneiu integrala, arreta berezia jarririk garezur barruko presioaren eta 

jugular zainaren saturazioaren monitorizazio-sistemetan eta garezurrean zeharreko  

Doppler-ean. Garezur barruko hipertentsioaren kontrola (A)  

4. Ebakuntza neurokirurgikoaren osteko gaixoaren tratamendua (A)  

5. Bizkarrezur-muineko traumatismoaren asistentzia, fase akutuan eta azpiakutuan (A)  

6. Bularraldeko traumatismoaren maneiua, biriketako kontusioari eta bolet torazikoari 

arreta berezia jarririk (A)  

7. Sabelaldeko traumatismoaren maneiua, arreta berezia jarririk prozedura 

diagnostikoen hautaketan eta indikazio kirurgikoan (A)  
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8. Traumatismo ortopediko larriaren maneiua, bereziki, pelbiseko haustura 

ezegonkorretan. Gantz-enboliaren eta tronbotikoaren prebentzioa eta tratamendua. 

Konpromiso baskular edo nerbiosoaren eta sindrome konpartimentalaren 

identifikazio goiztiarra (A)  

9. Politransfusioa eta bere konplikazioak (A)  

10. Infekzioa paziente politraumatizatuan. Politraumatizatuaren beranduko porrot 

multiorganikoa (A)  

11. Medikuntza intentsiboko oinarrizko prozeduren esperientzia mota honetako 

pazienteetan: Aireztapen mekanikoa, giltzurrunaz kanpoko arazketa, nutrizio 

euskarria eta metabolikoa... (A)  

  

ZENTROA: KANARIA HANDIKO AMA-UMEENTZAKO UNIBERTSITATE OSPITALE INTSULARRA  

UNITATEA:  Pediatriako  Zainketa  Intentsiboetako 

 Unitatea (HAUTAZKOA)  

TXANDAKETA ALDIA: 2 hilabete  

HELBURUAK  

1. Pediatriako paziente kritikoa ospitaleratzeko irizpideak (A)  

2. Monitorizazio motak: neurologikoa, hemodinamikoa, arnasarena, digestiboa, 

metabolikoa, giltzurrunekoa, septikoa. (A)  

3. Aireztapen mekanikoari buruzko kontzeptu aurreratuak pediatrian. (A)  

4. Pediatriako paziente kritikoarekin erlazioa duten teknika nagusien ezagutza. 

(indikazioak, kontraindikazioak, konplikazioak, zainketak), zaineko eta arteriako 

kateterizazioa, birika-arteriako kateterra (Swan-Ganz), arnasbideari nola heldu, 

torakozentesia eta pleurako drainatzea, ziztada lunbarra, zundaketak. (A)  

5. Bizi euskarri pediatriko aurreratua. (A)  

6. Euskarri aurreratua traumatologian. (A)  

7. Pediatriako neurologia kritikoko ezagutzak; hemodinamikaren, arnas aparatuaren, 

septikoen eta giltzurrunen maneiua paziente pediatrikoan. (A)  

8. Pediatriako ebakuntza ostearen maneiua: Bihotz-kirurgia, orokorra, neurokirurgia.  

(A)  

9. Pediatriako erredura handien maneiua. (B)  

10. Pediatriako elikadura-euskarria. (B)  

11. Farmakoen maneiua paziente pediatrikoan. (A)  
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12. Pediatriako paziente kritikoaren historia klinikoaren harrera eta konfekzioa. (A)  

13. Pediatriako paziente kritikoaren miaketa fisikoa. (A)  

14. Pediatriako paziente kritikoaren diagnostikoa eta tratamendua. (A)  

15. Pediatriako paziente kritikoarekin lotura duten teknikak (zain eta arteriako 

kateterizazioa, birika-arteriako kateterra, arnasbideari nola heldu, torakozentesia 

eta pleurako drainatzea, ziztada lunbarra, zundaketak, intubatzea). (A) 16. Sedazioa 

eta analgesia paziente pediatrikoan. (A)  

  

ZENTROA: AUO  

UNITATEA:  MEDIKUNTZA INTENTSIBOKO ZERBITZUA  

TXANDAKETA ALDIA: 5 hilabete  

HELBURUAK  

1. Zerbitzuan guztiz integratzea (A)  

2. Espezialitateko Prestakuntza Programaren garapen teoriko eta praktiko sakona, 

ondoren xehatzen duguna (A). Garapen progresiboa E3tik E5era  

Arnas sistema   

1. Aireztapen/perfusioko nahasmenduak: ebaluazioa eta inplikazio terapeutikoak.   

2. Aireztapen mekanikoa: indikazioak.   

3. Aireztapen mekanikoa: modalitateak.   

4. Barotrauma eta bolutrauma. Presio positiboko aireztapen mekanikoaren ondore 

hemodinamikoak.   

5. Aireztapen mekanikoaren deskonexioa («weaning»): estrategiak, indikazioak eta 

tolerantzia-irizpideak.   

6. Helduaren arnasako «distress» akutuaren sindromea: fisiopatologia, arriskua, 

pronostikoa, tratamendua.   

7. Bronkioetako asmaren eta egoera asmatikoaren tratamendua.   

8. Aire-fluxuaren buxadura kronikoa eta «cor pulmonale» deskonpentsatuak  

(larriagotuak)   

Sistema kardiobaskularra   

1. Bihotz-biriketako  berpiztea. Oinarrizko  bizi-euskarria  eta  bizi-

euskarri aurreratua.   
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2. Miokardioko infartu akutua: diagnostikoa, pronostikoa.   

3. Mokardioko  infartu  akutuaren  konplikazio  mekanikoak: 

 diagnostikoa, pronostikoa, tratamendua.   

4. Bihotz-gutxiegitasuna eta «shock» kardiogenikoa (konplikazio mekanikoei lotu 

gabeak) miokardioko infartu akutuan.   

5. Erritmoaren eta kondukzioaren nahasmenduak miokardioko infartu akutuan: 

diagnostikoa, pronostikoa eta tratamendua.   

6. Birperfusioa kardiopatia iskemiko akutuaren tratamenduan: indikazioak, 

emaitzak eta konplikazioak.   

7. Tratamendu medikoa miokardioko infartu akutuan: beta-blokeatzaileak, 

angiotentsina bihurtzen duen entzimaren inhibitzaileak, basodilatatzaileak.   

8. Angina ezegonkorra: diagnostikoa, pronostikoa eta tratamendua.   

9. Arritmia-aurkakoen sailkapen terapeutikoa.   

10. Bihotz-gutxiegitasuna  disfuntzio  sistolikoagatik:  etiologia, 

diagnostikoa, tratamendua.   

11. Bihotz-gutxiegitasuna disfuntzio diastolikoagatik: etiologia, diagnostikoa, 

tratamendua.   

12. Perikardioko buxadura: etiologia, diagnostikoa eta tratamendua   

13. Farmako baso-eragileak: ekintzak, indikazioak eta albo-ondorioak.   

14. Gaixotasun tronbo-enbolikoa: prebentzioa, diagnostikoa, pronostikoa eta 

tratamendua.   

15. Hipertentsio krisiak: prebentzioa eta tratamendua.   

16. Shock: sindromearen fisiopatologia, sailkapen fisiopatologikoa.   

17. Shock hipobolemikoa. Diagnostikoa eta tratamendua   

18. Aortaren disekzioa: diagnostikoa, pronostikoa eta tratamendua.   

19. Birika-arteriako kateter higikorra: erabilerarako gomendioak.   

Sistema neurologikoa   

1. Monitorizazio neurologikoa zainketa intentsiboetan.   

2. Konbultsio krisiak eta epilepsia egoera: modalitate ohikoenak medikuntza 

intentsiboan, tratamendua   
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3. Garezur barneko odoljario ez-traumatikoa: subaraknoideoa, parenkima barnekoa 

eta subdurala. Diagnostikoa, pronostikoa, tratamendua.   

4. Koma: diagnostiko diferentziala eta tratamendu orokorra.   

5. Heriotza entzefalikoa. Diagnosi-irizpideak.   

6. Sedazioa eta analgesia ZIUn: aukera terapeutikoak.   

7. Alkohol eta adikzioko droga gabeziaren sindromeak. Beste delirio akutu batzuk.   

8. Gaixo kritikoaren polineuropatia: diagnostikoa, pronostikoa.   

Sistema metabolikoa eta endokrinoa   

1. Hiper eta hiponatremia: etiologia, prebentzioa, diagnostiko diferentziala, 

tratamendua eta konplikazioak   

2. Hiper eta hipopotasemia: etiologia, prebentzioa, diagnostiko diferentziala, 

tratamendua eta konplikazioak.   

3. Krisi tireotoxikoa, koma mixedematosoa. Gutxiegitasun suprarrenal akutua   

4. Azidosia eta alkalosi metabolikoa: etiologia, prebentzioa, diagnostiko 

diferentziala, tratamendua eta konplikazioak.   

5. Nutrizio artifiziala: indikazioak eta emaitzak paziente kritikoan eta kirurgia osteko 

pazientean.   

Giltzurrun-sistema   

1. Giltzurruneko gutxiegitasun akutua: etiologia, diagnostikoa, prebentzioa, 

pronostikoa, tratamendua   

2. Giltzurrunaz  kanpoko  arazketa  teknikak.  Indikazioak  eta 

 berorien mantenimendua   

Sistema gastrointestinala   

1. Goi digestio aparatuko odoljarioa: etiologia, prebentzioa, pronostikoa eta 

tratamendua.   

2. Pankreatitis larria: diagnostikoa, pronostikoa eta tratamendua.   

3. Gibeleko porrot akutua: etiologia, diagnostikoa eta tratamendua.   
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4. Hepatopatia kroniko baten deskonpentsazioa: peritonitis espontaneoa, 

entzefalopatia hepatikoa, gibel-giltzurruneko sindromea. Etiologia, prebentzioa, 

diagnostikoa eta tratamendua   

5. Sabelalde akutua paziente kritikoan: diagnostiko diferentziala.   

  

Infekzio larriak   

1. Erantzun inflamatorio sistemikoaren sindromea eta disfuntzio multiorganikoa: 

fisiopatologia, diagnostikoa, prebentzioa, intzidentzia, pronostikoa.   

2. Shock septikoa: fisiopatologia, pronostikoa, tratamendua.   

3. Aireztapen mekanikoari lotutako pneumonia: prebentzioa, diagnostikoa, 

pronostikoa eta tratamendua.   

4. Pneumonia komunitario larria: diagnostikoa, pronostikoa eta tratamendua.   

5. Meningitis espontaneoa eta manipulazio kirurgikoaren ostekoa: diagnostikoa, 

pronostikoa eta tratamendua.   

6. Sabelaldeko infekzioak: peritonitisa, kolezistitisa, sabel barruko abszesuak.   

7. Tetanos: prebentzioa, diagnostiko diferentziala, pronostikoa eta tratamendua.   

8. Tratamendu antibiotikoaren oinarriak gaixo kritikoarengan.   

Traumatismoak   

1. Gaixo politraumatizatuaren hasierako maneiua   

2. Bularraldeko traumatismoa (odol-hodi nagusien traumatismoa barne): 

diagnostikoa, tratamendua   

3. Garezur-entzefaloko traumatismoa: fisiopatologia, garuneko zirkulazioaren eta 

presio endokranealaren monitorizazioa   

4. Garezur-entzefaloko traumatismoa: diagnostikoa, pronostikoa, tratamendua.   

5. Bizkarrezurreko traumatismoa: diagnostikoa, pronostikoa, tratamendua.   

6. Sabelaldeko traumatismoa: lesioen diagnostiko diferentziala, tratamendua.   

7. Erredura larriak: erredura-lesioaren fisiopatologia, hasierako tratamendua.   

Beste batzuk   

1. Kontsumoko koagulopatia eta hodi barneko koagulazio barreiatua   
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2. Organo-emaile potentziala hautematea, baloratzea eta mantentzea   

3. Alderdi etikoak medikuntza intentsiboan: Baimen informatua, ahalegin 

terapeutikoaren mugaketa  

3. Lankidetza ikerketa klinikoko lanetan (B)  

4. Kritikoen beste unitate batzuen ezagutza. (A)  

5. Pazientearekiko erantzukizuna pixkanaka bereganatuz joatea (A)  

6. Autonomia bereganatzea prestakuntza jarraituan (A)  

7. Ikertzeko ahalmenaren garapena (B)  

8. Irakaskuntzako erantzukizuna (B)  

  

LAUGARREN URTEKO BAME-EN TREBETASUNAK  

  

Trebetasun orokorrak  
Erantzukizun 

maila  

Historia klinikoa   1  

Miaketa fisikoa   1  

Orientazio fisiopatologikoa eta diagnostikoa   1-2  

Oinarrizko miaketak, analitika, bularraldeko X izpiak, sabelaldeko X 

izpiak, EKG, gasometria  

1  

Hipotesi diagnostikoa berresteko/baztertzeko beharrezkoak diren 

miaketa osagarrien eskaera: Garezurreko OTA, sabelaldekoa, 

sabelaldeko edo bihotzeko ekografia, EEG, ENM, garezurrean 

zeharreko ECO Doppler-a, miaketa angiografikoak, etab.   

1-2  

Oinarrizko miaketen interpretazioa   1  

Berariazko miaketa osagarrien interpretazioa   1-2  

Oraingo egoeraren eta pronostikoaren informazio xehatua 

familiakoei  

1-2  

Baimen informatuaren eskaera familiakoei, miaketak/eskuhartzeak 

egiteko  

1  

Familiarekin adostutako «ez tematzeko» erabakia, zorigaiztoko bizi-

pronostikoaren kasuan   

2-3  

Txostena egitea beste zerbitzu batzuetara edo beste ospitale batera 

lekualdatzeko, edo heriotzaren kasuan   

1  

Pazientearen berariazko tratamendu/estrategia erabakitzea  

  

  

2-3  

Trebetasun espezifikoak  
Erantzukizun 

maila  

Bizia mehatxatzen duten gutxiegitasun organikoen balorazio   

integrala  (Hemodinamikak/Arnasakoak/Neurologikoak/ 

Sabelaldekoak/Metabolikoak/Septikoak)  

Patologia kritikoari dagozkion konplikazio guztiak artatzea, baita  

1-2  
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asistentzia  mekanikotik,  infekzioetatik,  erantzun  

farmakologikoetatik, eta abarretatik eratorritakoak ere   

1-2  

EKGa interpretatzea   1  

Desfibrilazioa/Kardiobertsioa   1  

Bihotz-biriketako bizkortze aurreratua   1  

Intubazio orotrakeala   1-2  

Aireztapen «ez-inbaditzailea»   1  

Aireztapen mekanikoa: modalitateak   1-2  

Postura aldaketak aplikatzea (ahuspezko etzanera)   2  

Drainatze torazikoak ipintzea (Baro-trauma, pneumotorax)             1-2   

Bide arterialak ipintzea   1 

Zaineko  bide  zentralak  ipintzea  (barne-jugularra,  

lepauztaipekoa, femorala, Shaldon H-D)   

1  

Monitorizazio hemodinamikoa, Swann Ganz kateterra. Balioen 

interpretazioa   

1-2  

Torakozentesia, parazentesia   

Miaketa erradiologiko osagarrien indikazioa. (Garezurreko OTA,  

1  

bularraldekoa,  sabelaldekoa,  ENM,  arteriografia,  DIVAS, 

sabelaldeko ekografia, bularraldekoa)  

1  

Atzerantzko kateter jugularra ipintzea  1-2  

Sengstaken-Blakemore zunda ipintzea                                            1-2   

Ziztada lunbarra   1  

Garezurrean zeharreko ecodoppler-a   2-3  

Paziente larriaren ospitale barneko lekualdaketa   1-2  

Txostena egitea beste zerbitzu batzuetara edo beste ospitale batera 

lekualdatzeko, edo heriotzaren kasuan   
1  

Pazientearen berariazko tratamendu/estrategia erabakitzea   2-3  

Terapia antibiotiko enpirikoaren erabakia   2-3  

Paziente larria ospitaleratzeko erabakia  2  

Baimen informatua eskatzea esku-hartzeetarako   1  

Ebakuntza osteko konplikazio hemodinamikoen identifikazioa  2  

Toraxean zeharreko ekokardiografia  1-2  

Droga basomotoreen maneiua   1-2  

Odol-terapiaren maneiua   2  

Bentrikulu-asistentziaren indikazioa  2-3  

Zainean zeharreko taupada-markagailua ipintzea  2  

 

BOSGARREN  

TXANDAKETAK  

URTEKO  EGOILIARREN  

  

 ZIU Hiru hilabeteko txandaketa aldiak programatzen dira bi egoitzen artean.  

  

ZENTROA:  AUO  
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UNITATEA:  ZIU  

TXANDAKETA ALDIA: 10-12 HILABETE (BALORATU AZKENEKO KANPOKO TXANDAKETA)  

HELBURUAK  

1. Zerbitzuan guztiz integratzea (A)  

2. Espezialitateko Prestakuntza Programaren garapen teoriko eta praktiko sakona, 

ondoren xehatzen duguna (A). Garapen progresiboa E3tik E5era  

Arnas sistema   

1. Aireztapen/perfusioko nahasmenduak: ebaluazioa eta inplikazio terapeutikoak.   

2. Aireztapen mekanikoa: indikazioak.   

3. Aireztapen mekanikoa: modalitateak.   

4. Barotrauma eta bolutrauma. Presio positiboko aireztapen mekanikoaren ondore 

hemodinamikoak.   

5. Aireztapen mekanikoaren deskonexioa («weaning»): estrategiak, indikazioak eta 

tolerantzia-irizpideak.   

6. Helduaren arnasako «distress» akutuaren sindromea: fisiopatologia, arriskua, 

pronostikoa, tratamendua.   

7. Bronkioetako asmaren eta egoera asmatikoaren tratamendua.   

8. Aire-fluxuaren buxadura kronikoa eta «cor pulmonale» deskonpentsatuak  

(larriagotuak)   

Sistema kardiobaskularra   

1. Bihotz-biriketako  berpiztea. Oinarrizko  bizi-euskarria  eta  bizi-

euskarri aurreratua.   

2. Miokardioko infartu akutua: diagnostikoa, pronostikoa.   

3. Mokardioko  infartu  akutuaren  konplikazio  mekanikoak: 

 diagnostikoa, pronostikoa, tratamendua.   

4. Bihotz-gutxiegitasuna eta «shock» kardiogenikoa (konplikazio mekanikoei lotu 

gabeak) miokardioko infartu akutuan.   

5. Erritmoaren eta kondukzioaren nahasmenduak miokardioko infartu akutuan: 

diagnostikoa, pronostikoa eta tratamendua.   

6. Birperfusioa kardiopatia iskemiko akutuaren tratamenduan: indikazioak, 

emaitzak eta konplikazioak.   
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7. Tratamendu medikoa miokardioko infartu akutuan: beta-blokeatzaileak, 

angiotentsina bihurtzen duen entzimaren inhibitzaileak, basodilatatzaileak.   

8. Angina ezegonkorra: diagnostikoa, pronostikoa eta tratamendua.   

9. Arritmia-aurkakoen sailkapen terapeutikoa.   

10. Bihotz-gutxiegitasuna  disfuntzio  sistolikoagatik:  etiologia, 

diagnostikoa, tratamendua.   

11. Bihotz-gutxiegitasuna disfuntzio diastolikoagatik: etiologia, diagnostikoa, 

tratamendua.   

12. Perikardioko buxadura: etiologia, diagnostikoa eta tratamendua   

13. Farmako baso-eragileak: ekintzak, indikazioak eta albo-ondorioak.   

14. Gaixotasun tronbo-enbolikoa: prebentzioa, diagnostikoa, pronostikoa eta 

tratamendua.   

15. Hipertentsio krisiak: prebentzioa eta tratamendua.   

16. Shock: sindromearen fisiopatologia, sailkapen fisiopatologikoa.   

17. Shock hipobolemikoa. Diagnostikoa eta tratamendua   

18. Aortaren disekzioa: diagnostikoa, pronostikoa eta tratamendua.   

19. Birika-arteriako kateter higikorra: erabilerarako gomendioak.   

Sistema neurologikoa   

1. Monitorizazio neurologikoa zainketa intentsiboetan.   

2. Konbultsio krisiak eta epilepsia egoera: modalitate ohikoenak medikuntza 

intentsiboan, tratamendua   

3. Garezur barneko odoljario ez-traumatikoa: subaraknoideoa, parenkima barnekoa 

eta subdurala. Diagnostikoa, pronostikoa, tratamendua.   

4. Koma: diagnostiko diferentziala eta tratamendu orokorra.   

5. Heriotza entzefalikoa. Diagnosi-irizpideak.   

6. Sedazioa eta analgesia ZIUn: aukera terapeutikoak.   

7. Alkohol eta adikzioko droga gabeziaren sindromeak. Beste delirio akutu batzuk.   

8. Gaixo kritikoaren polineuropatia: diagnostikoa, pronostikoa.   
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Sistema metabolikoa eta endokrinoa   

1. Hiper eta hiponatremia: etiologia, prebentzioa, diagnostiko diferentziala, 

tratamendua eta konplikazioak   

2. Hiper eta hipopotasemia: etiologia, prebentzioa, diagnostiko diferentziala, 

tratamendua eta konplikazioak.   

3. Krisi tireotoxikoa, koma mixedematosoa. Gutxiegitasun suprarrenal akutua   

4. Azidosia eta alkalosi metabolikoa: etiologia, prebentzioa, diagnostiko 

diferentziala, tratamendua eta konplikazioak.   

5. Nutrizio artifiziala: indikazioak eta emaitzak paziente kritikoan eta kirurgia osteko 

pazientean.   

Giltzurrun-sistema   

1. Giltzurruneko gutxiegitasun akutua: etiologia, diagnostikoa, prebentzioa, 

pronostikoa, tratamendua   

2. Giltzurrunaz  kanpoko  arazketa  teknikak.  Indikazioak  eta 

 berorien mantenimendua   

Sistema gastrointestinala   

1. Goi digestio aparatuko odoljarioa: etiologia, prebentzioa, pronostikoa eta 

tratamendua.   

2. Pankreatitis larria: diagnostikoa, pronostikoa eta tratamendua.   

3. Gibeleko porrot akutua: etiologia, diagnostikoa eta tratamendua.   

4. Hepatopatia kroniko baten deskonpentsazioa: peritonitis espontaneoa, 

entzefalopatia hepatikoa, gibel-giltzurruneko sindromea. Etiologia, prebentzioa, 

diagnostikoa eta tratamendua   

5. Sabelalde akutua paziente kritikoan: diagnostiko diferentziala.   

Infekzio larriak   

1. Erantzun inflamatorio sistemikoaren sindromea eta disfuntzio multiorganikoa: 

fisiopatologia, diagnostikoa, prebentzioa, intzidentzia, pronostikoa.   

2. Shock septikoa: fisiopatologia, pronostikoa, tratamendua.   
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3. Aireztapen mekanikoari lotutako pneumonia: prebentzioa, diagnostikoa, 

pronostikoa eta tratamendua.   

4. Pneumonia komunitario larria: diagnostikoa, pronostikoa eta tratamendua.   

5. Meningitis espontaneoa eta manipulazio kirurgikoaren ostekoa: diagnostikoa, 

pronostikoa eta tratamendua.   

6. Sabelaldeko infekzioak: peritonitisa, kolezistitisa, sabel barruko abszesuak.   

7. Tetanos: prebentzioa, diagnostiko diferentziala, pronostikoa eta tratamendua.   

8. Tratamendu antibiotikoaren oinarriak gaixo kritikoarengan.   

Traumatismoak   

1. Gaixo politraumatizatuaren hasierako maneiua   

2. Bularraldeko traumatismoa (odol-hodi nagusien traumatismoa barne): 

diagnostikoa, tratamendua   

3. Garezur-entzefaloko traumatismoa: fisiopatologia, garuneko zirkulazioaren eta 

presio endokranealaren monitorizazioa   

4. Garezur-entzefaloko traumatismoa: diagnostikoa, pronostikoa, tratamendua.   

5. Bizkarrezurreko traumatismoa: diagnostikoa, pronostikoa, tratamendua.   

6. Sabelaldeko traumatismoa: lesioen diagnostiko diferentziala, tratamendua.   

7. Erredura larriak: erredura-lesioaren fisiopatologia, hasierako tratamendua.   

Beste batzuk   

1. Kontsumoko koagulopatia eta hodi barneko koagulazio barreiatua   

2. Organo-emaile potentziala hautematea, baloratzea eta mantentzea   

3. Alderdi etikoak medikuntza intentsiboan: Baimen informatua, ahalegin 

terapeutikoaren mugaketa  

4. Lankidetza ikerketa klinikoko lanetan (B)  

5. Kritikoen beste unitate batzuen ezagutza. (A)  

6. Pazientearekiko erantzukizuna pixkanaka bereganatuz joatea (A)  

7. Autonomia bereganatzea prestakuntza jarraituan (A)  

8. Ikertzeko ahalmenaren garapena (B)  

9. Irakaskuntzako erantzukizuna (B)  

10. Baliabideak eskaerara egokitzea (B)  
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BOSGARREN URTEKO BAME-EN TREBETASUNAK  

Trebetasun orokorrak  
  

Erantzukizun 

maila  

Historia klinikoa   1  

Miaketa fisikoa   1  

Orientazio fisiopatologikoa eta diagnostikoa   1  

Oinarrizko miaketak, analitika, bularraldeko X izpiak, sabelaldeko X 

izpiak, EKG, gasometria  

1  

Hipotesi diagnostikoa berresteko/baztertzeko beharrezkoak diren 

miaketa osagarrien eskaera: Garezurreko OTA, sabelaldekoa, 

sabelaldeko edo bihotzeko ekografia, EEG, ENM, garezurrean 

zeharreko ECO Doppler-a, miaketa angiografikoak, etab.   

1  

Oinarrizko miaketen interpretazioa   1  

Berariazko miaketa osagarrien interpretazioa   1  

Oraingo egoeraren eta pronostikoaren informazio xehatua familiakoei  1  

Txostena egitea beste zerbitzu batzuetara edo beste ospitale batera 

lekualdatzeko, edo heriotzaren kasuan  
1  

Baimen informatuaren eskaera familiakoei, miaketak/eskuhartzeak 

egiteko  

1  

Familiarekin adostutako «ez tematzeko» erabakia, zorigaiztoko bizi-

pronostikoaren kasuan   

1-2  

Baimen informatuaren eskaera familiakoei, miaketak edo eskuhartzeak 

egiteko   

1  

Pazientearen berariazko tratamendu/estrategia erabakitzea  1-2  

  

  

  

Trebetasun espezifikoak  

  

Erantzukizun 

maila  

Bizia mehatxatzen duten gutxiegitasun organikoen balorazio integrala 

(hemodinamikoak,  arnasakoak,  neurologikoak,  sabelaldekoak, 

metabolikoak, septikoak)                                                                         1 

 Patologia kritikoari dagozkion konplikazio guztiak artatzea, baita 

asistentzia mekanikotik, infekzioetatik, erantzun farmakologikoetatik, eta 

abarretatik eratorritakoak ere EKGa interpretatzea                                         1 

Desfibrilazioa/Kardiobertsioa                                                               1 

Bihotz-biriketako bizkortze aurreratua                                                   1 

Intubazio orotrakeala                                                                          1-2 

Bentilazio ez-inbasiboa                                                                         1-2 

Aireztapen mekanikoa: modalitateak                                                     1-2 

Postura aldaketak aplikatzea (ahuspezko etzanera)                                1-2 

Drainatze torazikoak ipintzea                                                                 1-2 
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Bide arterialak ipintzea   

Zaineko bide zentralak ipintzea (barne-jugularra, lepauztaipekoa, femorala, 

Shaldon H-D)                                                                                             1 

1 

Monitorizazio hemodinamikoa, Swan-Ganz kateterra, LidCo, Picco.   Balioen 

interpretazioa  

1 

Torakozentesia, parazentesia  

Miaketa erradiologiko osagarrien indikazioa (garezurreko OTA,  

1  

bularraldekoa,  sabelaldekoa,  ENM,  arteriografia,  DIVAS, 

sabelaldeko ekografia, bularraldekoa)  

1  

Atzerantzko kateter jugularra ipintzea  1-2  

Sengstaken-Blakemore zunda ipintzea   1  

Ziztada lunbarra   1  

Garezurrean zeharreko eco doppler-a  1-2  

Paziente larriaren ospitale barneko lekualdaketa  1  

  

  

  

  

  

 


