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PSIKIATRIA 
 
 

I. Asistentzia-zorroa 
 
 

A.- ZERBITZUEN ESKAINTZA OSPITALIZAZIOAN 
 

-A.1.- OSPITALIZAZIOA AKUTUEN UNITATEA   
Zerbitzu honen asistentzia-jarduera nagusia Ezkerralde-Enkarterri-Cruceseko eta Barakaldo-
Sestaoko ESIetara atxikitako paziente akutuak artatzea da, eta, izatez, 1998an zerbitzua 
irekitzeko arrazoia horixe izan zen. Arreta ematen dio 210.000 biztanle inguruko 
populazioari, eta 21 ospitalizazio-ohe ditu. Duela gutxi, 2021. urtearen hasierarako 
aurreikuspenekin, asistentzia-jarduera zabaltzea onartu da, eta Uribe Kostako ESIa ere 
sartzea zerbitzuaren barruan; horrela bada, 550.000 biztanleri emango zaie arreta, 55 
oherekin, hiru unitatetan banatuta 

A.1.1.- Ospitalizazio «itxiko» unitatea, 28 ohe 
A.1.2.- Ospitalizazio «irekiko» unitate, 22 ohe 
A.1.3.- Erabakimen handiko asistentzia-unitatea <72 ordu, 5 ohe 

    
-A.2.-INTERKONTSULTAK ETA LOTURAKO PSIKIATRIA  
Ospitaleko psikiatria eta psikologia arloetako eskaera guztiei ematen die arreta, berariazko 
programen bidez, hala nola: 

A.2.1.- Balorazio psikiatrikoak eta psikologikoak zenbait ebakuntza kirurgikotan: kirurgia 
bariatrikoa, parkinsonaren eta epilepsiaren kirurgia, gibel- eta giltzurrun-
transplanteetarako ebaluazioak (emaile bizia) 

A.2.2. -  Arreta eta sostengua paziente onkologikoari 
   

-A.3.- EGUNEKO OSPITALEA  
A.3.1.- Elikadura Nahasmenduetarako (EN) Jangela, astelehenetik ostiralera, 3 ordu 

egunean; Ezkerralde-Enkarterri-Cruceseko eta Barakaldo-Sestaoko ESIetako 
pazienteak artatzen ditu, hau da, 550.000 biztanleko populazioa 

A.3.2.- Banakako Terapia Personalizatuko Programa (CRUTIP), Lehen Gertaldi Psikotikoak, 
astelehenetik ostiralera, bi ordu egunean 

A.3.3.- «Alta osteko» taldea, Akutuen Unitatean alta eman zaien pazienteentzat edo 
ospitalizazioaren ordezko aukera gisa, astelehenetik ostiralera, ordubete egunean 

A.3.4.- Elektrokonbultsio Terapiako Programa (ETP), ospitaleratu gabe 
A.3.5.- Mindfulness Terapiako Programa bularreko minbizia duten pazienteentzat, asma 

iraunkorra dutenentzat, etab. (egun bat astean) 
 
B.- ARRETA ANBULATORIOKO ESKAINTZA  
 

-B.1.- OSPITALE BARNEKO KANPO-KONTSULTAK. 
B.1.1-.   Psikoonkologia kontsulta egunero  
B.1.2.- Minaren Unitatean integratutako berariazko kontsulta (3 egun astean) 
B.1.3.- Genero Disforiako kontsulta (egun bat astean) 
B.1.4.- Patologia Autoimmuneko Unitateko kontsulta (egun bat astean) 
B 1.5.- Lehen Gertaldi Psikotikoen kontsulta; 310.000 biztanleko populazioa artatzen du: 

astelehenetik ostiralera  
B.1.6.- Mugimenduaren Nahasmenduen kontsulta, Neurologia Zerbitzuarekin (3 egun hilean) 
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B.1.7.- Parkinsonaren eta Epilepsiaren kirurgiaren jarraipeneko kontsulta (3 egun hilean) 
B.1.8.- «Deliriumaren prebentziorako» kontsulta (egun bat astean) 

- B.2.- OSPITALE KANPOKO KANPO-KONTSULTAK. 
Gure ESIko ospitale kanpoko kanpo-kontsultak eskualdeko Osasun Mentaleko Zentroetan 
(OMZ) egiten dira, Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarearen (BOMS) barruan 
 

C.- HAUR-GAZTEENTZAKO PSIKIATRIA- ETA PSIKOLOGIA ESKAINTZA  
 
Haur-gazteentzako psikiatria-arloan haur-gazteentzako psikiatra bat dago, Pediatria 
Zerbitzuarekin interkontsulta eta loturako psikiatria jarduerak egiten dituena dagozkion laguntza-
arloetan. GUOk, nolanahi ere, psikologo kliniko bat ere badu, haur-gazteak artatzen dituena eta, 
hierarkiaren aldetik, gaur egun Pediatria Zerbitzuaren mende dagoena. Biek Pediatria 
Zerbitzutik eratorritako kontsulta espezializatuan dihardute, non pazienteen eta senitartekoen 
edo hurbileneko ingurune psikosozialaren jarraipena egiten duten. Alta ematean, beharrezkoa 
bada, pazienteak BOMSen mendeko asistentzia-arloko Haur-gazteentzako Psikiatria 
Unitateetara (HGOMU) bideratuko dira.  
 

-C.1. LOTURA-JARDUERA PEDIATRIA-ZERBITZUAREKIN 
C.1.1.- Lotura Pediatriarekin, modu espezifikoan Jaioberri, Onkologia eta Neuropediatria 

atalak artatzeko  
C.1.2.-  Haurraren eta nerabearen larrialdi psikiatrikoa 
C.1.3.- Garapen-mailaren balorazioa eta AZTERKETA PSIKOMETRIKOA: Jaioberrien 

Baheketa Programa eta denbora baino lehen jaiotakoen jarraipena  
C.1.4.- Azterketa psikometrikoa hartutako garun-kaltearen ebidentzia edo susmoak 

sorrarazten dituen adingabeari  
C.1.5.- GUOko Pediatria Zerbitzuak artaturik, eritasun kronikoa duten adingabeei arreta 

ematea, arrazoi psikopatologikoengatik hona bideratzea beharrezkoa irizten 
diotenean 

C.1.6.- Hobetzen ari den edo ospitaleratuta dagoen adingabe onkologikoaren arreta, 
abordatze psikofarmakologikoa behar badu   

C.1.7.- Sortzetiko edo hartutako garun-kaltea (epilepsia, adimen-atzerapena, 
kromosomopatiak, eritasun arraroak…) eta sortzetiko malformazioak 
(kardiopatia, anorektalak…) dituen haur populazioaren psikopatologia baloratzea 
eta abordatzea 

C.1.8.- Endokrinologiarekiko Lotura Programa, Prader-Williren sindromeari diziplina 
anitzetatik ekiteko 

C.1.9.- Genero-disforia duen adingabearen arreta, Ospitaleko Genero Identitate 
Nahasmenduaren arretarako diziplina anitzeko programaren barruan 

C.1.10.- ZIU pediatrikoan eta jaioberrietan ospitaleratuak dauden adingabeekin eta/edo 
senitartekoekin esku hartzea 

 
-C.2. HAUR-GAZTEENTZAKO KANPO-KONTSULTAK 
 GUOko beste espezialitate pediatrikoetatik eratorritako paziente guztiak artatzen ditu. 

 
D.- LARRIALDIETAKO ESTALDURAREN ESKAINTZA  
 
GUOk Ezkerralde-Enkarterri-Cruceseko, Barakaldo-Sestaoko eta Uribe Kostako ESIetako 
larrialdiak artatzen ditu, 550.000 biztanle inguruko populazioa, eta HGOMUren mendekoa den 
Zamudioko Ospitaleko ospitaleratzeak koordinatzen ditu. 
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II. Irakaskuntza-eskaintza   
 
 
A.- GRADUKO IRAKASKUNTZAKO ESKAINTZA 

 
Zerbitzuak Euskal Herriko Unibertsitateko Medikuntza Fakultatearen barruan (UPV/EHU) 
Gurutzetako Irakaskuntza Unitateari atxikitako irakasleak ditu. Une honetan, irakasle titular bat 
eta 6 irakasle elkartu. Hori dela eta, konpromiso bat ezarrita dago Euskal Herriko 
Unibertsitateko Medikuntza Fakultateko graduaurreko eta graduondoko ikasleekin. 
Gainera, Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultatearekin ere hitzarmen bat dago 
egina, azken ikasturteko ikasleak zerbitzuan hiru hilabetez txandaka daitezen. 
 
B.- GRADUONDOKO IRAKASKUNTZAKO ESKAINTZA 
 
Psikiatria Espezialitateko Batzorde Nazionalak 2000tik BAMEen prestakuntzarako akreditatuta 
egonik, 2019tik Lanbide Anitzeko Irakaskuntza Unitate gisa akreditatu dute honako hauen 
prestakuntzarako: 3 BAME urtean; 2 BAPE urtean; eta BAEE bat urtean. Azken urteotan, beste 
autonomia-erkidego batzuetako BAME ugari izan dira, baita atzerritarrak ere (Peru, Txile, 
Argentina, Kolonbia), kanpoko txandaketa-aldian Lehen Gertaldi Psikotikoen Unitatean 
(CRUPEP programa) txandak egitea eskatu dutenak. 
Duela 14 urtetik hona, Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak hala eskatuta, auzitegi-medikuen 
psikiatriako prestakuntzari erantzuten zaio: espezialitate horretako medikuak zerbitzuko atal 
guztietan txandakatuko dira 15 hilabetez. 
 
C.- ELKARLANA IKASTAROETAN ETA MASTERRETAN 
 
Zerbitzua Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) Medikuntza Fakultateko Masterrekin 
elkarlanean ari da; halaber, 10 urte baino gehiago dira, ospitalean bertan, bai nazio mailako eta 
bai nazioarte mailako ikastaroak egiten ari direla. 
 
 
III. Ikerkuntza 
 
 
Zerbitzuko zenbait psikiatrak doktore-gradua dute, eta CIBERSAM erakundera (G 16) eta 
BIOCRUCESeko Psikosien Hasierako Faseen Taldera atxikita daude; eta Patologia 
Autoimmune, Inflamatorio eta Infekziosoen taldean integratuta.  

 
Psikosien Hasierako Faseen Taldeari dagokionez, BIOCRUCES Ikerketa Institutuak egindako 
azken ebaluazioan (2018ko otsaila) Bikaintasuneko Ikerketa Talde Sendotuaren kalifikazioa 
eman zaio.  

 
 
 

  
 
 


