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CV. PROFESIONALARENTZAKO GIDA  

 

01-Zer da eta zertarako erabiltzen da Curriculum Vitaea? 3 
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03-Zein atal daude Curriculum Vitae aplikazioan? 4 
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06-Zer laguntza ditugu CV aplikazioan? 7 

07-Nola bete prestakuntza- eta irakaskuntza-jardueren erakunde 
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08-Nola bete Prestakuntza eta Irakaskuntza Jardueren kredituak? 12 
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10-Nola erregistratu prestakuntza eta irakaskuntzako arlo tematikoak? 13 

11-Nola erregistratzen da “fecha” eremua? 14 

12-Zein dokumentazio aurkeztu behar dut eta non? 14 

13. Nola bete Certificaciones eremua? 15 

14-Nola baliozkotzen da Curriculum Vitaea? 15 

15-Nola ikusi eta/edo inprimatu CVaren informazioa? 16 
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01-Zer da eta zertarako erabiltzen da Curriculum Vitaea? 

“Curriculum Vitae" aplikazio informatikoa Osakidetzak garatutako web aplikazioa da eta profesional guztiei 

aukera ematen die:  

 haien prestakuntza eta lanbide merezimenduak eguneratuta mantentzeko, egin dituzten 
prestakuntzako, irakaskuntzako, ikerkuntza-berrikuntzako jarduerak zein beste 
merezimenduak aplikazio honetan erregistratuz. 

 uneoro ezagutzeko Osakidetzako informazio-sistemetan dauden datu pertsonalei, emandako 
zerbitzuei, euskarako hizkuntza eskakizunei edo Osakidetzako programetan eginiko 
prestakuntzari lotutako datuak. 

Sartzen dituzun merezimenduak Osakidetzak berrikusiko ditu, entregatu behar duzun akreditazio-

dokumentazioarekin batera.  

Behin merezimendu horiek baliozkotu direnean, emandako eta dokumentalki egiaztatutako 

merezimenduak direla jasoko da, profesionalak merezimenduak aurkeztea eskatzen duten 

prozesuetarako, hala nola: leku-aldatze lehiaketak, enplegu publikorako eskaintzak, zerbitzu-eginkizunak, 

barne sustapena eta abar. Horrela jarduerak errazten dira, justifikatzeko dokumentazioa behin bakarrik aurkeztu 

beharko delako. 

Hala ere, merezimendu bat baliozkotzeak ez du esan nahi merezimendu hori hautaketa-prozesu batean edo 

bestean baliozkotu behar denik, hori ezarritako Merezimenduen Baremoaren araberakoa izango delako. Beraz, 

dagokion epaimahaiaren edo batzordearen erantzukizuna izango da merezimenduak uneko baremoan ezarritako 

eskakizunak betetzen dituen ala ez zehaztea.  

Aplikazio honetan ematen dituzun datuak, izaera pertsonaleko Datuak Babesteko Legean ezarritakoaren 

arabera, Osakidetzako titulartasunaren eta erantzukizunaren pean dauden fitxategietan sartuko dira eta zure 

Erakundetik eta Osakidetzako beste Erakundeetatik sartu ahalko dira, prozesuak kudeatzeko eta zerbitzuak 

eskaintzeko. 

CV aplikazioa erabiltzen duen profesionala zarenez, erregistratzen dituzun datuen arduraduna zara. Hortaz, 

egiazko informazioa eman behar duzu eta dokumentuekin egiaztatu behar duzu. Era berean, merezimendu 

bakoitza dagokion CVaren atalean sartu beharko duzu (prestakuntza, irakaskuntza, etab.) eta “Información 

Adicional” atalean erregistratuko duzu zehaztutako atalekin bat ez datorren informazioa. 

 

02. Nor eta nola sar daiteke CVra?  

 

Osakidetzan lan egiten baduzu edo egin baduzu: 

CV aplikazioa beti dago eskuragarri Osakidetzako profesional guztientzat, langile finkoak izan edo ez izan, une 

horretan Osakidetzan lanean egon edo ez egon.  

Osakidetzan inoiz lan egin ez baduzu: 

Ez baduzu Osakidetzan inoiz lan egin baina hautaketa- edo hornidura-prozesuren batean parte hartzen ari bazara 

edo “Kontratazio Zerrendetan" bazaude, CV aplikaziora sartu ahalko zara aipatutako prozesuak amaitzen diren 

arte.  

CVra sartzeko: 

Pasahitza eskatu behar duzu lanean zauden Zerbitzu Erakundearen Pertsonaleko Sailean. 

Une horretan lanean ez bazaude, azkenekoz lan egin duzun Erakundearen Pertsonaleko Sailera jo dezakezu. 

Pasahitza galdu edo gogoratzen ez baduzu eskatu behar duzu berriro ere Pertsonaleko Sailean.  

Aplikazioaren pantailan: 

Erabiltzailearen Id.: NANa letra larriz 

Pasahitza: Pertsonaleko Sailak emandakoa 

 



                                                                                                                                                        

2. Edizioa: 2017ko urria             Ebaluazioa eta Garapena. GGBBetako Zuzendariordetza                      4 

03-Zein atal daude Curriculum Vitae aplikazioan? 

Aplikazioak sei atal handi ditu; Datos Personales, Experiencia profesional, Formación, actividades de Docencia 

eta Difusión del conocimiento, Investigación -Ikerkuntza jarduerekin lotutako datuak- eta Otros Méritos deituriko 

beste atal bat. 

Osakidetzako informazio-sistemetan (SAP) jasotzen diren eta ikusi daitezkeen profesionalaren datuak ageri 

diren curriculumaren esparruak hauek dira: 

 Datos Personales; datu pertsonalak eta antolaketakoak jasotzen ditu (erakundea, lanpostua, etab.) 
 Esperiencia profesional, Osakidetzan nahiz beste erakunde batzuetan emandako zerbitzuak. 
 Formación Continua, Osakidetzak jada erregistratutakoa; Osakidetzako edo bere Erakundeetako 

prestakuntza-programetan eginiko jarduerak (Formación Continua pantailaren goiko aldean ageri dena). 
 Perfiles acreditados de Euskera 
 Certificaciones de IT TXARTELA ESI European Software Institute-k egiaztatutakoak  

Aldian behin eguneratzen dira datuak, eta azken eguneratzearen eguna pantailan agertzen da. Datu horietan 

akatsik edo informazio faltaren bat dagoela ikusiko bazenu, zure Erakundeko Pertsonaleko Sailari jakinarazi behar 

diozu eta, beharrezkoa balitz, duzun egiaztatzeko dokumentazioa entregatzea eskatuko dizute  

CVaren beste atalak, Formación, Docencia eta Difusión del Conocimiento, Investigación eta Otros 

Méritos profesionalak berak sartzen ditu, eta, ondoren, Osakidetzak berrikusten ditu. 

Erregistro bakoitza berrikusteko, dagokion egiaztatzeko dokumentazioa entregatu behar duzu zure 

Erakundearen Pertsonaleko Sailean.  

 

 

 

 

Revisión  del 

CV por 

Osakidetza

Profesional

Registra

Visualiza
(Volcado desde

Osakidetza)

-Formación
-Docencia
-Investigación
-Otros méritos

ACCESO A LA 
APLICACIÓN C.V.

- Datos Personales

- Experiencia profesional

- Acreditación Euskera

- IT Txartelak

- Acciones formativas en 

Osakidetza

SOLICITA CLAVE DE ACCESO A LA APLICACIÓN CV

REGISTRO 
VALIDADO 

REGISTRO NO 
VALIDADO 

APORTA 
DOCUMENTACION

ACREDITATIVA

“Registros 
de Usuario” 

REGISTRO 
DUPLICADO 

CVa erregistratzeko eta baliozkotzeko prozesua 
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04 Non erregistratzen dira merezimenduak Curriculum Vitaean? 

ATALA MEREZIMENDU-MOTA KONTUAN HARTZEKOA: 

P
re

st
ak

u
n

tz
a:

 

Titulación Académica 

Titulu akademiko ofizialak. Bakarrik amaitutako ikasketa akademikoak, dagokion titulua 
izanik, sartuko dira (jada amaitu ez diren ikasketen erreferentziak Otros Méritos-
Información Adicional atalean jaso daitezke). 
Profesionaltasuneko Egiaztagiriak barne. 

Titulación Postgrado 
Unibertsitateek/Unibertsitate-eskolek emandako tituluak; Doktore titulua, Ikertzeko 
nahikotasuna, Masterra, Graduondoko/Aditu diplomak, Unibertsitate Espezialista, etab. 

Formación Continua 

*Etengabeko Prestakuntza, Osakidetzak erregistratutakoa: aldian behin eguneratzen diren 
Osakidetzako prestakuntza-programetan eginiko ikastaroak. 
Form. Contínua pantailaren goiko aldean ikusten dira. 

Etengabeko prestakuntza, erabiltzaileak erregistratutakoa: Prestakuntza-jardueretara 
bertaratu izana: ikastaroak, kongresuak, jardunaldiak, tailerrak, etab.   
Ez dira sartu behar Osakidetzako edo bere Erakundeetako prestakuntza-programetan 
eginiko jarduerak, horiek aldian behin eguneratuko direlako (Form. Contínua-ren 
pantailaren goiko aldea) 

*Euskera 
Osakidetzak aldizka eguneratzen du, Euskara Zerbitzuak SAPean sartutako datuak oinarri 
izanik.  

*Certificaciones It-Txartela 
Osakidetzak aldian behin eguneratuko ditu, ESI European Software Institute institutuak 
emandako datuekin. 

Idiomas 
Hizkuntzen egiaztagiriak erregistratzen dira Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren 
baliokidetzen barruan, eta baita ama hizkuntza ere (EAEn hizkuntza ofiziala ez bada). 

Ir
ak

as
ku

n
tz

a 
e

ta
 e

za
gu

tz
ar

e
n

 z
ab

al
ku

n
tz

a
 Docencia Pregrado Jarduera hauek: Katedraduna, Irakaslea, Praktiketako tutorea, etab. 

Docencia Residentes y 
Alumnos 

Honako jarduera hauek barne hartzen ditu: Ikasketaburua, Tutore nagusia, Laguntzako 
Tutorea, Ospitaleko Tutorea, etab.  

Docencia Postgrado y 
Formación Continuada 

Jarduera hauek barne hartu behar dira: Txostengilea/Trebatzailea eta Tutoretzat 
etengabeko prestakuntzako ikastaroetan edo beste graduondoko prestakuntza-jarduera 
motak.  
Era berean, jarduera horien antolatzailea izanagatiko merezimenduak ere jasotzen dira. 

Difusión del Conocimiento: 
Reuniones Científicas y de 
Divulgación 

Ezagutza zabaltzeko jarduerak jasotzen dira; ponentziak, komunikazioak, posterrak, etab., 
Kongresuetan eta beste Bilera zientifikoetan egindakoak. 
Era berean, ekitaldi mota horien antolamendu-jarduerak barne hartzen dira.  

Difusión del Conocimiento: 
Publicaciones 

Argitalpen hauek hartzen ditu barne: Liburuak, Liburuen kapituluak, Aldizkarietako 
artikuluak, etab., Egilea, Kolaboratzailea, Editorea, etab. izanik. 

 Ik
er

ke
ta

 e
ta

 b
er

ri
ku

n
tz

a 

Proyectos de Investigación- 
Innovación 

Ikerkuntza eta Berrikuntzako Proiektuak erregistratzen dira: Barne Ikerkuntzako Batzorde 
batek, Erakunde Finantzatzaile batek edo Proiektuak ebaluatzeko agentzia batek 
ebaluatutakoak, Ikertzaile nagusia, Ikertzaile laguntzailea eta abar izanik.  

Ensayos Clínicos y de 
Demostración 

Ikerkuntza Zentroen edo Fundazioen Ikerkuntza Klinikoko Etika Batzorde batek (CEIC) 
onartutako Saiakuntza Klinikoak eta Azalpenezkoak erregistratzen dira. 

Tesis Doctorales 
Doktorego Tesiak eta haien kalifikazioa erregistratzeko aukera ematen du.  “Doktore” 
titulazioa “Titulación Postgrado” atalean erregistratzen da. 

Evaluación de Proyectos de 
Investigación 

Proiektuak Ebaluatzeko Agentzia batek izendatuta Ikerkuntza Proiektuen ebaluatzailea 
izatea. Ebaluatzailearen merezimendua erregistratu ondoren, pantaila bat agertuko da 
ebaluatutako proiektu bakoitza sartzeko. 

Premios y Distinciones a la 
Investigación 

Jasotako Ikerkuntzarengatiko Sariak eta Goraipamenak sartzen dira. 

Patente o Modelo Registrado 
Agentzia nazionaletan edo nazioartekoetan erregistratutako Patenteak edo Ereduak sar 
daitezke. 

Estancias de Investigación 
Ikerkuntza-egonaldiak sartzen dira, Ikerkuntzan prestatzera eta/edo Ikerkuntza bat egitera 
zuzendutako epealdiak, laneko ohiko zentrotik kanpo egiten direnean. 
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ATALA MEREZIMENDU-MOTA KONTUAN HARTZEKOA: 

 

Revisor de Revista 
Científico/Clínica 

Aldizkari Aztertzaile gisa eginiko jarduerak dira;hau da, aldizkariaren argitalpen-
batzordean kide ez den aditu batek berrikuspen lanak egitea. 

Plataformas y Redes de 
Investigación 

Ikerkuntza Plataformetan eta Sareetan parte hartu izana,   
horiek ikerkuntzaren esparruko egiaztatutako erakundeek sustatutakoak eta 
finantzatutakoak direla ulertuz (RETICS, CIBER, etab.). 

B
ES

TE
LA

K
O

 M
ER

IT
U

A
K

 

Comités, Comisiones, 
Tribunales y otros 
Órganos de las OO SS 

Batzordeetan, komisioetan, epaimahaietan eta Osakidetzako zerbitzu-erakundeetako 
beste barne organoetan parte hartu izana: Batzorde Klinikoak, Komisioak, Kontseiluak, 
Epaimahaiak eta Balorazio Batzordeak, etab. 

Comités, Comisiones, 
Tribunales y otros 
Órganos corporativos 

Batzordeetan, komisioetan, epaimahaietan eta izaera korporatiboko beste organoetan 
edo hainbat Erakunde inplikatzen dituztenetan parte hartu izana. 

Grupos de trabajo de 
Osakidetza 

Osakidetzako Erakundeetako Zuzendaritzek, Entearen Zuzendaritza Nagusiak edo Osasun 
Sailak antolatutako, diseinatutako eta abala emandako lan-taldeetan parte hartu izana. 

Comités, Comisiones, 
Tribunales y otros 
órganos externos 

Batzordeetan, komisioetan, epaimahaietan eta Osakidetzarenak eta Osasun Sailarenak EZ 
diren beste organoak hartzen ditu barne. 

Carnets y Certificaciones 
Profesionales 

Txartel eta/edo egiaztagiri profesionalak; Gidatzeko baimena, BTP baimena, elikagaiak 
manipulatzeko baimena, gas instalatzailea, hotz instalatzailea, argiketaria, berogailu 
instalatzailea, aire-girotuaren instalatzailea, ITIL egiaztagiria, egoiliarren tutore izateko 
trebakuntza, irakasle trebakuntza, ekografiako trebakuntza SESGO, babes-planak, babes 
erradiologikoa eta anbulantziak gidatzeko baimena (asistentzialak eta ez asistentzialak).  
Era berean, ikuskaritza eta ebaluazioko ekintzak jasotzen ditu (ISO, OSHAS, BIKAIN, 
Euskalit, etab.) 

Información adicional 
“Información Adicional” atalean, beste ataletan sartu ezin diren edo informazio osagarri 
gisa sartu nahi diren jarduerak eta merezimenduak erregistratu daitezke.   

* Osakidetzak sartutako dituen datuak 
 

05-Nola gehitu, gorde eta aldatu erregistroak Curriculum Vitaean? 

Erregistro bat sartzeko sartu nahi duzun atala eta merezimendu-mota aukeratu behar dituzu eta “añadir” 

botoia sakatu. Ondoren agertzen zaizkizun eremuak banan-banan sartu beharko dituzu 

 

 

 

 

Atalaren 

barruan 

dauden 

merezimendu

-motak 

Atalak 
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Behin erregistroa osatuta, “guardar” botoia sakatu behar da, hura ondo grabatzeko. Erregistro bat gordetzeko, 

* ikur gorri batez adierazten diren eremuak bete behar dira gutxienez. Ondoren, beste eremuak osatzen 

jarraitu ahalko duzu. Erregistro bat gordetzen duzunean, hori identifikatuta geldituko da egoeraren eremuan 

"Registro de usuario" izenarekin. 

Jada sartutako erregistro bat aldatu nahi baduzu, "modificar" botoia hautatu eta sakatu behar duzu. Datuen 

pantaila zabalduko da hurrena, eta haien gainean egin ahal izango dira aldaketak. Aldaketak aplikatzeko 

“guardar” aukera sakatu behar duzu. 

Erregistroak aldatu ahalko dituzu “Registro de usuario” egoeran dauden bitartean. Horrek esan nahi du 

Osakidetzak ez duela erregistroa berrikusi oraindik. 

“Observaciones” izeneko eremu bat dute erregistro guztiek, sartzen den informazioaren inguruko argiketak, 

oharrak eta ñabardurak egin nahi ote diren ere. 

 

 

06-Zer laguntza ditugu CV aplikazioan? 

Aplikazio honetan “laguntza” mota asko eta kontsultarako informazioa duzu. 

Pantailaren beheko ezkerreko aldean kokatuta: 

 

 

- Instrucciones 
Generales: dokumentu 
honen edukia 
laburbiltzen dute.  

 

- Glosario: CV 
aplikazioan erabilitako 
terminoak.  

 

 

- Manual de CV: 
dokumentu honetarako 
esteka 
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Curriculumean erregistratu daitezkeen merezimendu-mota bakoitzean kokatuta: 

 

 

 
 

-  

 

Dispones de un icono de ayuda   

conforman un registro determinado. 

 

 

 

 

 

 

07-Nola bete prestakuntza- eta irakaskuntza-jardueren erakunde 

antolatzaileak? 

Entitateei erreferentzia egiten dieten eremuetan (“Entidad” eta “Tipo de Entidad”), prestakuntza- edo 

irakaskuntza-jarduera antolatu eta kudeatzen duen erakundea sartu behar duzu.  

Edonola ere, holakoa izango da: 

- jarduera egin izana, zure asistentzia eta/edo zuk horretan parte hartu duzula egiaztatzen duen 
entitatea.  

- ematen ari zaren titulazioa edo egiaztagiria igorri eta sinatzen duen entitatea. 

Aplikazioan, entitatea erregistratzeko bi modu daude:  

 

Zerrenda-pantailetan. Bertan, 

erregistratuta dituzun datuen informazio 

laburtua aurkezten da. 

Bertan laguntzako ikono bat duzu 

(goiko eskuineko aldean). Horrek bertan 

erregistratu ditzakezun jarduera-motei 

eta egin ditzakezun ekintzei –ikusi, 

aldatu, ezabatu eta gehitu- buruzko 

informazioa ematen dizu. 

Xehetasun-pantailetan. Bertan 

jarduerari buruz bete behar dituzun 

eremu ezberdinak erakusten dira. 

Bertan laguntzako ikono bat duzu 

(goiko eskuineko aldean). Horrek bertan 

erregistratu ditzakezun jarduera-

motei eta bete behar dituzun eremuei 

buruzko informazioa ematen dizu. 

Bete behar dituzun eremu batzuetan 

“laguntzak” dituzu ere, "?" ikurrarekin 

identifikatuta. 

"?" ikurrarekin identifikatutako 

eremu baten gainean kurtsorea jarriz, 

azalpen bat agertuko da. 
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Entitatearen izena eremu honetan idazten hasterakoan, aplikazioak definituta dituen aukerak erakutsiko 
dizkizu:  

- Lehenengo hiru letrak sartzerakoan, aplikazioak letra horiek dituzten aukerak proposatuko dizkizu, bat 
hautatu dezazun. Dagokion entitatearen gainean “klik” egin beharko duzu. 

- Behin entitatea aukeratu duzunean, aplikazioak, modu automatikoan, dagokion “Tipo de entitad” 
eremuan sailkatuko du. 

- Idazten hasterakoan entitatea iradokitzen dizkizunen artean ez badago, ez jarraitu eremu horretan 
idazten ez delako gordeko. Kasu horretan, hurrengo puntuan azaltzen dizugun "Clasificación de 
entidades" eremua erabili beharko duzu. 

Hona hemen zenbait adibide: 

 IVAP hitza idazterakoan, aplikazioak dagokion aukera erakutsiko dizu. 

 

 

Behin aukeratuta, aplikazioak dagokion “Tipo de entidad” sailkatuko du: “Organismos y Entidades del 
Sector Público” 

 

 

Entitate bat sartzerakoan, horren izenaren hasiera aukera askorekin bat egin dezakeenez, adibidez 
unibertsitate baten kasuan, hitz bat sartzea gomendatzen da, horren bilaketak emaitza gehiago muga 
dezakeelako.  

“Universidad de Córdoba” bilatzen badugu eta “Universidad” idazten hasten bagara, aplikazioak 
erregistratuta dituen unibertsitate guztiak erakutsiko dizkit eta, horien guztien artean, “Universidad de 
Córdoba” bilatu beharko dugu. 

1) "Entidad" eremua erabiliz 
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Baina “Cordoba” hitza idazten hasten bagara, aplikazioak proposatzen dituen aukerak mugatzen dira:  

 

 

 

 

Idazterakoan entitatea iradokitzen dizkizunen artean ez badago, ez jarraitu eremu horretan idazten ez 
delako gordeko. 

Kasu horretan, "Clasificación de entidades" erabili behar duzu. Horrek dauden Entitate-mota guztiak eta 
horien barruan dauden Entitate guztiak” erakusten ditu “zuhaitz” formako eskema baten bidez.  

- Aukeratu “Tipos de Entidades”-en artean sartu behar duzun horretara gehien egokitzen dena. “Tipo” 
bakoitzaren gainean kokatzen bazara, eskuinean dituen aukerak irekiko dira. 

- Bilatzen ari zaren entitatea aurkitzen baduzu, gainean kokatu eta aukeratu besterik ez duzu egin behar. 
Aurreko atalean bezala,  “Tipo de Entidad” eremua automatikoki gordeko da.  

 

2) “Clasificación de entidades” erabiliz 
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- Bilatzen ari zaren entitatea “Clasificación de entidades”-en aurkitzen ez baduzu: 

. Aukeratu sartu behar duzun horretara gehien egokitzen den “Tipo de Entidad”  

. Eskuragarri dauden aukeren artean, izaera orokorreko aukera bat bilatu (esate baterako, 
“Academias”) edo "Otros" aukera. Azken horrek aukera emango dizu bere izena testu-eremu 
batean idazteko. 

 

Aplikazioan ezarri diren “Tipos de Entidades” hauek dira: 

1. Universidades/Escuelas Universitarias 

2. Centros docentes no universitarios públicos 
3. Centros docentes no universitarios privados 

 
4. Departamento de Salud-Osakidetza SVS 
5. Hospitales y Centros sanitarios de los Servicios de Salud 
6. Hospitales y Centros sanitarios de la Administración Pública 
7. Otros Hospitales y Centros Sanitarios Asistenciales 

 
8. Administración Pública 
9. Organismos y Entidades del Sector Público 

 
10. Colegios Profesionales 
11. Sociedades Científicas/Asociaciones Profesionales 

 
12. Escuelas de Negocios/Escuelas de Gestión 
13. Organizaciones Sindicales 
14. Empresas, Asociaciones y otros organismos privados 

 

Informazio gehiago 
duzu gida honen I. 
Eranskinean, 
“Entitateen 
Sailkapena” 
deiturikoan 
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Osakidetzan egindako prestakuntza edo irakaskuntzako jarduerak erregistratzerakoan, kontuan izan: 

- "Dpto. de Salud/Osakidetza Svs” atalean sartu daitezke Sailak, Osakidetzak edo bere Erakundeek 
(modu esklusiboan edo ez esklusiboan) antolatutako jarduerak. 
 

- Osakidetzak eskatuta eta/edo ordainduta profesionalek prestakuntza-erakunde pribatuetan 
egindako prestakuntza-jardueren kasuan, haien akreditazio-dokumentazioa aipatutako kanpo erakundeak 
egiaztatu duenean, egoera hori azaltzen duen Osakidetzaren edo bere Erakundeen egiaztagiri espezifiko bat 
beharko du profesionalak, “Entidad” eremuan "Osakidetza o sus Organizaciones” erregistratu ahal 
izateko. Era berean, Observaciones atalean prestakuntza eskaini duen erakundea jasoko da. 
 

- Ez dira Osakidetzaren edo bere Erakundeen prestakuntza-programetan eginiko prestakuntza-
jarduerak sartu behar, horiek zuzenean kargatuko direlako eta Etengabeko Prestakuntzako pantailaren 
goiko aldean agertuko direlako. 
 
 

Administrazio Publikoko edo sektore publikoko organismoetan eginiko prestakuntza edo irakaskuntza 

ekintzak erregistratzeko, kontuan izan: 

 

- Modu horretan erregistratu behar dituzu bakarrik erakunde horiek antolatutako jarduerak, horien 
asistentzia edo parte-hartzearen egiaztagiriak organismo horiek eman dizkizutenean. 
 

- Ez dituzu modu honetan erregistratu behar zentro edo entitate pribatuek eginiko eta egiaztatutako 
jarduerak, nahiz eta Administrazioko Organismoen Aitorpenak izan; Ofizialtasuneko aitorpenak izan; 
Osasun/zientzia-irakaskuntzako intereseko aitorpenak izan, Etengabeko Prestakuntzako Akordioen barne 
egon, etab.  

 

08-Nola bete Prestakuntza eta Irakaskuntza Jardueren kredituak? 

Egin dituzun prestakuntza edo irakaskuntza jarduerek kredituak badituzte eta horiek dokumentuekin egiaztatzen 

badira, sartu behar dira: 

 “Tipo de Créditos” eremuan hurrengo aukerak dituzu:   

 Actividad sin Créditos:  krediturik gabeko prestakuntza-jarduerak hemen adierazi behar dira. 
 

 Osasun Sistema Nazionaleko Etengabeko Prestakuntzako Batzordearen kredituak: . Batzordeak 2 
eta 100 ordu arteko etengabeko prestakuntzako jarduerak egiaztatzen ditu. 

 
 Créditos Universitarios: Unibertsitateek eskaintzen dituzten prestakuntza-jarduerei emandakoak. Aukera 

hori hautatzerakoan, “Tipo de Subcrédito” eremua irekiko da hurrengo aukerekin:  
 
- Créditos de Universidades nacionales: Hamar ikastorduren parekoa da kreditu bakoitza. 

 
- Créditos Europeos-ECTS: 25 eta 30 dedikazio-ordu bitarteko balioa dute kreditu hauek. Europako 

kreditu-sistema eta estatuaren lurralde osoan balio duten titulazio ofizialen kalifikazio-sistema ezarri 
zituen 1125/2003 Errege Dekretuak arautzen du ECTS kredituen sistema berri hau (2003/09/18ko 
EAO). 

 
 

- Créditos de Universidades extranjeras: ECTS Europako kredituak ez diren Estatu kanpoko 
unibertsitateen kredituak. 

 
 Créditos Homologados Otros Organismos: Aurrekoetan sartzen ez diren kredituak horrela erregistratu 

behar dira (estatu barruko zein kanpoko organismoek igorri), eta, testu-eremuan kredituaren izendapena 
eta/edo organismo egiaztatzailea zein den adieraziko da.  

Kontuan izan beharrekoa Entitateak erregistratzerakoan: 
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09-Nola bete Aitorpenen eremua? 

Prestakuntza edo irakaskuntza jarduera batzuk jarduera antolatu eta egiaztatu duen erakundea ez den 
beste hainbat organismoren “Aitorpenak" dituzte. Reconocimientos eremuan aukera ohikoenetariko batzuk 
sartu dira:  

Acuerdos de Formación Continua-n sartzen diren jarduerak, Patronalaren, Sindikatuen, Administrazioen eta 
abarren artean sinatutakoak hainbat ekitalditan zehar:  

- Acuerdo Nacional de Formación Continua  begiratu DPn 

- Acuerdos de Formación Continua de las Administraciones Públicas. 

- FORCEM Fundación para la Formación Continua. 

- Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. 

- Hobetuz Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua. 

Administrazioko organismoek emandako aitorpenak: 

- Reconocimiento de oficialidad Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias. 

- Reconocimiento de oficialidad Escuela Valencia de Estudios de la Salud. 

- Reconocimiento de interés sanitario/científico/docente. 

Aukera orokorra “Otros Reconocimientos” sartzeko. Horiek testu-eremuan espezifikatu behar dira. 

 

Kontuan hartzekoa: 

Nahiz eta jarduera bat Reconocimientos de Organismos de la Administración (Ofizialtasuneko aitorpenak, 

Osasun intereseko aitorpena, etab. “Entidad" eremuan bakarrik sartu behar da jarduera antolatu eta hori 

egin dela eta bertaratu dela egiaztatzen duen entitatea, entitate hori publikoa zein pribatua izan. 

 

10-Nola erregistratu prestakuntza eta irakaskuntzako arlo tematikoak? 

Prestakuntza eta irakaskuntzako jarduerek Área Temática eta Materia-Especialidad eremuak dituzte. 

Horiek helburua egiten den prestakuntza-jardueraren tematika eta edukia edo arlo espezifikoagoa 
jasotzea da, prestakuntza egin duen pertsonaren lanbidea edo lanpostua edozein izanik.  

Horrela, Fisioterapeuta batek DBLOaren (Datuak Babesteko Lege Organoa) gaineko ikastaro bat egiten badu, 
ikastaroa juridikoa izango da; beraz, Área Temática “Derecho-Área Jurídica” izango da. Modu berean, erizain 
batek “Masaje Terapeutikoko” ikastaro bat egiten badu hori erregistratzeko, Área Temática Fisioterapia aukera 
izango da.  

Aplikazioan 30 Arlo Tematikoen zerrenda bat aurkituko duzu eta horietan Osakidetzako prestakuntza-esparru 
nagusiak sartzen dira: 

 

 

 

 

 

  

Informazio gehiago aurkitu 
dezakezu Gida honen 2. 
Eranskinean “Prestakuntza 
eta irakaskuntza 
jardueretako Arlo 
Tematikoak eta Materiak” 

- Arlo batzuek "Materia" eremuan ohikoak diren 
edukien aukera ezberdinak eskainiko dizkizute 

- beste Arlo batzuetan, "Materia"eremua testuarekin bete 
beharko duzu. 
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11-Nola erregistratzen da “fecha” eremua? 

Aplikazioan merezimenduen datak erregistratzerakoan, kontuan izan hurrengoa: 

- Aplikazioak merezimenduen datak erregistratzeko eguna/hilabetea/urtea sartzea eskatzen du. Beraz, 
duzun egiaztagiriak hasten den edo amaitzen den Egun edo Hilabeteko datu zehatzak islatzen ez baditu 
edo jarduera bat egiaztatzen bada eta horri buruzko informaziorik ez baduzu, datu hori bete behar duzu 
(eguna eta/edo hilabetea) mekanizatuz (01/01) erregistroa gorde ahal izateko.Jarduera egin den urtea 
erregistratzea derrigorrezkoa da eta emandako egiaztagirian jasotan egon behar da.  

 
- Egun egiten ari zaren jarduerei dagozkien merezimenduen kasuan; hau da, amaiera datarik ez duten 

horietan (adibidez, batzorde batean egotea, horietan "egun jarraitzen duzu" jasotzen duenean) amaiera-data 
erregistratzeko, bertara ekartzen duzun egiaztagiriaren espedizio-data jarri behar duzu.  

Merezimendu horien data eguneratu nahi duzunean, ez duzu erregistro berri bat sortu behar.  

Igarotako denbora jasotzen duen egiaztagiri berri bat aurkeztu beharko duzu bakarrik.  

Osakidetzak bertara dakarzun egiaztagiria berrikusten duenean, jada erregistratuta dagoen 

merezimenduaren amaiera-data aldatuko du eta egiaztagirian jasotako data berria erregistratuko du. 

 

12-Zein dokumentazio aurkeztu behar dut eta non? 

CVan sartzen dituzun merezimendu guztiak Osakidetzak egiaztatuko ditu, entregatzen duzun egiaztatzeko 

dokumentazioa oinarri izanik.  

Izaera orokorrarekin, entregatzen duzun dokumentazioa originala edo fotokopia konpultsatua izan 

behar da. Bertan, data, izen-abizenak, NANa eta konpultsatzen duen arduradunaren sinadura irakurgarria jasoko 

dira.  

Argitalpenei lotutako ezagutza zabaltzeko jarduerak egiaztatzeko, erregistratutako merezimendua bera 

aurkeztea izan daiteke egiaztatzeko bide bat, liburu, aldizkarietako artikulu, bideo, cd rom edo beste euskarri 

batzuen kasuan; betiere, merezimenduaren agirian bertan azaltzen badira egiaztatu beharreko merezimenduaren 

egiletza eta ezaugarriak frogatzeko adina datu.  

Soilik onartuko dira jatorrizkoak ez diren egiaztagiriak merezimendu mota hauetarako, idatzizkoarekin 

batera aurkezten baldin bada konparatzeko beharrezkoa den informazio osagarria: 

1. Etengabeko prestakuntzako jardueratan parte hartzea (Ikastaroak eta Bilera zientifikoak) 

2. Bilera zientifikoetan hizlari aritzea Ezagutza zabaltzeko (Hitzaldiak, Komunikazioak, Posterrak, 

etab.) 

3. Argitalpen elektronikoen bitartez Ezagutza zabaltzeko idazkiak argitaratzea (artikuluak, liburuak, 

etab.) 

 

Ikastaro eta Bilera zientifikoetan parte hartu izana eta Bilera zientifikoetan hizlari aritu izana egiaztatzeko, 
kasurako Hitzaldiak, Komunikazioak, Posterrak eta abar egin izana, hauek onartuko dira: 

- Ekitaldia antolatzen duen erakundetik mezu elektroniko bidez bidalitako egiaztagiriak; horiekin 

erkatu ahal izateko, CVko erregistroaren “Observaciones” atalean erakunde bidaltzailearen helbide 

elektronikoa adieraziko da eta egiaztagiria bidali den mezu elektronikoaren kopia bat emango da. 

- Erakunde antolatzailearen webgunetik lortutako egiaztagiriak; horiekin erkatu ahal izateko, 

egiaztagiria atera den erakundearen webgunerako sarbide-ibilbidea edo URLa eskatuko da. Horrez 

gain, CVko erregistroaren “Observaciones” atalean jakinarazi beharko da eta ikusteko moduan ere 

jarriko da, sarbide-gakoa behar denean. 

Argitalpen elektroniko bidezko ezagutza zabaltzeko idazkiak egiaztatzeko (artikuluak, liburuak, etab.), 

honako hauek onartuko dira: 

- Argitalpenaren edo argitaletxearen webguneetan lortutako egiaztagiriak; horiek erkatu ahal 

izateko, egiaztagiria atera den erakundearen webgunerako sarbide-ibilbidea edo URLa eskatuko da. 

Horrez gain, CVko erregistroaren “Observaciones” atalean jakinarazi beharko da eta ikusteko moduan 

ere jarriko da, sarbide-gakoa behar denean. 
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- Argitalpena zuzenean kontsultatzea, argitaratuta dagoen webguneko sarbide-ibilbidean sartuta. 

Horrez gain, CVko erregistroaren “Observaciones” atalean jakinarazi beharko da eta ikusteko moduan 

ere jarriko da, sarbide-gakoa behar denean. 

 

Merezimenduak CVan erregistratu ondoren, horiek egiaztatzeko dokumentuak prestatu behar dituzu eta 

harremanetan jarri zure zerbitzu-erakundeko Pertsonaleko Sailarekin dokumentazioa eramateko. 

Hona hemen nola prestatu behar duzun dokumentazioa;  

- Inprimatu, CVaren aplikaziotik, berrikusteko dauden merezimenduen PDFa (“Erabiltzailearen 
erregistroa” egoera duten merezimenduak) eta aurkeztu dokumentazioa PDFan agertzen den 
hurrenkera berean (Ikus 15. atala-Nola ikusi eta/edo inprimatu CVaren informazioa?) 
 

- Inprimatu eta bete Osakidetzako CVaren orrian dagoen “Relación de documentación acreditativa 
de méritos de CV” inprimakia eta adierazi merezimendu mota bakoitzerako balioztatzeko dauden 
erregistroen kopurua eta aurkeztutako dokumentuen kopurua.  

Jatorrizko dokumentuak aurkezten badituzu, beste kopia bat prestatu beharko duzu Erakundean 

konpultsatzeko.   

Dokumentuak Erakundearen Pertsonaleko Sailarekin adostutako egunean eta eran emango dira. 

 

13. Nola bete Certificaciones eremua? 

Formación continuako merezimenduetan (ikastaroetara, kongresuetara, jardunaldietara eta abarretara joatea) 

eta Difusión del Conocimientori dagozkionetan: Reuniones Científicas  (hitzaldiak, komunikazioak,..  

kongresuetan, jardunaldietan, etab.) eta Publicaciones (artikuluak, liburuak eta abar idaztea), Certificaciones 

eremua bete behar duzu.  

Eremu hau ekartzen duzun egiaztagiri-mota adierazteko balio du eta lau aukera hauek ditu:  

- Certificación original: titulu originala edo fotokopia konpultsatua 

- Certificación con firma electrónica: sinadura elektronikoa duten dokumentuak 

- Certificación en Página Web: Hau aukeratuko da jarduera erakundearen web orriaren bidez edo URL 
baterako sarbidea ematen duen gako baten bidez akreditatzen bada. 

Kasu horietan, Osakidetzak jada erregistratutako merezimendua baieztatzeko aukera izan behar du 

erkatu gabeko merezimendu bat ez delako baliozkotuko. Egiaztatze hori posiblea izateko, “Observaciones” 

atalean alegatutako merezimendua azaltzen den orriaren web orriaren helbidea edo sarbidea jaso 

beharko duzu.  

- Otros tipos de certificaciones (especificar) 

Aukera hori hautatuko duzu, ezagutzaren hedapeneko jarduerak egiaztatzeko papera ez den beste 

formatu batean entregatzen direnean; hala nola, bideoak, Cdak, liburuak eta abar.   

 

14-Nola baliozkotzen da Curriculum Vitaea? 

CVen erregistroak egoeretan sailkatzen dira, informazioa Osakidetzak berrikusi duen edo ez jakiteko. CVan 

merezimendu bat betetzen duzunean, erregistroa “Registro de usuario” egoeran geldituko da eta horrela 

geratuko da Osakidetzak sartutako datuak berrikusi arte. 

Erregistroak "Registro de usuario" egoeran dauden bitartean alda ditzakezu.  

Curriculum Vitaea Zerbitzu-erakunde bakoitzeko Pertsonaleko Sailak berrikusiko du. Bertan, entregatzen 

duzun akreditatzeko dokumentazioa jasoko dute, informazioa sartu dituzun merezimenduekin erkatuko 

dute eta horiek zuzenak direla baliozkotuko dute. Prozesu horretan zehar, erregistroa "En validación" egoeran 

ager daiteke eta, orduan, profesionalak ezingo du aldatu.  
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Erregistro batera ekarritako datuak zuzenak direla eta dokumentalki ondo akreditatuta daudela jotzen bada, 

“Validado” egoerara pasako da, eta une horretatik aurrera profesionalak ezin izango dio aldaketarik egin. 

Ekarritako merezimenduak berrikusterakoan dokumentaziorik ez balego, dokumentuekin zuzen egiaztatu ez 

direla, CVan aurreikusitako merezimenduen tipologiarekin bat ez datozela edo betetzerakoan urritasunen bat 

egon dela kontsideratuko da. Hortaz, erregistroa “No validado” egoeran geldituko da eta ez baliozkotzearen 

arrazoia adieraziko da:  

- Falta documentación acreditativa. 

- Documentación insuficiente/ inadecuada. 

- Actividad no relacionada con el CV. 

- Otros motivos cuya causa se especifica 

“No validado” egoeran dauden erregistroak, ondoren baliozkotu ahalko dira baldin eta hautemandako 

urritasuna zuzentzen denean. 

 

“Validado”, “No Validado” edo “En validación” egoeretan dauden erregistroak ezingo dira aldatu; beraz, 

informazioa gehitu nahi baduzu, Erakundearen Pertsonaleko Sailarekin harremanetan jarri beharko zata eta 

dagokion dokumentazioa ekarri. (Ikusi hurrengo atala). 

 

15-Nola ikusi eta/edo inprimatu CVaren informazioa? 

CV aplikazioaren pantaila guztien goiko ezkerreko aldean, “Visualizar / Imprimir CV” duzu. Bertatik, zure 

CVaren datuak ikusi, gorde edo inprima ditzakezu, bai PDFn, bai Excelen.  

 

 

“Visualizar / Imprimir CV” ikonoa sakatzerakoan, hautaketa-pantaila hau agertuko da:  
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Pantaila honetatik hurrengo aukerak hauta ditzakezu:  

- Ikusi nahi duzun CV mota:  

. Estándar: CVan erregistratutako merezimendu guztiak eta horietako bakoitzaren oinarrizko datuak 

erakusten ditu. 

. Completo: CVan erregistratutako merezimendu guztiak eta horietako bakoitzaren datuak erakusten 

ditu. 

. Personalizado: goiko zerrendan erabiltzaileak hautatutako merezimendu motak bakarrik erakusten ditu 

(ikus goiko irudia). 

. Histórico: 2016-3-1era arte gordetako CVaren pdf bertsioa erakusten du.  

Aplikazio informatikoan hobekuntzak ezarri aurretik egindako CVaren kopia bat da pdf formatuan 

Horrela, Idazkaritza Teknikoak uneoro kontsulta ahalko du. 

- Erregistroen egoera: Ikusi nahi dituzun erregistroen egoerak hauta ditzakezu (registros de usuario, 
validados, no validados... edo guztiak). 

*“Rechazado” egoera egungo egoeren zerrendatik ezabatu den arren, 2016ko martxoaren aurreko 

erregistroek deskribapen hori mantentzen dute. 

- Ikusi nahi dituzun CVaren atalak eta/edo merezimenduak.  

Behin datuak hautatuta, esportatzeko modua aukera dezakezu. 

- Exportación a Excel: Aukera hori hartzen baduzu, CVaren Excel fitxategi bat sortuko da eta horrek 

aukeratutako merezimendu bakoitzeko orri bat emango dizu (Titulación Académica, Formación Continua, 

Idiomas, etab.)  
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- Exportación en PDF: “Exportar PDF” aukera hartzen baduzu, informazioa horrela agertuko zaizu: 

 

  

Merezimenduaren 

eremuak 

Merezimendu

-mota 
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16-Non aurki daiteke informazio gehiago eta kontsultak egin? 

 
CVaren aplikazioko informazioaz gain (ikus eskuliburu honen 6. Atala), informazio gehiago aurki dezakezu 
Osakidetzaren webgunean (www.osakidetza.eus), CVaren atalera sartuz.  

Kontsultak egiteko, intzidentzien berri emateko edo iradokizunak helarazteko, Erakundeko Pertsonaleko Sailera jo 
behar da "Kontsulta, Intzidentzia eta Iradokizunen jakinarazpena" formatua erabiliz (Osakidetzaren 
CVaren webgunean dago eskuragarri). 

Osakidetzan lan egiten ari ez direnek Osakidetzaren Zuzendaritza Nagusiko Curriculum Vitae Unitatera jo 

dezakete, helbide honetara idatziz: CURRICULUM.VITAECURRICULUMVITAE@osakidetza.eus 

 

  

mailto:CURRICULUM.VITAECURRICULUMVITAE@osakidetza.eus
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Ondorengo taulan CV aplikazioko “Erakunde Motak” jaso dira, beren deskripzioarekin eta erakunde arteko 

harremanarekin edo mota bakoitzari dagozkion ezaugarriekin batera. Erakundeen zerrenda osoa “CV aplikazioaren 

barruko prestakuntza edo irakaskuntza jarduerak antolatzen dituzten erakundeen sailkapena” dokumentuan ikus 

daiteke, web orrian. 

 “ERAKUNDE MOTA”  “ERAKUNDEAK” 

Unibertsitateak / Unibertsitate Eskolak: 
 
Unibertsitate publikoak eta pribatuak barne hartzen 
ditu, baita haien menpeko unibertsitate-eskolak ere 

- Hezkuntza Ministerioko unibertsitateen katalogotik ateratako 
unibertsitateen zerrenda 
 

- Estatukoak ez diren unibertsitateak (Testu eremu irekitzen da) 

Unibertsitatez kanpoko irakaskuntza-zentro 
publikoak: 
 
Ikastetxe Publikoak, Bigarren Hezkuntzako 

Institutuak, Lanbide Heziketako Institutuak, 
Hizkuntz Eskola Ofizialak, Pertsona Helduen 
Hezkuntza eta lehen mailako, bigarren mailako eta 
lanbide heziketako beste ikastetxe publikoak. 

- Lanbide heziketako institutuak (Testu eremu irekitzen da) 
 

- Helduentzako hezkuntza-zentroak (Testu eremu irekitzen da) 

Prestakuntza-ezagutza zabaltzen duten 
erakunde pribatuak (Unibertsitateak izan 
ezik): 
 
Horren baitan hauek sartzen dira: 
 
Itunpeko Lanbide Heziketako Zentroak, langileei 
etengabeko prestakuntza eta birziklapena ematen 
dutenean. 
 
Lanbideak irakastera zuzendutako heziketa 
zentroak (akademiak, etab.). 
 
Prestakuntza eskaintzea eta ezagutza zabaltzea 
jarduera esklusibo edo lehentasunezko jarduera 
gisa dituzten erakunde eta entitate pribatuak. 
 
Langileen birziklapenean eta prestakuntza 
jarraituan lan egiten duten elkarte edo fundazio 
pribatuak.  
 
On-line prestakuntzan edo prestakuntza ez-
presentzialean diharduten erakunde pribatuak. 
 

- Lanbide Heziketa Zentro itunduak (Testu eremu irekitzen da) 
 

- ACINDES-Osasunaren gaineko Ikerketa eta Garapen Elkarte Zibila 

- Aosla-Gizalan-Gizarte eta lan arloko orientatzaileen elkarte profesionala 

- Aula Magna-Elkarte Zientifiko Sanitarioa 
- AWWE (American Water Works Association) 

- CCC – Ikasketa-zentroa 

- CEAC- Ikasketa-zentro 

- CEBANC - Lanbide Heziketa Zentroa 

- CEINPRO- Lanbide Heziketa Zentroa 

- CESYT - Ikasketa sanitario eta teknikoen ikasketa-zentroa 

- CVES - Ikasketa sanitarioen euskal zentroa 

- DAE - Erizaintzako Zabalkundea eta Aurrerapena 

- Diario Médico 

- DOMO-Fundazioa-Erizaintza-eskola 
- DOYMA 

- EdikaMed 

- Ekual - Berdintasunean oinarritutako hezitzaileen elkartea 

- Elsevier 

- Escuela de Gestión Sanitaria 

- Euromedice 

- FAE-Erizaintzako prestakuntzarako eta aurrerapenerako fundazioa (SAE) 

- FMC-Prestakuntza Mediko Jarraitua 

- FOREM - Miguel Escalera Prestakuntza eta Enplegu Fundazioa (CCOO) 
- Formación Alcalá-Osasun eta Hezkuntza Z. Prestakuntza Jarraituko 

Elkartea  

- FUDEN-Erizaintzaren garapenerako fundazioa 

- GAN-Gastronomia eta Nutrizioa  

- IFES- Gizarte Ikasketen eta Prestakuntzaren Institutua (UGT) 

- IFS – Osasun Sustapenerako Erakundea  

- LOGOSS-Prestakuntza Soziosanitario Integralerako Elk.Nazionala 

- Manu Robles-Arangiz Institutua Fundazioa (ELA) 

- Mayo-Aula Mayo  

- SANED (Sanidad y Ediciones S.L.)  
- Akademiak (Testu eremu irekitzen da) 

- Unibertsitatez besteko irakaskuntza-zentroak – Bestelako Prestakuntza 

Zentro batzuk (Testu eremu irekitzen da) 

Osasun Saila – Osakidetza Euskal Osasun 
Zerbitzua 
 
Osasun Saila, Osakidetzako Zerbitzu Erakundeak 
eta lotutako beste erakunde batzuk barne. 

- Osakidetzako Zerbitzu-erakundeen zerrenda.  
- Osakidetzako erizaintza eskola    
- BIOARABA 
- BIOCRUCES 
- BIODONOSTIA 
- BIOEF 
- O+Iker 
- O+berri 
- O-Ehun 
- Osasun Saila 
- OSATEK 
- CNIE – Zahartzearen inguruko ikerketa zentro nazionala 

Fundazioa. 

1. ERANSKINA. PRESTAKUNTZA ETA IRAKASKUNTZA JARDUERAK ANTOLATZEN 
DITUZTEN ERAKUNDEEN SAILKAPENA (LABURPENA) 
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Ospitaleak eta Osasun Zerbitzuen Osasun 
Zentroak: 
 
Osasun Zerbitzu autonomikoak eta Osasun Sistema 
Nazionalaren barruko Zentroak eta Ospitaleak  
*Osasun Ministerioaren “Ospitaleen Katalogoan” 
jasota dauden Osasun Zerbitzuetako mendekotasun 
funtzionaleko ospitaleak eta zentroak, fundazioko, 
enpresa publikoko, administrazioko emakida eta 
abarreko forma juridikoa dutenak. 

- Osasun Sistema Nazionalaren Osasun Zerbitzuetako Osasun 
Zerbitzuak eta ospitaleen zerrenda (Osasun Ministerioko 
"Ospitaleen Katalogoaren" arabera). 
 

- INSALUD - Osasun Erakunde Nazionala 
 

Administrazio Publikoaren Ospitaleak eta 
Osasun Zentroak: 
 
Administrazio Publikoen Osasun eta Asistentzia 
Zentroak barne 
 

- Administrazio Publikoen mendekotasun funtzionala duten 
ospitaleen zerrenda (Osasun Ministerioko "Ospitaleen 
Katalogoaren" arabera). 

 
- Administrazio Publikoaren egoitzak eta beste Osasun eta 

Asistentzia Zentro batzuk (Testu eremu irekitzen da) 

Beste Ospitale eta Osasun Asistentzia Zentro 
batzuk: 

 
Horren baitan hauek sartzen dira: 
 
Osasun Sistema Nazionalaren edo Administrazio 
Publikoen barruan ez dauden Osasun eta 
Asistentzia Zentroak 
 
Ongintzazko izaerako edo irabazi asmorik gabeko 
Osasun eta Asistentzia Zentro pribatuak: Gurutze 
Gorria, DYA, etab. 
 
Osasun eta Asistentzia Zentro pribatuak, Egoitzak 
barne. 
Estatukoak ez diren Osasun eta Asistentzia 
Zentroak. 

- XHUP-Kataluniako erabilera publikoko osp(Testu eremu irekitzen 
da) 

 
- Ospitale eta Osasun eta Asistentzia Zentro pribatuen zerrenda; 

IMQ klinika, Virgen Blanca klinika, DYA, Salbamendu eta 
Sorospen Federazioa, Onkologikoa Fundazioa, Aita Menni 
Ospitalea, San Juan de Dios Ospitalea, Gurutze Gorria-
Erakundea, Gurutze Gorriaren ospitaleak, Mutuak, etab. 

 
- Egoitza pribatuak eta beste Osasun eta Asistentzia Zentro 

pribatu batzuk (Testu eremu irekitzen da) 
 

- Osasun eta Asistentzia Zentro ez (Testu eremu irekitzen da) 

Administrazio Publikoa: 
 
Administrazio Publikoaren organo ezberdinak barne 
hartzen ditu: 
 
*Ez duzu modu honetan erregistratu behar zentro 
edo entitate pribatuek eginiko eta egiaztatutako 
jarduerak, nahiz eta Administrazioko Organismoen 
Aitorpenak izan; Ofizialtasuneko aitorpenak izan; 
Osasun/zientzia/irakaskuntzako intereseko 
aitorpenak, izan, Etengabeko Prestakuntzako 
Akordioen barne egon, etab. 
 

- Vitoria-Gasteizko Udala 
- Bilboko Udala 
- Donostiako Udala 
- Arabako Foru Aldundia 
- Bizkaiko Foru Aldundia 
- Gipuzkoako Foru Aldundia 
- Nafarroako Foru Aldundia 

Beste Udal eta Diputazio batzuk (Testu eremu irekitzen da) 
 

- EAEko administrazioa (Testu eremu irekitzen da) 
- Beste Administrazio Autonomiko batzuk (Testu eremu irekitzen 

da) 
- Autonomia-erkidegoetako Osasun Sailak eta Departamentuak 

(Testu eremu irekitzen da) 
- Estatuko Administrazio Orokorra (Testu eremu irekitzen 

da)Osasun eta Kontsumo Ministerioa (Testu eremu irekitzen da) 
- Europar Batasunaren Administrazioa (Testu eremu irekitzen da) 

Sektore publikoko erakundeak eta entitateak: 
 
 Administrazio Publikoan adskribatutako eta/edo 
Administrazioa partaide duten organismo eta 
erakundeen zerrenda bat barne hartzen du: 
Sozietate Publikoak, Ente Publikoak, Organismo 
Autonomoak, etab.  

- Erakunde eta entitate publikoen zerrenda; HAEE, OSALAN, 
LANBIDE, SPRI, EJIE, AENOR, EUSKALIT, INEM, INAP, Instituto 
Carlos III, Escuela andaluza de Salud Pública, etab. 

- Merkataritza-ganberak (Testu eremu irekitzen da) 
 

- Sektore publikoko beste erakunde batzuk (Testu eremu irekitzen 
da) 

Profesionalen elkargoak: 
 
Elkargo Profesionalak eta multzokatu daitezkeen 
Batzorde Orokorrak barne. 
Elkargo Profesionalen erregistroa egingo da haien 

probintzia, eskualde, erkidego eta abarreko izaera 
edozein izanik, eta Observaciones atalean 
ezaugarri hori jasoko da. 

- Elkargo profesionalen zerrenda 
 
- Elkargo Profesionalak – Beste batzuk (zehaztu) (Testu eremu 

irekitzen da) 
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Sozietate zientifikoak/Elkargo profesionalak 
 
Osasun Ministerioko zerrendatik ateratako estatu 
mailako Elkarte Zientifikoak. 
 
Onartutako “Lanbide edo Kualifikazio Profesional” 
bateko ordezkari diren Elkarte Profesionalak. 
 

- Estatuko Sozietate Zientifiko eta Elkarte Profesionalen zerrenda 
 

- Sozietate zientifikoak/Elkarte profesionalak – Beste batzuk 
(zehaztu) (Testu eremu irekitzen da) 

Negozio Eskolak/Kudeaketa Eskolak: 
 
Izaera pribatuko kudeaketa duten Negozio Eskolak 
edo Prestakuntza eskolak izenarekin ezagutzen 
direnak barne hartzen ditu. 
 

- CAIXANOVA. Negozio Eskola  
- CESMA. Negozio Eskola 
- EADA. Goi Mailako Zuzendaritzako eta Administrazioko Eskola  
- EAE – Enpresen Administrazio Eskola 
- EEN Europako Negozio Eskola 
- EOI Industria Antolamendu Eskola 
- ESEUNE Unibertsitate eta Negozio Ikasketen Eskola Europarra  
- ESCP-EAP Europe Business School 
- ESDEN. Negozioen eta teknologien goi mailako eskola 
- ESERP Negozio Eskola 
- ESIC. Business & Marketing School 
- FUNDESEM Business School 

 
- Negozio Eskolak/Kudeaketa Eskolak – Beste batzuk (zehaztu) 

(Testu eremu irekitzen da) 

Erakunde sindikalak - CCOO 
- CSIF 
- ELA  
- ESK 
- LAB 
- SAE 
- SME 
- SATSE 
- UGT 
- USO 
- UTESE 
- Erakunde Sindikalak - Beste batzuk (zehaztu) (Testu eremu 

irekitzen da) 

Enpresak, elkarteak eta bestelako erakunde 

pribatuak   
 
Erakunde hauek barne: gaixoen eta haien senideen 
elkarteak, argitaletxeak, laborategiak, GKEak, 
enpresa-erakundeak eta aurreko tipologietan jaso 
ez den beste edozein erakunde pribatu. 

- Gaixoen eta haien senideen elkarteak (Testu eremu irekitzen da) 

 
- Argitaletxeak (Testu eremu irekitzen da) 
 
- Laborategiak (Testu eremu irekitzen da) 

 
- GKEak (Testu eremu irekitzen da) 
 
- CEOE – Enpresa-erakundeen Konfederazio Espainiarra 
- Confebask - Euskal Enpresarien Konfederakuntza 
- ADEGI – Gipuzkoako enpresari elkartea 

- CEBEK – Bizkaiko Enpresarien Konfederazioa 

- CEN – Nafarroako Enpresarien Konfederazioa 

- Cepyme – Enpresa txiki eta ertainen konfederazio espainiarra  
- SEA – Arabako Enpresa Sindikatua 

 
- Enpresak, elkarteak eta beste erakunde pribatu batzuk - Beste 

batzuk (zehaztu) (Testu eremu irekitzen da) 
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 “ÁREA TEMÁTICA” EREMUA “MATERIA-ESPECIALIDAD” EREMUA 

Clínico Asistencial-Especialidades Médicas 
 

Espezialitateen zerrenda: 
Alergología 
Análisis Clínicos 
Anatomía Patológica 
Anestesiología y Reanimación  
Angiología y Cirugía Vascular 
Aparato Digestivo 
Bioquímica Clínica 
Cardiología 
Cirugía Cardiovascular 
Cirugía General y Aparato Digestivo 
Cirugía Oral y Maxilofacial 
Cirugía Ortopédica y Traumatología 
Cirugía Pediátrica 
Cirugía Plástica, Estética y Reparadora 
Cirugía Torácica 
Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología 
Endocrinología y Nutrición 
Epidemiología 
Estomatología 
Farmacia Hospitalaria 
Farmacología Clínica 
Hematología y Hemoterapia 
Inmunología  
Medicina Física y Rehabilitación 
Medicina basada en la Evidencia 
Medicina de la Educación Física y el Deporte 
Medicina del Trabajo 
Medicina Familiar y Comunitaria 
Medicina Intensiva 
Medicina Interna 
Medicina Interna 
Microbiología y Parasitología 
Nefrología  
Neumología 
Neurocirugía 
Neurofisiología Clínica 
Neurología 
Obstetricia y Ginecología 
Oftalmología 
Oncología Médica 
Oncología Radioterápica 
Otorrinolaringología 
Pediatría 
Psicología Clínica 
Psiquiatría 
Radiodiagnóstico 
Radiofarmacia 
Radiofísica Hospitalaria 
Reumatología 
U.G.S. 
Urgencias 
Urología  
Otros (especificar) 
 

Clínico Asistencial-Especialidades Enfermería 
 

Enfermería de Cuidados Médico-Quirúrgicos 
Enfermería Familiar y Comunitaria 
Enfermería Geriátrica 
Enfermería Pediátrica 
Obstetrica y Ginecología 
Salud Laboral 
Salud Mental 
Otras (especificar) 
 

Documentación  sanitaria  

Fisioterapia  

Laboratorio  

Logopedia  

Nutrición Humana y Dietética  

Óptica y Optometría  

Radiología  

Terapia Ocupacional  

2. ERANSKINA. ARLO TEMATIKOAK ETA PRESTAKUNTZA EDO IRAKASKUNTZAKO 

GAIEN ZERRENDA 
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Comunicación y Trato con el paciente Atención telefónica 
Comunicación escrita 
Counselling 
Entrevista Clínica Terapéutica  
Lengua de signos 
Muerte y duelo 
Otros (especificar)  

Cuidados  Enfermería 
 

Cuidados auxiliares de Enfermería  
Cuidados de Enfermería Familiar y Comunitaria 
Cuidados de Enfermería Geriátricos 
Cuidados de Enfermería Médicos 
Cuidados de Enfermería Pacientes críticos 
Cuidados de Enfermería Paliativos 
Cuidados de Enfermería Pediátricos 
Cuidados de Enfermería Quirúrgicos 
Otros cuidados de enfermería (especificar) 

Ética-Bioética  

Gestión sanitaria  Sistemas sanitarios 
Planificación sanitaria  
Evaluación sanitaria 
Sistemas de Clasificación de pacientes 
Cronicidad 
Historia  Clínica 
Otros (especificar) 

Investigación Estadística  
Gestión de proyectos de investigación 
Información-Bases de Datos-Bibliografías 
Medicina basada en la Evidencia 
Técnicas de Investigación 
Otros (especificar) 

Práctica Clínico- Asistencial  Cáncer 
Diabetes 
Guías-Protocolos 
Paciente polimedicado 
Parto y salud reproductiva  
Primeros auxilios-RPC (orientado al paciente) 
Sanidad penitenciaria 
Soporte Vital 
Suturas y Vendajes 
Tabaquismo 
Técnicas de asistencia a múltiples víctimas 
Técnicas de inmovilización/movilización/traslado de pacientes 
Técnicas de Transporte Sanitario 
Emergencias/Tele-emergencias 
Transmisión Sexual 
Trasplantes 
Úlceras por presión 
Vacunación 
Violencia de Género 
Otros (especificar)  

Prevención y Promoción de la Salud Participación e Intervención comunitaria 
Salud Escolar 
Otros (especificar) 

Seguridad Clínica Higiene de manos 
Seguridad del paciente 
Otros (especificar) 

Capacitación Docente Formador de Formadores 
Formador de Tutores de residentes 
Modelos pedagógicos 
Herramientas de gestión de formación 
Otros (especificar) 

Derecho-Área Jurídica 
 

Administración Electrónica 
Contratos del Sector Público 
Firma electrónica 
Honor, intimidad y propia imagen 
Procedimiento Sancionador 
Procedimiento Administrativo  
Procedimiento Contencioso-Administrativo 
Propiedad Intelectual 
Protección de datos (LOPD) 
Responsabilidad Patrimonial 
Seguridad Social 
Subvenciones 
Transparencia 
Otros (especificar) 

Económico- Financiera Contratación Administrativa 
Contabilidad 
Gestión Económico-Presupuestaria 
Intervención 
Presupuestación 
Tesorería 
Tributación 
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Otros (especificar) 

Herramientas de Gestión-Calidad-Procesos-Mejora Continua EFQM - Modelo Europeo  
ISO- Organización Internacional de Normalización 
MGA- Modelo de Gestión avanzada 
OSHAS-Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 
RSC- Responsabilidad Social Corporativa 
Cuadro de Mando 
Gestión de la Innovación 
Gestión de proyectos 
Gestión por procesos 
Gestión Medioambiental  
Gestión de residuos 
Planificación  Estratégica 
Técnicas de Auditoría 
Técnicas y herramientas de Mejora Continua 
Otros (especificar) 

Informática Aplicaciones Corporativas Osakidetza 
Estadística-Investigación 
Herramientas Colaborativas 
Informática Profesional y de Gestión 
Internet-Páginas Web-Blogs 
Ofimática-Bases de Datos/Hojas de Cálculo 
Ofimática-Diseño Gráfico y multimedia 
Ofimática-Resto de aplicaciones 
Programación 
Redes 
Otros (especificar) 

Ingeniería y proyectos  

Mantenimiento e Instalaciones Mantenimiento e Instalaciones Generales 
Mantenimiento e instalaciones Hospitalarias 
Albañilería 
Cocina 
Electricidad 
Fontanería 
Jardinería 
Limpieza 
Otros (especificar) 

Normalización Lingüística Reciclaje oral 
Reciclaje escrito 
Traducción 
Euskera profesional 
Otros (especificar) 

Recursos Humanos y Administración de Personal 
 

Gestión de RRHH 
Nóminas y Seguros Sociales 
Contratación y Administración de Personal 
Igualdad y Género 
Provisión de puestos 
Protocolo y RRPP 
Otros (especificar) 

Salud Laboral-Prevención de Riesgos-Seguridad Accidente laboral y Enfermedad Profesional 
Autoprotección 
Emergencias en el puesto de trabajo 
Equipos de protección  
Ergonomía/Higiene Postural 
Manipulación de cargas 
Prevención y protección contra incendios 
Protección Radiológica 
Primeros Auxilios-RCP (entorno laboral) 
Riesgo Biológico 
Otros (especificar) 

Técnicas de Comunicación y Habilidades Sociales Técnicas de Comunicación  
Atención al Usuario 
Dirección de Reuniones 
Hablar en público-Presentaciones 
Liderazgo-Gestión de Equipos 
Inteligencia Emocional y Coaching 
Negociación-Resolución de Conflictos 
Trabajo en Equipo-Dinámica de Grupos 
Gestión por competencias 
Gestión del Cambio 
Gestión del Estrés 
Gestión del Tiempo 
Otros (especificar) 

Técnicas y Procesos Administrativos Buenas prácticas administrativas 
Facturación  
Lenguaje administrativo 
Modelos de Documentos 
Redacción administrativa 
Técnicas de Archivo 
Tramitación administrativa 
Otros  (especificar) 

 


