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Aurkezpena



Gasteizko Erizaintzako Unibertsitate Eskolako irakasle-taldearen eta
kolaboratzaileen etengabeko ardura da, erizaingaien irakaskuntza eta ikas-
kuntzako prozesua etengabe hobetzeko estrategiak bilatzea, gizartearen eta
ezagutza zientifikoaren behar eta eskakizunetara egokitu ahal izateko.

Irakasleak eta irakaskuntzako tutoreak bat zetozen prestatu beharre-
ko profesionalari buruz hausnarketa egin beharra zegoela. Erizaintzako diplo-
madunak izan beharreko gaitasunei buruzko gogoeta sakona egitera eraman
gaituzten arrazoi nagusiak hauek dira: gizarteari profesional kualifikatuenak
eskaintzeko daukagun ardura, adituek eta nazioarteko erakundeek –Osasu-
nerako Mundu Erakundeak, esaterako– emandako gomendioak eta lortu
nahi dugun profil profesionalaren gaineko ikuspuntu egokia eduki beharra,
prestakuntza teoriko-praktikoari buruzko programak bideratzeko.

Irakasle-taldeak bilaketa bibliografiko zabala eta hausnartze-ariketa
sakona egin zuen ondoko puntuak oinarri hartuta: pertsona bati aplikatutako
"gaitasuna"aren definizioa, non esaten baita, pertsona bat gai dela bere jar-
duera garatzeko behar adina prestakuntza eta trebetasun duenean, eta
Kane-k (1992) "gaitasuna"ri buruz emandako kontzeptua, alegia, profesio-
nal adituak bere lanbidearekin lotuta dauden ezagutza, trebetasun, jarrera
eta irizpideak erabiltzen dituela, bere lanean sortzen zaizkion egoerei behar
bezala aurre egiteko.

Aurkezten den agiria azterketa honen sintesia da, eta gaiaren ingu-
ruan egindako hausnarketa eta eztabaidaren emaitza. Ahalegin honetan ira-
kasleek, irakaskuntzako tutoreek eta ikasleen ordezkariek hartu dute parte,
eta lan honek gidari izan nahi du guztientzat. Horrela, bada, diploma jaso
berria duen erizain batek zer izan eta zer egin behar duen laburbildu, eta
bere erabateko gaitasuna lortzeko zein bide egin behar duen jasotzen du.

Helburua ez da erizaintzako profesionalaren trebetasunak definitzea,
baizik eta diplomaturako maila bakoitzean ikaslearengandik espero den gai-
tasuna argi zehazten duen hurbilpen xehea egitea. Lau trebetasun handi
definitzen dira, 28 azpi-trebetasunetan banatuta, eta balorazio-eskala bat
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darama barne, ikaslearen ebaluazio-prozesua bideratu ahal izateko. Ebalua-
zio hori ez da prozesuaren azken partetzat jotzen, baizik ikaskuntza-proze-
suaren alderditzat, zeinen bidez erizaintzako diplomadungaiak ikasi, balora-
tu, kritikatu, iritzia eman eta bere burua ebaluatzen duen; ondorioz, bere
ezagutzaren subjektu bihurtzen dira, irakasleak eta irakaskuntzako tutorea
gidari dituztela.

Ziur nago egindako lana, argitalpen honetan garbi ageri den moduan,
urrats garrantzitsua dela erizaintzako diplomaturako ikaslearen profila defi-
nitzeko bidean. Horretaz gain, hurbilpen nabarmena da irakaskuntzari buruz-
ko kulturaren eta asistentziari buruzko kulturaren artean. Uste dut, era bere-
an, agiri honek irekia eta dinamikoa izan behar duela, eta, horregatik,
erabileraren eta prestakuntza-planen eboluzioaren arabera aldatzeko, zabal-
tzeko edo hobetzeko modukoa.

Izpta.: Mª Jesús Ruiz de Ocenda García
Osakidetza/Euskal Osasun Zerbitzuko Erizaintzako aholkularia
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Unibertsitateko tituluak eta titulu profesionalak dituztenak Europan zehar mugitzea
erraztu ahal izango duten aukeren bilaketan, egitasmoak Europa mailan ahalik eta
adostasunik handiena lortzen saiatu zen, tituluak ulertzeko moduari dagokionez,
titulu horiek dituztenek zein jarduera egiteko gai diren jakitearen ikuspegitik. Ho-
rrela, bi izan ziren egitasmoa hasieratik markatu zuten aukeraketak:

• Erreferentziako elementu komunak bilatzeko aukeraketa.
• Gaitasunetan eta trebezietan (beti ere ezagutzan oinarrituak) zentratzeko

aukeraketa.

Tuning Educational Structures in Europe.
Egitasmo Pilotuaren Azken Txostena-1 fasea. Bilbo, 2001.

Erizainak prestatzeko lana, munduko edozein tokitan, erantzukizun
sozial handiko zerbitzua da. Horrez gain, gure ikastetxeak duen MISIOAREN
arabera prestatzea, gainera, oso erronka garrantzitsua da, etorkizuneko pro-
fesional gisa izango duten lan nagusia mundu osoko osasun-sistema aurre-
ratuenetan burutuko baitute.

Prestakuntza horrek biztanleek osasun-eskariei eta osasun-sistema
horiei erantzuteko, badirudi logikoa dela zehaztea zein diren biztanleek
behar dituzten zainketa horietarako eta osasun-sistemek dituzten asmoei
erantzuteko beharrezkoak diren gaitasunak, epe laburrean kontratatuko
dituzten profesionalei dagokienez, baina hori ez da oso ohikoa izan presta-
kuntza-curriculumak diseinatzeko orduan.

Profesionalen prestakuntza eraikitzeko modu logiko horri erantzunez,
Gasteizko Erizaintzako Unibertsitate-Eskolako Irakasle Taldea lanean aritu da
2002tik (Irakasle Taldearen bilerak abenduaren 10ean eta 17an), berrikuspen
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bibliografiko zehatza eta Erizaintzako Unibertsitate-Diplomatuaren gaitasu-
nei buruzko gogoeta sakona eginez.

Dena den, konpententzia edo gaitasun hitzak esanahi bat baino
gehiago izaten du, berau erabiltzen dugun testuinguruaren arabera. Gure
kasuan, erizain diplomatu gisako profesional baten konpetentzia, gaitasuna,
aipatzen dugunean, pertsona bati aplikatutako definizioa erabiliko dugu.
Horrela, esango dugu pertsona bat gai dela edo gaitua dagoela, egin beha-
rreko jarduketa garatzeko prestaturik dagoenean eta horretarako trebezia
duenean. Kanek (1992), Sellares eta laguntzaileek (2002) aipatzen dutenean,
esaten duen bezala, esan dezakegu profesional gaitua, bere lanbidearekin
lotutako ezagutzak, trebeziak, jarrerak erabiltzen dituena da, lana egiten ari
denean gerta daitezkeen egoerak modu egokian konpontzeko. Hartutako
definizioa egiten jakiteari buruzkoa da, eta atributu konbinazio dinamikoa
erakusten du –ezagutzari eta haren aplikazioari, jarrerei eta erantzukizunei
buruz– ikasketaren emaitzak deskribatuz, edo, ikasleek hezkuntza prozesua
amaitzean nola arituko diren erakusten duena (Tuning Educational Structures
in Europe, 2003).

Gaur egun, konpetentzietan eta trebezietan oinarritutako prestakun-
tza ikuspegiaren gainean egindako lanaren emaitzak aurkezteko unea heldu
denean, atsegin handiz ikusten dugu, idazki honen hasieran dagoen aipa-
menean esaten den bezala, ikuspegi hori dela gaur egun Europako hezkun-
tza-erakundeek gomendatzen dutena. Badirudi, Bolognako Gutunaren
Zuzentarauen araberako Ikasketa Planak diseinatzeko orduan kontuan izan-
go den puntua izango dela.

Lan hau egiteko orduan erreferentzia gisa hartu ditugun printzipioen
edo kontzeptualizazioen aurkezpenarekin jarraituz, esan behar da amaierako
gaitasun maila eta ikasleari diplomaturako ikasturte bakoitzean eskatzen
zaion aurrerapena izan ditugula kontuan. Horrela, trebeziak eskuratzeko
Dreyfus (1996) eredua erabili dugu. Eredu hori garatu zuten egileen ustez,
pertsonok hainbat etapa igaro behar ditugu, trebezia jakin batean gaitasuna
lortu aurretik.

1. Hasiberria [Novice]
2. Hasiberri aurreratua [Advanced Beginner]
3. Gaitasuna [Competence]
4. Trebea [Proficient]
5. Aditua [Expert]
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Eta bost maila horietan aurrera egitea, egon daitezkeen egoera
praktikoen pertzepzioaren garapenetik, bereizteko gaitasunetik eta eraba-
kiak hartzetik lortzen da. Gaitasuna trebezia kognoszitiboen garapenaren
bitartez lortzen da, eta ez ekintzak errutina bilakatzeko prozesuaren bi-
tartez.

Gai horren beraren inguruan, Schön-ek (1992) ere antzeko tesia pro-
posatzen du, ikasketak, egiten ikasiz egoeretan egin behar direla esaten due-
nean. Egile horren ustez, ikasketa, arazo zehatzetarako dauden prozedurak
eta arauak errepikatzea edo errutinaz aplikatzea baino gehiago da; eginez
ikastea ezagutza eginez eraikitzea, eta egindakoaren inguruan gogoeta egi-
tea da.

Idazki honekin batera doazen dokumentuetan aurkeztutako gaita-
sunetara heltzen den ikaslea hirugarren etapan dago, hau da, Dreyfus
ereduko Gaitasuna [Competence] mailan. Hala ere, sailkapen hori ikusita
ezin dugu parekatu ikasle gaitua izatea Patricia Benner-ena (1987) beza-
lako sailkapenetan erabiltzen den erizain gaitua izatearekin, zeren, aipa-
tutako egileak esaten duen bezala, Dreyfus eredua tituludun erizainei
aplikatzen bazaie, "esperientziarik ez duen zerbitzu kliniko batean lan
egiten hasten den erizain oro, baliteke hasiberri mailara atzera-pausua
eman behar izatea, ez baldin baditu ezagutzen gaixoaren arretarako hel-
buruak eta tresnak. Puntu horrek azpimarratu egiten ditu Dreyfus ere-
duaren esperientzian oinarritutako egoera-izaeraren premisak, bertan
bereiztu egiten baitira ikasgelan emandako ikasketa teorikoen bitartez lor
daitekeen gaitasun edo trebezia maila eta egoera errealetan baino lor
ezin daitezkeen, egoerei lotutako, gaitasuna eta trebezia (Dreyfus, Patri-
cia Benner-en, 1987)"

Gure asmoa zehaztapen horiek irakasleen eta enplegu-emaileen, ikas-
leen eta tutoreen itxaropenak argitzen laguntzea da, guztien artean, Irakas-
kuntza-ikasketa prozesuko agente garen heinean, edukiak, metodoak, mate-
rialak… aurkezten dugun gaitasunen dokumentuak islatu nahi duen irudi
horretara egokitzeko gai izan gaitezen.

Premisa horiekin erizainaren gaitasunari buruzko lan sakona egin
genuen eta gaur aurkezten dugun testua prestatu genuen. Lehen ere esan
dugun bezala, ez da erizain adituak izan behar dituen gaitasunen zerrenda,
diplomatu berriak menderatu behar dituen gaitasunena baizik, zeren, kan-
poko eskari horren gainetik, erizainaren gaitasunaren azterketa zentzu
bikoitzean egiten baitugu. Bat praktikoa da, ondorengo epigrafean deskri-
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batzen diren hiru helburuetan azalduko duguna; bestea filosofikoa, nazioar-
teko aholkuekin, bibliografiarekin eta gure izaerarekin lotua (Osakidetzaren
esku eta EHU-rekin lotua gai akademikoei dagokienez). Izan ere, gure Misioa
honela definitzen dugu:

1. Erizaintzaren esparruak pertsonen zainketa koalifikazio maila altua duten
pertsonak prestatzea, errespetuan, oinarritutako izateko eta egiteko
moduarekin, komunikatzeko, taldean lan egiteko eta ingurunera egoki-
tzeko gaitasunarekin; kritikoak, sormenezkoak eta bere profesioarekin
konprometiturik daudenak. 

2. Jada titulaturik dauden profesionalen etengabeko prestakuntzan eta
gradu-ostekoan laguntzea. 

3. Erizaintzaren ezagutzaren garapenean laguntzea, ikerketaren bitartez.
4. Euskadiko Autonomia Erkidegoko Osasun Zerbitzuen hobekuntzan lagun-

tzea.

Badakigu erizaintzan diplomaturik dagoenaren gaitasunei buruzko
definizioa eta adostasuna lortzeko lana baliagarria izango dela soilik harekin
batera metodologia pedagogiko aktiboak aurkezten badira. Metodologia
horietan, Europako hezkuntza-erreferentzia nagusiek adierazten duten
moduan, (Tuning 2003, 74. or.), hezkuntza zentratuagoa egongo da ikaske-
tan eta, ondorioz, ikasten duen kidearengan (ikasketaren emaitzak eta anto-
lakuntza, protagonismo handiagoa eta konpromiso-kuota altuagoak), eta
gutxiago irakaslea protagonista nagusia den irakaskuntzan (informazioa
emateko tresna soil gisa ulertua).

Gaitasunak lau talde handitan sailkatu dira, baina sailkapen horren
helburu bakarra operatiboa da. Aldi berean, lau talde horiek "azpi-gaitasu-
netan" banatu dira, eta horietan azaltzen dira ikasleari eskatzen zaizkion gai-
tasunak, pausuz pausu, diplomaturako hiru ikasturteetan. Horietako bakoi-
tza kolore batez adierazten da (lehen maila: gorria, bigarrena: urdina eta
hirugarrena: berdea). Gaitasunen beren beregiko bereizketarik egin ez bada
ere, dokumentuan bi gaitasun mota nagusi azaltzen dira; batzuk generikoak,
unibertsitateko edozein titulaziori eska dakiokeena, eta bertan sartzen dira
gogoetarako, taldean lan egiteko, informazioa bilatzeko… gaitasuna; beste
batzuk bereziak dira, hau da, erizaintzarekin zuzenean erlazionatutakoak.
Irakaskuntza teorikoen zein praktikoen erreferentzia izan nahi duen eta gai-
tasun guztiak deskribatzen dituen Diplomatuaren Gaitasunen Dokumentua-
rekin batera, Ebaluazio Gida bat diseinatu da. Ebaluazio Gida hori irakas-
kuntza praktikoetara beren beregi bideratzen den txosten laburtua da, eta
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bere helburua ikaslearen ebaluazio-prozesua erraztea da, ibilbide praktikoa-
ren barruan.

HELBURUAK:

Ikastetxeko Irakasle Taldeak egindako lanaren helburua Erizaintzako
Unibertsitateko Diplomatuaren Gaitasunen esparrua definitzea izan zen.
Ataza horrek hiru asmo nagusi zituen:
1. Ikasleari, diplomaturak irauten duen hiru urteetan garatutako Irakaskun-

tza-Ikasketa prozesuaren ondoren eskatzen zaion gaitasunaren gutxi
gorabeherako irudia eskaintzea, bai eta prozesu horretako etapa bakoi-
tzean eskatzen zaion sekuentzia edo aurrerapena. 

2. Planifikatutako irakaskuntzen edukiak, helburuak, jarduerak, metodolo-
giak… bideratzea, bai ikasgelan bai eta praktika klinikoak egiten diren
unitateetan ere. 

3. Ebaluazio/auto-ebaluazio prozesua erraztea Irakaskuntza-Ikasketa proze-
suaren protagonista guztiei (Irakasleak/Ikasleak/Tutore-irakasleak), ikasle-
ak bere ikasketa prozesuan duen parte hartzea indartuz eta ebaluazio
prozesuaren kalitatea hobetuz.

METODOA:

Lan hau, Gasteizko Erizaintzako Unibertsitate-Eskolako Irakasle Tal-
dearen hobekuntzarako estrategiaren ondorioz sortu zen. Ikasturte bakoi-
tzaren amaieran egiten diren praktika klinikoen emaitza akademikoak balo-
ratzeko praktika horien tutore-irakasleekin (85 erizainek osatutako taldea
da, horietako gehienak gain-begiraleak, Arabako ospitaleratze Unitateeta-
tik, Lehen Arretarako Taldeetatik, Pertsona Helduen Egoitzetatik eta Buru
Osasuneko Unitateetatik etorriak) elkarlanean egiten diren bileren ingu-
ruan sortu zen.

Irizpideak bateratzeko eta prestatu nahi dugun diplomatuaren profila
definitzeko aukera gisa sortu zen. Horrez gain, prestakuntza horren oinarri
izango den filosofia pedagogikoa ere landu zen. Egitasmoa 2002/03 Kudea-
keta Planean sartu zen, eta Eskolako Patronatuak onetsi zuen 2003ko apiri-
laren 8an.
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Egitasmoa zenbait fasetan hedatu da:
• 1. fasea. Berrikuspen bibliografikoa.
• 2. fasea. Lanaren kronograma egitea.
• 3. fasea. Eztabaida Irakasle Taldearen esparruan. Lau irakaslek osatutako Ba-

tzordea osatu da, horiek oinarrizko dokumentua prestatu dute, eta ondoren
eztabaida etorri da. Eztabaida horretan txandakatu egin dira lana bera (lanaldi
osoko irakasleak) eta lau irakaslek osatutako taldeetan antolatutako eztabaida.

• 4. fasea. Gaitasunen dokumentuaren aurkezpena (1.1 bertsioa) tutore-ira-
kasleen, ikasleen ordezkarien eta Osakidetzako Erizaintza Aholkularitzaren
aurrean.

• 5. fasea. Ikasgai bakoitzak dokumentuaren 1.1. bertsioan definitutako gai-
tasunak lortzeko duen parte-hartzea "mapeatu" egin da (eduki teorikoe-
tan oinarrituz).

• 6. fasea. Iradokizunak prozesatu dira eta kontsultak izan dira pedagogian
aditu batekin.

• 7. fasea. Azken berrikuspena. Dokumentua sinplifikatu egin da, eraginga-
rriagoa izan dadin.

• 8. fasea. Patronatuan onetsi eta Eskolako Klaustroan aurkeztu da (2003-09-19).
• 9. fasea. Argitaratu eta aurkeztu egin da tutore-irakasleen eta ikasleen aurrean.
• 10. fasea. Berrikuspen eta hobekuntza etengabea eta ikasturte akademiko

bakoitzaren amaieran, tutore-irakasleekin, ikasleekin eta irakasleekin egin-
dako bileretan hautemandako hobekuntza-alorretan eta proposamenetan
oinarriturik (ekaina-iraila aldia).

EBALUAZIOA:

Gaitasunak lortzea prozesu bat da: hori ez da hautematen kredentzialen
pilaketan, baizik eta arazo bereziak sortzen diren egoeretan aurrera egiteko
gai garela erakustean."

(Esteve Rios, N. 1999)

Gaitasunak lortu izana edo lortu ez izana Irakasleek, Ikasleek eta Tuto-
re-irakasleek ebaluatuko dute elkarlanean, eta horietako bakoitza izango da
bere balorazioa justifikatzeko argudioak, dokumentuak eta ebidentziak aur-
keztu beharko dituena.

Gaitasuna lortzeko erabiliko diren estrategia pedagogikoak ikaslearen
auto-ikasketa eta erantzukizuna sustatuko dutenak izango dira, batez ere.
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Irakaskuntza-ikasketa prozesuan parte hartzen duten aipatutako hiru prota-
gonisten arteko elkarrizketa esparruan teoria-praktika elkarrizketa sustatuko
duten tresnak. Ikasketaren behaketa eta analisi kritikoa sustatuko duten tres-
nak, Gogoeta-Egunerokoa, Tutoretza Saioak, Ikasketa Kontratua, Kasuen
Ebazpena, Portafolioa, etab. Horien bitartez ikasleak epai profesionalak egi-
teko eta erabakiak hartzeko orduan parte hartzeko duen gaitasuna islatuko
ditu.

ONDORIO GISA:

Amaitzeko, azpimarratu egin behar dugu agiri hau ez dela obra itxi
edo behin betiko gisa aurkezten, 2004ko ekainean Eskolako Irakasle Taldeak,
ikasleek eta tutore irakasleek emandako balorazioak, iradokizunak, etab.
aztertu ondoren, berrikusiko duen testu ireki gisa baizik.
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1. PRAKTIKA AURRERA ERAMATEKO, LANBIDEAN DAU-
DEN LEGEZKO ETA ETIKAKO PRINTZIPIOAK KONTUAN
IZANIK

1. Kode Deontologikoaren eta Bioetikaren printzipioen arabera ari-
tzen da.
1.1. Praktikan dauden dilema etikoen inguruko ezagutza erakus-

ten du.
1. Praktikan dilema etikoak eragin ditzaketen egoerak ikusten

ditu eta egoera/parte hartze horien ondorioez jabetzen da.
1. Dilema etikoei buruzko gogoeta egiten du praktikan.
2. Bere eta beste batzuen ekintzei buruzko gogoeta egiten

du, hobetzeko guneak identifikatuz.
3. Osasun taldearen laneko dilema etikoak planteatzen ditu

eta haiek bideratzeko parte hartzeak / bitartekoak propo-
satzen ditu.

1.2. Bere erabakien eta ekintzen erantzukizun etikoak onartzen
ditu.
1. Kode deontologikoa ezagutzen du eta arauzko bideak era-

biltzen ditu hura ez urratzeko.
1. Kode deontologikoaren, bere laneko praktikaren eta beste

batzuen laneko praktikaren artean hitz egiten du.
2. Praktikan urraketak izan ditzakeen ondorioak aztertzen ditu.
3. Bere eta beste batzuen praktikan sartuta dauden esanahiei

buruzko gogoeta egiten du, haiek argituz (erabakiak har-
tzeko orduan parte hartu duten elementuak identifikatzen
ditu).

1.3. Praktika ez-segurua identifikatzen du eta horren arabera jar-
duten du.
1. Protokoloak/prozedurak irakurri eta haien aholkuak kon-

tuan izaten ditu.
1. Bere parte hartzeak eta haien ondorioak zergatik eta zer-
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tarako diren ezagutzen duela erakusten du, erizain ardu-
radunei jakinaraziz.

1. Burutzen dituen ekintzei eta haien ondorioei buruzko
gogoeta egiten du.

1. Erizain baten laguntza bilatzen du zainketaren beharrak
bere gaitasunak gainditzen dituenean.

2. Segurtasunik bermatzen ez duten praktikako egoerak
aztertzen ditu, eta tutoreei jakinarazten die.

2. Beste profesional batzuekin hitz egiten du, pertsonen
beharrek hala eskatzen dutenean.

3. Etengabeko elkarrizketa izaten du bere eta taldearen
parte hartzeen teoriaren eta praktikaren artean, hobetze-
ko alorrak proposatuz.

1.4. Pertsonaren* ikuspegi holistaren arabera aritzen da.
1. Hautemandako egoera profesionalak aztertzen ditu, ikus-

pegi holistatik edo mekanizistatik burutzen direnak bereiz-
tuz eta haien ondorioei buruzko gogoeta eginez.

2. Zainketak dituen konplexutasunari eta erabakiak hartzeak
dituen zalantzei buruz gogoeta egiten du.

3. Bere eta beste batzuen praktikari buruzko gogoeta egiten
du, zainketa holistikoarekin erlazionatutako etengabeko
hobekuntzarako parte hartzeak proposatuz.

1.5. Pertsonak zainketa prozesuaren barruko parte hartzaile akti-
bo gisa sartzen ditu.
1. Zainketa prozesuan parte hartzen duten agente guztiak

ezagutzen ditu.
1.2. Pertsona kontuan izaten du, zainketa planaren prota-

gonista gisa**, autonomia printzipioa errespetatuz
(iritziak, errealitatearen interpretazioak, sinesmenak,
balioak…).

1.2. Hitz egiten du etengabe pertsonarekin eta familiare-
kin, zainketari buruzko erabakiak hartzeko orduan.

3. Pertsona zainketa prozesuaren agente nagusi gisa inplika-
tzeko jarduketak burutzen ditu.

1.6. Pertsonen balioak, ohiturak eta sinesmenak errespetatzen ditu.
1. Ikaslearen eta besteen artean, balioei, ohiturei, sinesmenei
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dagokienez dauden elementu desberdintzaileei buruzko
gogoeta egiten du.

1. Praktikan, erizainek, balioei, ohiturei, sinesmenei dagokie-
nez, dituzten parte hartzeak behatzen ditu, eta teoriaren
eta bere jarrerekin artikulatzen ditu.
2.3. Etengabe gogoeta egiten du bere eta taldearen prak-

tikan zainketan balioek, ohiturek, dituzten ondorioei
buruz. Praktikan hobetzeko gauzak proposatu eta
garatzen ditu.

1.7. Pertsonari laguntzen dio erabakiak hartzeko orduan.
1. Ikusten du erizainak pertsonari bere erabakiak hartzen

laguntzen diola, berau osatzen duten elementuak identifi-
katuz.

2. Pertsonak hartzen dituen erabakietan taldeak duen eragi-
nari buruzko gogoeta egiten du.

3. Laguntza jarduerak burutzen ditu, bere eta taldearen
parte hartzeei buruzko gogoeta ginez eta bertan egon dai-
tezkeen hobekuntzarako elementuei buruz ikertuz.

1.8. Pertsonek osasunaren zainketan duten eskubideak onartzen
ditu.
1. Erabiltzaileen eskubideen defentsan parte hartzen duten

faktoreak behatu eta aztertzen ditu.
2. Pertsonen eskubideak urratzeak identifikatu eta bere

ondorioak aztertzen ditu.
3. Bere eta taldearen praktikari buruzko gogoeta egiten du,

erabiltzaileen eskubideei buruzko hobekuntzarako parte
hartzeak erakutsiz / proposatuz.

1.9. Biztanleek gizarte eta osasun alorretan dituzten beharrak
identifikatzen ditu eta horiei erantzuna emateko diziplina-
anitzeko estrategien bilaketan parte hartzen du.
1. Gizarte eta osasun alorretako beharrei dagokienez erabil-

tzaileei eskaintzen zaion parte hartzea identifikatzen du
eta hari buruzko gogoeta egiten du.

2. Erabiltzaileak ospitalearen esparruan dituen gizarte eta
osasun alorretako beharrak identifikatzen ditu.

3. Jarduketa esparru guztietako gizarte eta osasun alorretako
beharrak identifikatzen ditu, diziplina-anitzetatik lantzeko
konponbideak aztertuz, gizarte osasun alorreko koordina-
ziotik.
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2. Indarrean dagoen legearen arabera aritzen da.
2.1. Erizaintza aurrera eramateko orduan dagoen lege esparrua

ezagutzen du eta hari buruzko gogoeta egiten du.
1. Indarrean dagoen lege esparrua eta urraketarik ez egiteko

arauzko bideak ezagutzen ditu.
2. Legezko markoak adierazten duenaren eta praktikaren

errealitatearen artean egon daitezkeen desberdintasunak
identifikatzen ditu.

3. Indarrean dagoen legeriari buruzko gogoeta egiten du, kli-
nikako praktikatik sortutako zalantzak argituz.

2.2. Erizaintza aurrera eramateko orduan legezko ondorioak
dituzten arauak eta prozedurako gidak ezagutzen dituela
erakusten du.
1. Erizaintzaren jarduketara eramaten duten arauak eta

gidak ezagutzen ditu eta haiek urratzeak izan ditzakeen
ondorioei buruzko gogoeta egiten du.

2. Arauak eta prozedurazko gidak bere eta beste batzuen
praktikak urratzeak izan ditzakeen ondorioei buruzko
gogoeta egiten du.

3. Etengabeko elkarrizketa egiten du bere eta taldearen
parte hartzeen teoriaren eta praktikaren artean, hobe-
kuntzarako esparruak proposatuz.

3. Badaki zeintzuk diren bere ezagutzaren oinarriak eta noraino hel-
tzen diren bere gaitasunak.
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2. PENTSAMENDU KRITIKOA GARATZEKO

1. Argudiatutako iritzi profesionalak ematen ditu.
1.1. Metodo sistematikoa erabiltzen du informazioa biltzeko eta

aztertzeko orduan.
1. Datu egokiak biltzen ditu iturri mota askotatik, eta ikerke-

ta eta alderaketa lan errazak burutzen ditu, kanpoko
laguntzarekin (tutorea, taldea, irakaslea…), pertsonaren
erosotasunaren hobekuntzari dagokionez. Egoerek izan
ditzaketen konplexutasunaz jabetzen hasten da.

2. Auto-zainketa ahalmenen garapenari eta egoera patologi-
koaren (sarreran eta altan) ondoriozko arazoen kontrolari
buruzko datuak aukeratzen ditu, eta pertsonaren ahalme-
nen garapenerako parte hartze estrategiak ematen ditu,
haren pertzepzioa kontuan izanik.

3. Modu kritikoan ebaluatzen du bildutako informazioa, kon-
traesanak dituenean eta anbiguoa denean, haren fidaga-
rritasuna, baliagarritasuna eta garrantzia kontuan izanik,
eta ondorioak argudiatzen ditu.

1.2. Iritzi profesionaletan eragina izan dezaketen baldintzak iden-
tifikatzen ditu.
1. Gai da konturatzeko nola barneko zenbait faktorek:, espe-

rientzia, ezagutza, falta; aurreiritziak; sinesmenak, besteak
beste;  bere iritzietan eragina dutela.

2. Gai da bere iritzietan eragina duten kanpoko eraginak
(gizartekoak, girokoak, erakundeenak) argudiatzeko eta
zalantzan jartzeko.

3. Gai da bere iritziak modu kritikoan ebaluatzeko, barneko
eta kanpoko faktoreek dituzten eraginak baztertuz.

2. Gauzak bere testuinguruan jartzen ditu eta egoera zehatzetara
egokitzen da.

Egoera baten aurrean bezeroaren, familiaren eta beraren tes-
tuingurua aztertzen du (fisikoa, historikoa, kulturala, filosofi-
koa, gizarte baliabideak, gaitasunak,…), eta estrategia ego-
kiak ezartzen ditu.

2.1. Lehentasunak modu egokian ezartzen ditu.
1. Egon daitezkeen arazoak, egoerak, alternatibak… kanpo-

ko laguntzaz baloratzen ditu.
1. Erabakiak hartzeko orduan dauden aukera desberdinak

aztertu eta haiei buruzko gogoeta egiten du.
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1. Erabakiak hartzea praktikan jartzen du, egoera baterako
bidezkoa eta egokia bereiztuz.

2. Erabakiak hartzea praktikan jartzen du, arazoak, egoe-
rak… ordenan aukeratzera heltzeko. 

2. Aztertu eta erabakiak kontrastatuz hartzen ditu, pertsona-
ren, familiaren eta erakundearen baliabideak kontuan iza-
nik. 

2. Lehentasunak aldatzeko aukera onartzen du, planifikatu-
tako ikuspegiek itxoiten diren emaitzak ematen ez dituz-
tenean.

3. Egoera bat ikuspegi batetik baino gehiagotik hartzen du
kontuan eta estrategiak planifikatzen ditu testuingurua,
pertsonaren egoera, baliabideen premia, ezagutzak… kon-
tuan izanik, eta arazoa konpontzera bideratutako estrate-
giak praktikan jartzen ditu.

2.2. Teoria eta praktika artikulatzen ditu.
1. Praktika, pentsamendu erreflexiboa duten ezagutza teori-

koetan oinarritzen du.
2. Praktika, pentsamendu analitikoa erreflexiboa duten eza-

gutza teorikoetan oinarritzen du, esperientzia baten eta
bestearen, kontzeptu baten eta bestearen, arteko antze-
kotasunak eta desberdintasunak baloratuz.  

2. Berak duen ezagutza klinikako egoera berrietara aplika-
tzen du.

1. Ideiak erlazionatzen ditu, ezagutzak lotzen ditu eta egoe-
ra zehatzetara egokitzen ditu.

2. Gogoeta egiten du ekintzaren aurretik, ekintzan bertan
eta berari buruz, ikuspegi batetik baino gehiagotik,gogoe-
ta prozesu informatuari lagunduko dioten iturri eremua
zabala kontuan izanik (bibliografia, adituak), bere espe-
rientzia teoriarekin erlazionatuz.

3. Ezagutza eta praktikaren esparruekin erlazionatutako
esperientzia koherentziaz erabiltzen ditu..

2.3. Zainketa lanean dituen ezagutzak, jarrerak eta trebeziak eza-
gutzen ditu eta hobekuntzarako gauzak proposatzen ditu.
1. Bere baliabideak eta ahalmenak ezagutzen ditu, eta, ondo-

rioz, erantzuna eman ondoren informatu egiten da edo beste
batengana bideratzen du. Badaki non dauden bere mugak.
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1. Onartzen du bere mugek eragina izan dezaketela egoera
bat baloratzeko edo arazo bat konpontzeko orduan.

2. Konturatzen da zein diren bere jarrerak, emozioak eta por-
taerak, bai eta bere beharrak ere. 

2. Bere baliabideak martxan jarri eta ebaluatzen ditu, eta
laneko hazkuntzan lagunduko dioten estrategien garape-
nerako laguntza bilatzen du.

3. Jasotako iritziak zalantzan jartzen ditu eta bere iritzi pro-
fesionalak osatzen ditu.

2.4. Laneko ikasketarako metodo bat baino gehiago erabiltzen
ditu, ezagutza, jarrera edo trebezia gabeziak identifikatuz
eta, hala denean, zuzenduz.
1. Bere ikasketaren erantzukizuna bere gain hartzearen

garrantziari buruzko gogoeta egiten du.
1. Bere ikasketaren alde indartsuenak eta ahulenak balora-

tzen ditu, lehentasunezko alorrak identifikatuz, ikasleak
praktikaren testuinguruan duen rola kontuan izanik.

1. Ideia eta ikuspuntu desberdinak entzun eta haiei buruzko
gogoeta egiten du, kontrastatzeko eta egokienak auke-
ratzeko.

1. Bere balorazioa, ikasketan laguntzen dioten erreferentzia-
ko beste pertsona batzuekin alderatzen du.

2. Ikasketan sakondu beharreko helburuak edo alorrak
aztertzen eta ezartzen ditu, bere alde indartsuak eta ahu-
lak kontuan izanik, praktika-aldian (tutorearen eta/edo ira-
kaslearen laguntzaz). 

2. Ekintzari buruzko gogoeta egiten du, hobe daitezkeen
ekintzak identifikatuz.  

2. Parte hartzen du bere praktika-aldiaren ebaluazioan, ikas-
keta alderatuz eta aurrera egin duen alorrak eta etorkizu-
nean gehiago sakondu behar dituen alorrak identifikatuz.

3. Bere ikasketaren puntu indartsuak eta ahulak ezagutzen
ditu, landu beharreko lehentasunezko alorrak identifika-
tuz, gaitasun profesionalak kontuan izanik, praktikaren
testuinguruan. 

3. Ikasteko baliagarri izan daitezkeen estrategia desberdinak
aztertu eta haiei buruzko gogoeta egiten du, eta bere ikas-
ketan parte hartzen dutenekin ekintzak ezarri eta nego-
ziatzen ditu. Ikasketarako estrategia bat baino gehiago
jartzen du martxan. 

3. Gero eta konpromiso gehiago erakusten du identifikatuta-
ko ikasketa beharretarako garrantzitsuak diren ezagutza
berrien bilaketan (bibliografia, adituei galdetu).
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3. Auto-ebaluazioa egiten du
1. Bere mailan berarengandik itxoiten diren gaitasunen noraino-

koa aztertzen du.
2. Bere mailan berarengandik itxoiten diren gaitasunen noraino-

koa konparatu eta aztertzen du.
3. Aurkitu dituen zailtasunak eta haien ondorioak identifikatzen

ditu eta haiek bideratzeko jarduera estrategiak proposatzen ditu.

4. Ekintzan eta ekintzari buruz gogoeta egiten du.
1. Ekintzari buruzko gogoeta estratifikatua izango da, bere mailara-

ko itxoiten diren gaitasunekin duen erlazioaren arabera, bai eta
emandako teoriako programen edukiekin eta helburuekin ere.

5. Erizaintzako ikerketa prozesuan laguntzen du.
1. Informazioa bilatzeko Liburutegiak nola funtzionatzen duen

ezagutzen du.
1. Ikasgelan edo praktiketan landutako gaiekin erlazionaturiko

artikuluak irakurtzen ditu.
1. Erizaintzako ikerketak praktika oinarritzeko duen garrantziaz

jabetzen da eta baliabideak horretara bideratzen ditu.
2. Datu garrantzitsuen bilaketa eta aukeraketa erakusten du,

bere parte hartzeak oinarritzeko.  
2. Ikerketa artikuluen eta base datuetako bilaketen irakurketa kri-

tikoa egiten du.
3. Bere parte hartze profesionalak argudiatzen ditu, literatura

zientifikoan oinarrituz. 
3. Aurreko ikasturteetan ikasitakoa aplikatzeko ahalmena era-

kusten du, zenbait ikasgaietan egin beharreko lanak egiteko
orduan.

6. Beste batzuen ikasketa esperientzietan eta laneko garapenean
laguntzen du.
1. Ikasgelan bere iritziak eta taldean egindako eraikuntzak aur-

kezten ditu, horrek bere prestakuntzan duen garrantziaz jabe-
tuz.

1. Elkarrizketaren aldeko jarrera izaten du, zerikusia duten agen-
te guztien parte hartzea bultzatzeko.

2. 1. mailako ikasleen irakaskuntzan laguntzen du, praktiketan,
beharrezkoa baldin bada.

3. Praktiketan egiten diren saioetan parte hartzen du, beste ba-
tzuekin batera ikasteko.
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3. Argitalpenetan eta foroetan parte hartzen du, ezagutza heda-
tzeak duen garrantziaz jabetzeko.

7. Egia bilatzeko konpromisoari eusten dio. Bere oharrak ebidentzie-
tan oinarritzen ditu.
1. Inguratzen duen errealitatearekiko jarrera behatzailea gara-

tzen du.
1. Gertakariak lotu, erlazionatu eta oinarritzen ditu, haien ondo-

rioak baloratuz.
2. Ebidentziaren bilaketa garatzen du iturri adituetan (Bibliogra-

fiak, pertsona adituak, etab.)
3. Erreferentzia bibliografikoak modu egokian ematen ditu.

8. Jakingurazko jarrera izaten du.
1. Ikasteko motibaturik dago; bere mailari dagozkion gaien eza-

gutzan sakontzeko interesa erakusten du.
2. Informazioa bilatu eta iritziak alderatzen ditu.
3. Errealitate desberdinei buruzko galderak egiten dizkio bere

buruari, esanahiak modu aktiboan bilatzen ditu eta argia eta
garbia denaren gainetik ikusteko ahalmena erakusten du.
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3. ZAINKETA KUDEATZEKO ETA EMATEKO

1. ZAINKETAREN filosofia Holista izaten du bere praktika profesiona-
laren garapenean.
1. Pertsonaren alderdi biopsisozialak, emozionalak eta izpiritualak

identifikatzen ditu.
2. Pertsonaren alderdi biopsisozialak, emozionalak eta izpiritualak

oinarritzen eta erlazionatzen ditu, eta horiek zainketan duten
garrantzia baloratzen du.

3. Zainketa integrala ekarriko duten parte hartzeak izaten ditu.

2. Pertsonek behar dituzten zainketa guneak ezagutzen ditu, haiek
ahalik eta independentzia maila altuena izan dezaten, bizitzaren
ziklo osoan.
1. Ekintza desegokiak eta zailtasun iturriak identifikatzen ditu eta

datu horiek eragin ditzaketen arazoekin erlazionatzen ditu.
1. Pertsonaren independentzia mailari eusten dio.
2. Independentzia mailarik altuena lortzeko landu daitezkeen ara-

zoak identifikatzen ditu. 
2. Pertsonaren gaixotasun prozesuaren ondoriozko zainketen alo-

rrak argudiatzen ditu.
3. Erizain zerbitzurako egokiak diren zainketa alorrak ezartzen ditu.

3. Pertsonaren* ahalmenak indartzeko helburuak ezartzen ditu, haien
itxaropenetara eta dauden osasun baliabideetara egokituz.
1. Pertsonarekin adostutako eta zailtasun iturrira bideratutako

helburuak planifikatzen ditu..
2. Helburuak unitatearen baliabideak kontuan izanik planifikatu-

ko ditu.
3. Helburuak, Ospitalearen eta Gizarte-osasun sistemaren, baliabi-

deak kontuan izanik planifikatuko ditu.

4. Pertsonengan identifikatzen diren osasun beharrak asetzera bide-
ratutako ekintzak planifikatzen ditu, dituen baliabideak erabiliz,
antolamendu politika kontuan izanik.
1. Pertsonaren erosotasunari eta autonomia mailari eusteko ekin-

tzak ezartzen ditu modu indibidualizatuan.
2. Pertsonarengan bere prozesuaren auto-kudeaketarako ahalme-

nak garatzera bideraturik dauden ekintzak modu indibidualiza-
tuan ezartzen ditu.
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3. Zainketa eragingarrira bideratutako parte hartzeen eta baliabi-
deen aukeraketa argudiatzen du.

5. Egon daitezkeen egoerak aztertzen ditu, parte hartzeko orduan
lehentasunak ezarriz.
1. Pertsonen lehentasunezko arazoak identifikatzen ditu.
2. Badaki arazoen eta jarduketen lehentasunak oinarriturik ema-

ten, gaixoaren egoeran oinarrituz.
3. Badaki arazoen eta jarduketen lehentasunak oinarriturik ema-

ten, bere baliabideak, pertsonarenak eta Gizarte-Osasun Siste-
marenak kontuan izanik.

6. Bere parte hartzea aurrera eramaten duenean kontuan izaten ditu
bere mugak, baliabideak eta pertsonaren egoera.
1. Prozedurak egiteko modua behatzen du.
1. Prozeduren eskuliburuan kontsultatzen ditu behatu dituen pro-

zedurak.
1. Bere gaitasunak, ahalmenak, aztertzen ditu parte hartzeak

aurrera eraman aurretik.
1. Jada ezagutzen dituen jarduketak pertsona aditu baten gainbe-

giradapean egiten ditu.
1. Bere jarduketen ondorioei buruzko gogoeta egiten du, bera eta

pertsona babesteko.
2. Prozedurak eta protokoloak pausoz pauso garatzen ditu, eta

modu egokian eta seguruan egiten ditu.
3. Bere zainketa ekintzaren eta gaixoaren kalitatea eta segurtasu-

na bermatzen ditu.

7. Bizitzeko estilo osasungarriak ezartzeko gaitasunak garatzera bide-
ratutako hezkuntza prozesuak ezartzen ditu.
1. Hezkuntza prozesuek pertsonen independentziarako eta ahal-

menen garapenerako duten garrantziaz jabetzen da.
2. Hezkuntza teoriak eta hezkuntza prozesuaren inplikazioak eza-

gutzen ditu, aldaketa prozesuak garatzeko eta erizainaren rola-
ren barruko gauza gisa onartzen ditu.

3. Bere praktikan teoria eta hezkuntza metodoa barneratzen ditu,
identifikatuz eta horren zergatia argudiatuz.

8. Taldeko beste kiderekin egin dezakeen jarduera edo/eta eskuordetu
diezaiokeen jarduera onartzen du, gainbegiraketa egokia bermatuz.
1. Bere eguneroko lanean berarekin lan egiten duten profesiona-
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len arteko erantzukizuna eta atazak beste batzuen esku uzteak
duen garantiza identifikatu eta aztertzen du eta horri buruzko
gogoeta egiten du.

2. Praktikan erizainek laguntzaileen esku uzten dituzten jarduke-
ten egokitasuna identifikatzen du eta hari buruzko gogoeta
egiten du. 

2. Beste batzuen esku utz ditzakeen eta utz ezin ditzakeen jardu-
ketak bereizten ditu, rol profesionalen bereizketaren identifi-
kazioan oinarritutako argudioak erabiliz..

3. Badaki zein garrantzitsua den profesional gisa duen agintea
atazen banaketan, guztion arteko eta bere erantzukizunean.

9. Pertsona baten zainketan modu positiboan edo negatiboan eragi-
na izaten ari diren elementuak identifikatzen ditu. Pertsonak, pla-
nifikatutako zainketen aurrean ematen duen erantzuna ebalua-
tzen du.
1. Egiten dituen jarduketen dituzten ondorioez eta pertsonen

eboluzioan laguntzen duten ala ez aztertzen du eta horri
buruzko gogoeta egiten du.

2. Prozesua ebaluatzen du, pertsonaren zainketan eragin positi-
boa edo negatiboa duten elementuak identifikatuz.

3. Lortutako emaitzen, betetako helburuen eta konpondutako
arazoen ebaluazioa egiteko gai da. 

3. Landutako arazoak eta lantzea ezinezkoa izan direnak azter-
tzen ditu.

10.Egoera aldakorrak identifikatu eta laneko plana aldatzen du.
1. Taldeko kideek egiten dituzten jarduketak behatzen ditu, eta

ikusten du nola aldatzen diren pertsonaren eboluzioaren ara-
bera.

1. Taldeko kideek ezarritako jarduketen burutzapenean laguntzen
du eta aldaketei buruzko gogoeta egiten du.

2. Gai da egoera desberdinei buruzko balorazioak egiteko eta
zainketen planetan aldaketak sartzeko.

3. Zainketan jarrera dinamikoa eta arduratsua erakusten du, ego-
etara egokituz eta beraiekin batera eboluzionatuz.

11.Norbere burua zaintzeko beharra onartzen du.
1. Erizaintzako praktikan arreta unibertsalak identifikatzen ditu.
1. Arreta unibertsalen garrantzia baloratzen du eta praktikan

arreta horiek jarraitzen ditu.
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1. Hala eskatzen duten egoeretan gorputz mekanikaren printzi-
pioak identifikatu eta aplikatzen ditu.

1. Bere parte hartzeetan ez du alperreko arriskurik hartzen.
2. Bere burua zaindu beharra baloratzen du, besteak ongi zain-

tzeko oinarri gisa. 
2. Enpatia erakusten du, pertsonarekin konektatzen du, hark sen-

titzen duena ulertzen du, baina haren sentimenduak bere egin
gabe.

3. Auto-zainketan koherentzia erakusten du, bere laneko rola
garatzean osasun prozesuetan.

12.Sentsibilitatea erakusten du erizainaren lana gizarteak dituen osa-
sun beharretara egokitzeko orduan.
1. Hauteman dituen jarrerei buruzko gogoeta egiten du, eta

aztertzen du jarrera horiek bat datozen gizartearen osasun
beharrekin.

2. Hobetzeko alorrak aurkitzen ditu eta beharrei erantzungo diz-
kieten ideiak aurkezten ditu..

3. Osasun zainketa baldintzatzen duten osasun sistemako elemen-
tuei buruzko gogoeta egiten du, ongi argudiatutako iritzi kriti-
koak lortzeko. 

3. Biztanleriaren osasun maila hobetzeko erkidegoan duen parte
hartzearen garrantzia argudiatzen du. 

3. Zainketarako ekintzak planifikatzen ditu (taldeen arreta).
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4. HARREMANAK MODU EGOKIAN EZARTZEKO

1. Erlazio terapeutiko profesionalak ezartzen ditu.
1.1. Jarrera enpatikoa erabiltzen/erakusten du.

1. Errespetua erakusten du, ahozko eta ez ahozko adierazpen
egokiak erabiliz komunikatzen da.

1. Sentsibilitatea erakusten du pertsonaren sentimenduak
adierazten uzteari dagokionez.

1. Bere iritzien argudioak aztertzen ditu eta haiei buruzko
gogoeta egiten du, aurreiritziak saihesteko.

2. Pertsonen sentimenduak onartzen eta errespetatzen ditue-
la erakusten du. 

2. Lanari buruzko elkarrizketarako aukera ematen du. 
2. Sentimenduen adierazpena bultzatzen duen giro terapeu-

tikoa sortzen du.
3. Elkarrekintzan badaki zein gunetan dagoen eta hori

aztertzen du.

1.2. Pertsonak emandako mezua ulertzen duela eta mezu hori
ulertzeaz arduratzen dela egiaztatzen du.
1. Hizkuntza ulerkorra, errespetuzkoa eta egoerarekin eta

pertsonarekin bat etorriko dena erabiltzen du.
1. Bezeroarekin duen erlazioan erabiltzen duen hizkuntzari

buruzko gogoeta egiten du.
1. Bere buruari galdetzen dio ea egiten dituen galderak ego-

kiak diren, pertsona eta egoera kontuan izanik.
2. Hizkuntza profesionala erabiltzen du, pertsona eta egoera

kontuan izanik. 
2. Mezua ulertu duela baieztatzen du. 
2. Ahozko eta ez ahozko komunikazioen arteko koherentzia

bereganatzen du.
3. Bezeroaren mezua alderatzen du.

1.3. Erabiltzaileak proposatutako erregimen terapeutikoari dago-
kionez konfiantza eta segurtasuna izatea sustatzen du.
1. Pertsonaren adierazpen guztiak hartzen ditu kontuan.
2. Pertsonak erregimen terapeutikoaren aurrean dituen zail-

tasunak kontuan izaten ditu. 
2. Pertsonari erregimen terapeutikoaren abantailak eta des-

abantailak jakinarazten dizkio.



DIPLOMATUAREN GAITASUNAK
37

2. Erabiltzaileak, informazio egokia jaso eta gero, erregimen
terapeutikoaren inguruan hartzen duen erabakia errespe-
tatzearen garrantzia kontuan izaten du.

3. Pertsonaren alderdi positiboak indartzen ditu, erregimen
terapeutikoari dagokionez. 

3. Parte hartze terapeutikoa pertsonaren ezaugarrietara eta
egoerara egokitzen du.

2. Argi eta garbi erregistratzen du, pertsonak, bizitzan zehar, dituen
osasun egoera guztiak islatuz.
1. Antolakuntzan ezarritako erregistroak eta txostenak inplemen-

tatzen ditu.
1. Bildutako informazioa aztertu eta hari buruzko gogoeta egiten du.
2. Erregistratu beharreko informazioa aukeratzen du, garrantzi-

tsua eta garrantzitsua ez dena bereiztuz. 
2. Oinarritutako formako iritziak islatzen ditu, aurreiritzirik eman

gabe.
3. Pertsonaren jarraipenean erabiltzen den dokumentazioa modu

kritikoan aztertzen du, zainketan, ebaluazioan, etab. duen
garrantziaz jabetzeko.

3. Pertsonen zainketak artikulatzeko ekintzak ezagutu eta aurrera
eramaten ditu, zainketako maila guztiekin eta beste agente ba-
tzuekin komunikatuz.
1. Balorazioa onarpenetik baloratzen du, alta ematean izan beha-

rreko arretak aurreikusteko.
1. Etxeko zainketan eragina izan ditzaketen arazoak hautematen

ditu.
2. Etxeko zainketak behar besteko aurrerapenarekin aurreikusten

ditu. 
2. Pertsonaren egungo egoera islatzen du. 
2. Zainketen jarraipena egiten du eta haiei buruzko informazioa

ematen du.
3. Beste profesional batzuekin harremanetan jartzen da, aurrez

aurre edo idatziz, arreta maila guztien artean egon beharreko
komunikazio beharrari buruz jabetzeko.

3. Alta gaixoarekin eta haren senideekin planifikatzen du, ohiko
girora egokitzea errazteak duen garrantziaz jabetzeko.

4. Taldearekin erlazio eraginkorra ezartzen du.
1. Taldearen iritziak entzun eta bereganatzen ditu, jarrera irekia

erakutsiz.
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1. Komunikazioan argudioak erabiltzen ditu.
1. Zainketan parte hartzen duen taldeko kide bakoitzak betetzen

duen tokia onartzen du.
1. Bere iritziak alderatu eta aurreiritziak aztertzen ditu.
2. Lagundu egiten du taldea laneko jardueraren trukaketa eta

azterketarako gunea izan dadin. 
2. Komunikazio prozesuan bide formalak eta ez formalak erabil-

tzen ditu.
3. Badaki gauzak beste batzuen esku uzten, bere ezagutzen, tre-

bezien eta ahalmena kontuan izanik. 
3. Osasun taldeak pertsonen zainketan jarraipena izango duela

bermatzen du, asistentziako maila bakoitzean.

5. Profesionalen arteko foroetan parte hartzeko ahalmena erakusten du.
1. Taldeetan parte hartzen du
1. Bere iritzia oinarrituz, argudiatuz, ematen du.
1. Laguntza bilatzen du
1. Azalpena prestatzen du, edukiari, aurkezpenari, dagokionez.
1. Presentzia egokia, egoten jakin.



Ebaluazio gida
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1. GAITASUNA
PRAKTIKA AURRERA ERAMATEKO, LANBIDEAN DAUDEN LEGEZKO ETA ETI-
KAKO PRINTZIPIOAK KONTUAN IZANIK.

GAITASUNAK
1º 2º 3º

1º R 1º 2º R 1º 2º 3º R

0 Ez daki, ez du egiten, ez du nahi, ez da saiatzen…

1 Batzuetan bakarrik, oso gutxi, hobetu behar du…

2 Lana egoki egiten du, zuzen, proposatutakoa betetzen du…

3 Oso ondo, beti prest, aipatzeko modukoa…

4 Bikain, modu ez ohikoan aipatzeko modukoa.

1. Kode Deontologikoaren eta Bioetikaren
printzipioen arabera aritzen da.

1.1. Praktikan dauden dilema etikoen inguruko eza-
gutza erakusten du.

1.2. Bere erabakien eta ekintzen erantzukizun etikoak
onartzen ditu.

1.3. Praktika ez-segurua identifikatzen du eta horren
arabera jarduten du.

1.4. Pertsonaren ikuspegi holistaren arabera aritzen
da.

1.5. Pertsonak zainketa prozesuaren barruko parte
hartzaile aktibo gisa sartzen ditu.

1.6. Pertsonen balioak, ohiturak eta sinesmenak
errespetatzen ditu.

1.7. Pertsonari laguntzen dio erabakiak hartzeko
orduan.

1.8 Pertsonek osasunaren zainketan duten eskubi-
deak onartzen ditu.

1.9. Biztanleek gizarte eta osasun alorretan dituzten
beharrak identifikatzen ditu eta horiei erantzuna
emateko diziplina-anitzeko estrategien bilaketan
parte hartzen du.

2. Indarrean dagoen legearen arabera aritzen
da.

2.1. Erizaintza aurrera eramateko orduan dagoen lege
esparrua ezagutzen du eta hari buruzko gogoeta
egiten du.

2.2. Erizaintza aurrera eramateko orduan legezko
ondorioak dituzten arauak eta prozedurako
gidak ezagutzen dituela erakusten du.

3. Badaki zeintzuk diren bere ezagutzaren
oinarriak eta noraino heltzen diren bere gai-
tasunak.
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2. GAITASUNA
PENTSAMENDU KRITIKOA GARATZEKO

GAITASUNAK
1º 2º 3º

1º R 1º 2º R 1º 2º 3º R

0 Ez daki, ez du egiten, ez du nahi, ez da saiatzen…

1 Batzuetan bakarrik, oso gutxi, hobetu behar du…

2 Lana egoki egiten du, zuzen, proposatutakoa betetzen du…

3 Oso ondo, beti prest, aipatzeko modukoa…

4 Bikain, modu ez ohikoan aipatzeko modukoa.

1. Argudiatutako iritzi profesionalak ematen
ditu.

1.1. Metodo sistematikoa erabiltzen du informazioa
biltzeko eta aztertzeko orduan.

1.2. Iritzi profesionaletan eragina izan dezaketen bal-
dintzak identifikatzen ditu.

2. Gauzak bere testuinguruan jartzen ditu eta
egoera zehatzetara egokitzen da. Egoera
baten aurrean bezeroaren, familiaren eta
beraren testuingurua aztertzen du (fisikoa,
historikoa, kulturala, filosofikoa, gizarte
baliabideak, gaitasunak,….), eta estrategia
egokiak ezartzen ditu.

2.1. Lehentasunak modu egokian ezartzen ditu.  

2.2. Teoria eta praktika artikulatzen ditu.

2.3. Zainketa lanean dituen ezagutzak, jarrerak eta
trebeziak ezagutzen ditu eta hobekuntzarako
gauzak proposatzen ditu.  

2.4. Laneko ikasketarako metodo bat baino gehiago
erabiltzen ditu, ezagutza, jarrera edo trebezia
gabeziak identifikatuz eta, hala denean, zuzenduz.

3. Auto-ebaluazioa egiten du

4. Ekintzan eta ekintzari buruz gogoeta egiten
du.

5. Erizaintzako ikerketa prozesuan laguntzen
du.

6. Beste batzuen ikasketa esperientzietan eta
laneko garapenean laguntzen du

7. Egia bilatzeko konpromisoari eusten dio.
Bere oharrak ebidentzietan oinarritzen ditu.

8. Jakingurazko jarrera izaten du.
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3. GAITASUNA
ZAINKETA KUDEATZEKO ETA EMATEKO

GAITASUNAK
1º 2º 3º

1º R 1º 2º R 1º 2º 3º R

0 Ez daki, ez du egiten, ez du nahi, ez da saiatzen…

1 Batzuetan bakarrik, oso gutxi, hobetu behar du…

2 Lana egoki egiten du, zuzen, proposatutakoa betetzen du…

3 Oso ondo, beti prest, aipatzeko modukoa…

4 Bikain, modu ez ohikoan aipatzeko modukoa.

1. ZAINKETAREN filosofia Holista izaten du bere
praktika profesionalaren garapenean. 

2. Pertsonek behar dituzten zainketa guneak
ezagutzen ditu, haiek ahalik eta independen-
tzia maila altuena izan dezaten, bizitzaren
ziklo osoan. 

3. Pertsonaren ahalmenak indartzeko helburuak
ezartzen ditu, haien itxaropenetara eta dau-
den osasun baliabideetara egokituz.

4. Pertsonengan identifikatzen diren osasun
beharrak asetzera bideratutako ekintzak pla-
nifikatzen ditu, dituen baliabideak erabiliz,
antolamendu politika kontuan izanik.

5. Egon daitezkeen egoerak aztertzen ditu,
parte hartzeko orduan lehentasunak ezarriz. 

6. Bere parte hartzea aurrera eramaten duenean
kontuan izaten ditu bere mugak, baliabideak
eta pertsonaren egoera.

7. Bizitzeko estilo osasungarriak ezartzeko gaita-
sunak garatzera bideratutako hezkuntza pro-
zesuak ezartzen ditu.

8. Taldeko beste kiderekin egin dezakeen jardue-
ra edo/eta eskuordetu diezaiokeen jarduera
onartzen du, gainbegiraketa egokia bermatuz.

9. Pertsona baten zainketan modu positiboan
edo negatiboan eragina izaten ari diren ele-
mentuak identifikatzen ditu. Pertsonak, plani-
fikatutako zainketen aurrean ematen duen
erantzuna ebaluatzen du.

10. Egoera aldakorrak identifikatu eta laneko
plana aldatzen du.

11. Norbere burua zaintzeko beharra onartzen du.

12. Sentsibilitatea erakusten du erizainaren lana
gizarteak dituen osasun beharretara egokitze-
ko orduan.
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4. GAITASUNA
HARREMANAK MODU EGOKIAN EZARTZEKO

GAITASUNAK
1º 2º 3º

1º R 1º 2º R 1º 2º 3º R

0 Ez daki, ez du egiten, ez du nahi, ez da saiatzen…

1 Batzuetan bakarrik, oso gutxi, hobetu behar du…

2 Lana egoki egiten du, zuzen, proposatutakoa betetzen du…

3 Oso ondo, beti prest, aipatzeko modukoa…

4 Bikain, modu ez ohikoan aipatzeko modukoa.

1. Erlazio terapeutiko profesionalak ezartzen
ditu.

1.1. Jarrera enpatikoa erabiltzen/erakusten du.

1.2. Pertsonak emandako mezua ulertzen duela eta
mezu hori ulertzeaz arduratzen dela egiaztatzen
du.

1.3. Erabiltzaileak proposatutako erregimen terapeu-
tikoari dagokionez konfiantza eta segurtasuna
izatea sustatzen du.

2. Argi eta garbi erregistratzen du, pertsonak,
bizitzan zehar, dituen osasun egoera guztiak
islatuz.  

3. Pertsonen zainketak artikulatzeko ekintzak
ezagutu eta aurrera eramaten ditu, zainke-
tako maila guztiekin eta beste agente ba-
tzuekin komunikatuz.

4. Taldearekin erlazio eraginkorra ezartzen du.

5. Profesionalen arteko foroetan parte hartze-
ko ahalmena erakusten du.

OHARRAK _______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________




