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Irakaskuntzako berripapera 

Irakaskuntza Unitate 
Multiprofesionala (IUM). 
Bizkaiko Osasun Mentaleko 
Sarea (BOMS) 

Zer egiten dute egoiliarrek 

“irakaskuntzako ostegunetan”? 

 

Ia BOMSeko zentro guztiek hartzen 

dituzue gure Irakaskuntza Unitate 

Multiprofesionaleko egoiliarrok 

(BAME, BAPE, BAEE), eta seguru 

gaude horregatik dakizuela astean 

behin joaten direla “irakaskuntzako” 

saio batera, espezialitate bakoitzeko 

araudiari jarraituz (Bizkaiko 

gainerako unitateetan egiten duten 

moduan, Basurtuko Ospitalean izan 

ezik; bertan astearteetan egiten 

baitute). Horietan, hainbat jarduera 

egiten ditugu, hala nola: 

 

- Tutoretzak: egoiliar bakoitzari 

denbora eta leku bat esleitzen 

zaizkio, espezialitate 

bakoitzeko tutore 

nagusiarekin egoteko 

(gutxienez 4 aldiz urtean), 

biek prestakuntzaren 

inguruko zailtasunak eta 

bestelako gauzak jorra 

ditzaten. 

- Iraupen luzeko mintegiak:   

ostegunetan izaten dira; 

batzuetan, hilabete batzuk 

irauten dute. Asmoa da 

gehiago sakontzea 

psikopatologian, 

psikofarmakologian, 

diagnostikoan, psikoterapian, 

haur eta nerabeen psikiatrian, 

Bioetikan eta legezko 

alderdietan, ikerkuntzan, 

adikzioetan, lehen gertakari 

psikotikoetan, eta abarretan. 

 

- Kasu klinikoak: egoiliarrek 

aurkezten dituzte zentroetako 

errotazioan artatu dituzten 

edo artatzen ari diren kasuak, 

normalean tutoreekin batera. 

 

- Jarduera-tailerrak: gure 

irakaskuntzaren antzeko beste 

esparru batzuetan “gertakari 

kritiko” izena ematen diote. 

Egoiliar batek paziente batekin 

izan duen arazo edo gertakari 

bat aurkezten du, baldin eta 

zailtasunik ekarri badio 

lantaldearekin, ezbai etikorik 

edo legezko zalantzarik. 

 

- Beste jardunbide batzuk; 

esaterako: irakurketa-

mintegiak, teknikari buruzko 

tailerra, irakasle- eta egoiliar-

talde guztiaren bilerak, eta 

abar. 
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Egoiliarrek eurek prestatzen 

dituzte mintegietako asko 

(gainbegiraletza dute), eta 

horrek, kanpotik uste den baino 

lan eta ikasketa gehiago egin 

behar izatea ekartzen die. 

Guztiarekin ere, jakitun gara 

prestakuntza teorikoa ez dela 

nahikoa; halatan, bakarrik 

saiatzen gara oinarri batzuk 

ezartzen, egingo dituzten 

errotazioetan lagungarri egingo 

zaielakoan; horregatik, beti 

esaten diegu egoitzaldia 

ikasketaren lehen urratsa 

besterik ez dela, lanbide hau 

egunetik egunera ikasten baita, 

eta espero dugu lanbide-bizitza 

osoan iraun diezaien. 

 

Zein da psikiatriako 

prestakuntzaren geroa? 

 

Noizbait irakurri edo entzungo 

zenuten “sortuko” zutela haur eta 

nerabeen psikiatria espezialitatea, 

eta horrela izan da. Ondorioz, 

2023tik aurrera, izangaiek hautatu 

beharko dute haur ala helduen 

(orokorra) egoitzaldia egitea. 

Lehen bi urteak komunak izango 

dira, eta horien ondoren, 

espezialitate bakoitzak beste 3 urte 

gehiago izango ditu. Gaur-gaurkoz 

adosten ari dira zer baldintza bete 

beharko diren Irakaskuntza 

Unitate Multiprofesional gisa 

akreditatzeko; beraz, laster egingo 

dugu horretarako izapidea, eta 

2023. urteaz geroztik, guztioi 

eragingo digu aldaketak (gainera, 

hori batera gertatuko da 

pandemiaren ondorioz, azken 

urteotan izan ditugun beste 

aldaketa batzuekin: egoitzaldia 

hasteko hilabetea, eta beste).  

Susmoa izango duzuenez, garai 

zailak datoz, eta horregatik, ekipo 

askoren laguntza beharko dugu, 

baina egon seguru gogoz eta 

ilusioz helduko diegula egitasmo 

berri hauei, aurretiaz egin dugun 

moduan. Azken finean, egoiliarrak 

gure etorkizuna direnez, guri 

dagokigu horiei ahal denik eta 

prestakuntzarik onena ematea, 

daukagun ezagutzaz baliatuta.  

Informatzen jarraituko dugu. 
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