


Ina Idarreta Mendiola Nafarroako Unibertsi-
tatean Medikuntza eta Kirurgian lizentziatu zen
1981ean. Familia eta Komunitateko Medikuntzan
espezializatua. 36 urte daramatza lanean Lehen
mailako arretan osasun zentro ezberdinetan;
azken 30 urteak Tolosakoan. Gaur egun
(2018tik) OSI Tolosaldeko
Iurramendi egoitzako sen-
dagilea da. Ebidentzian
Oinarritutako Osasun-
gintza (EOO) prakti-
katu du azken 25
urteetan eta EOO Osa-
tzen (Familia eta Komunita-
teko Medikuntzako
Euskal Elkartea)
taldeko bazki-
dea da. Prak-
tika honi
buruzko hain-
bat ikastaro
eman ditu.

Idoia Alkorta Mitxelena EHUn Medikuntza
eta Kirurgian lizentziatu zen 1983an. Familia eta
Komunitateko Medikuntzan espezializatua. 25
urte daramatza lanean Lehen  mailako arretan:
Aretxabaletako Osasun Zentroan, Errenteriako
Etengabeko Arreta Gunean, etb. Gaur egun
(2011tik) OSI Bidasoako 2 egoitzetako medikua
da. Ebidentzian Oinarritutako Osasungintza

(EOO) praktikatu du azken 18
urteetan eta EOO Osatzen
(Familia eta Komunitateko
Medikuntzako Euskal El-
kartea) taldeko bazkidea
da. Praktika honi buruzko
hainbat ikastaro eman 

ditu.
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La medicina basada en la evidencia (MBE), tiene su origen en la
aplicación de los ensayos clínicos en medicina en los años 60 del siglo XX
debido a la crítica que existía a la falta de fundamentos y a la gran variabilidad
en la práctica de la medicina. Es desde 1981 cuando empieza a desarrollarse
lo que conocemos con el nombre de MBE-EOO.

En noviembre de 1992, el “Evidence-Based Medicine WorkingGroup”
(EBMWG) (Grupo de Trabajo en Medicina Basada en Hechos) de la
Universidad McMaster, en Ontario (Canadá), publicó en la revista
JAMA, el artículo titulado: Evidence-based medicine. A new approach
to teachingthe practice of medicine.  Se iniciaba la difusión de un nuevo en-
foque para la práctica de la medicina.

Gu EOO Osatzen elkarteko partaideak gara (Familia eta Komunitate
Medikuntzako Euskal Elkartea), eta 25 bat urte gabiltza beharrean. Osa-
sun-sistema publikoko arretako lehen mailako profesionalak gara. Gure hel-
burua zera da: ezagutza onenetan oinarritutako medikuntza eta erizaintza
praktikatzen laguntzea, eta, aldi berean, seguruagoak eta eraginkorragoak iza-
tea. Horretarako, egunero kontsultan sortzen diren zalantzak zehatz-mehatz
argitzen saiatuko gara hitzaldi honetan, eta gure jardunbidea eta esperientziak
zuekin partekatuko ditugu.
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