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Gaixotasun onbera?

Hedatzeko gaitasun handia duen eta erraz transmititzen den 
gaixotasuna da gripea. Urtarokoa da, eta udazken amaieratik 
udaberria hasten den arte erasotzen du urtero.
Hauek dira sintomarik ohikoenak: sukar altua, ondoez orokorra, 
buruko eta eztarriko mina, eta eztula. 1-5 eguneko inkubazioaldia
du, eta hasiera klinikotik 3, 5 edo 7 egunera bitartean transmiti 
daiteke.
Gripearen birusak goiko arnasbideei eragiten die batez ere, eta 
onbera izan ohi den koadro klinikoa eragiten du, arrisku-talde 
jakin batzuengan izan ezik (gaixotasun kronikoa duten pertsonak, 
65 urtetik gorako adinduak…). Horiengan, konplikazio larriak sor 
ditzake.



Hobe da prebenitzea gero sendatzea 
baino

Txertatzea da prebentzio-neurririk eraginkorrena. 
Gripearen kontrako txertoak gaixotasuna eta hari lotutako 
konplikazioak arintzen ditu. 
Txertoaren helburu nagusia da hautatutako taldeak, arrisku-
taldeak, gaixotasunaren konplikazioetatik babestea.
Txertoaren kontraindikazio bakarra oilo-arrautzekiko 
hipersentiberatasuna da. Gripearen kontrako txerto inaktibatua
segurutzat ematen da haurdunaldiaren edozein unetarako. Dena 
den, hobe da zuhur jokatzea eta bigarren hiruhilekora arte 
itxarotea txertoa jartzeko.



Estaldura hobetu zen 2011n

2011ko kanpainan, aurreko kanpainan baino % 2,9 txerto gehiago
jarri ziren.
Zehazki, 367.242 txerto jarri ziren; eta 2010ean, berriz, 356.922.

2011 2010

≥ 65 años 65,2% 63,6%

Diabéticos 61,0% 60,5%

OCFA 62,8% 62,4%

Institucionalizados 94,8% 94,7%

Trabajadores Osakidetza 26,0% 23,0%

≥ 65 urte

Diabetikoak

Aire-fluxurako buxadura kronikoa

Egoitzetakoak

Osakidetzako langileak



Gripea 2009 - 2011 aldian

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica: Médicos Vigía.
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2012ko irudia



Estaldura gehitzea…

Estaldura % 67tik gora gehitzea, gaixotasun 
kronikoa dutenen artean.
Estaldura % 95etik gora gehitzea egoitzetan-eta 
bizi den jendearen artean.
Estaldura % 30etik gora gehitzea osasun-arloko 
profesionalen artean.



… hau lortzeko:

Gripe-kasuen kopurua, horiei lotutako konplikazioak, eta, 
hortaz, saihets daitezkeen ospitaleratzeak nabarmen
gutxitzea.
Era berean, gripe-prozesuaren sintomen ondorioz izaten diren 
Lehen mailako Arretako kontsulten kopurua gutxitzea.
Gripeen eta patologia kronikoen konplikazioek batera eragiten 
duten heriotza-tasa gutxitzea.

Nazioarte-mailako hainbat azterlanetatik ateratako ondorioak dira. Erresuma 
Batuan berriki egindako baten arabera, arriskuko pazienteei eta profesionalei 
txertoa jarrita, 1,2 milioi gripe-kasu saihesten dira; gaixotasun horri lotutako 
100.000 heriotzatatik 0,03tik 5era; 100.000 ospitaleratzetatik 0,73tik 9,2ra; eta 
Lehen mailako Arretako 100.000 kontsultatatik 22tik 260era.



Nola?

Baliabide propioen erabilera sendotzen da (Osarean, biztanleriaren 
estratifikazioa, BetiOn…), garbi ikusten baita eraginkorragoak direla eta 
gastua arrazionalizatu behar dela:

Osasun-zentroen kanpoaldeak txertatzera bultzatzeko erabiltzea.
Txertaketa-helburu zehatzak ezartzea, herritarrengan eragiteko planen 
esparruan (biztanleria bere arrisku-mailaren arabera estratifikatzea).
Zerbitzu-antolakunde bakoitzak ekintza zehatzak egitea paziente kronikoak eta 
osasun-arloko profesionalak txertatzeko.
BetiOn (telelaguntza) programaren barnean hartutako pertsona guztiei telefonoz 
deitzea.
Gaixotasun kronikoak dituztenei sms-ak bidaltzea, kanpainaren hasieran eta 
erdialdean.
Txertaketaren onurei (1. eranskina), txertoen segurtasunei eta abarri buruzko 
berariazko informazio-kanpaina Osakidetzako langileentzat.

Ez da egingo publizitate-kanpainarik (400.000 euro aurreztuko dira).



Aurrekontua

Gripearen kontrako txertaketa-kanpainarako 2012ko 
aurrekontua, gutxi gorabehera, 2 milioi eurokoa da 
(2.005.297 €).
Euskadik 400.000 txerto erosi ditu, bakoitza 2,83 €-an, 
eta 0,50 € aurreztu ditu Espainiako beste autonomia-
erkidego batek lortutako preziorik merkeenari 
dagokionez.
Osasun Ministerioak, erosketa zentralizatu bidez, 
lortutako gutxieneko prezioa 3,78 € da.



1. eranskina
Zergatik da garrantzitsua osasun-arloko profesionalek txertoa jartzea?

Profesionalek txertoa jartzeak beren artean gripearen eragina murrizten du 
(absentismo txikiagoa).
Gripeak jotako mediku eta erizainek gaixotasuna beren pazienteei transmiti 
diezaiekete.

Horren ondorioz, garbi dago oro har gripearen eragina prebenitzeko neurri 
eraginkorra dela.

Osasun-arloko profesionalen txertaketa sustatzeak estaldura orokorra 
gehitzen du (biztanleria orokorraren estalduran eragiten du).
Profesionalen elkargoek, elkarte zientifikoek, nazioarteko erakundeek, osasun 
publikoko institutuek…, era guztietako entitate askok, alegia, gomendatzen 
dute osasun-arloko profesionalek gripearen kontrako txertoa jartzea.

Espainiako 19 elkarte zientifikok “eskuragarri dauden ebidentzia zientifikoetan 
oinarrituta, sutsuki gomendatzen dute osasun-arloko langileek gripearen kontrako 
txertoa jartzea; izan ere, onura handiak ekarriko dizkie haiei, haien pazienteei eta 
gainerako herritarrei”..<}100{>

Osasun-arloko profesionalek eta zerbitzuek pazienteen osasuna babesteko
eskura dituzten neurri guztiak jartzeko betebehar etiko eta morala dute.
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