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Txertaketa Euskadin
Txertaketak ezinbesteko erreminta dira herritarren osasuna gaixotasun infekzioso garrantzitsu eta larriengandik 
babesteko. Banaka nahiz taldeka, txertaketen bitartez infekzioak hedatzea saihesten da.

1987tik, Osasun eta Kontsumo Sailak hainbat egokitzapen egin ditu haurren txertaketa-egutegietan, betiere 
irizpide teknikoetan oinarrituta eta honako alderdi hauek baloratuz: aurreikusi beharreko gaixotasunekin loturiko 
epidemiologia-datuak, segurtasuna, eta txerto berriek indarrean den egutegiko gainerako txertoekin duten 
bateragarritasuna errespetatuz.

Erabaki horietan guztietan, funtsezkoak izan dira Euskadiko Txertaketetarako Aholku Kontseiluaren gomendioak 
eta proposamenak.

Txertaketa-programei esker, Euskadin modu esanguratsuan murriztu dira haurren gaixotasun infekzioso nagusiak, 
eta horrez gain, emaitza bikainak lortu dira Osasun Publikoaren ikuspuntutik, duela gutxi egin den 
Seroprebalentziari buruzko Inkestan islatu den moduan.

Etengabeko eguneratze- eta hobetze-politika horren barnean, 2013ko urtarrilaren 1ean berriz eguneratuko da 
Euskadiko Haurren Txertaketa Egutegia.



Euskadiko haur-txertaketaren historia
EAEk 1979. urtean jaso zituen Osasun Publikoaren transferentziak. Hasieratik, txertaketa-programa bat sortzea 
eta haurren txertaketa-egutegi bat finkatzea izan dira haren lehentasunak.

1986an Haurren Txertaketarako Aholku Batzordea sortu zen eta lehen Txertaketa Egutegia onartu zen.
Bertan, honako jarraibide hau finkatu zen: DTParen eta poliomielitisaren aurkako lehen txertaketa 2, 4 eta 6 
hilabeterekin; elgorriaren, errubeolaren eta parotiditisaren aurkako txertoaren lehen dosia 12 hilabeterekin; DTP 
polioaren oroitzapen-dosi bat 18 hilabeterekin; DT eta polioa 6 urterekin; eta errubeola-dosi bat, neskentzako 
bakarrik, 11 urterekin.

Gaur egunera arte, Euskadik oso txertaketa-politika aktiboa eta berritzailea izan du, txertaketa-programa zabalak 
izan baititu, doako estaldura unibertsala bermatu dutenak. Urte hauetan zehar, txertaketa-estaldurak oso maila 
altuan mantendu dira, ia beti % 90etik gora.

Txertaketa Egutegia behin eta berriz eguneratu da urte hauetan zehar, eta azken aldaketa 2010ean gauzatu zen 
(tetanos-difteriaren aurkako oroitzapen-dosi bakar bat 65 urterekin):

Antigeno berriak gaineratu dira:
1986an 8 antigeno zeuden: BCG, Difteria, Tetanosa, Pertussisa, Elgorria, Errubeola, Parotiditisa eta 
Poliomielitisa.
1995an, 10 antigeno: BCG, Difteria, Tetanosa, Pertussisa, Elgorria, Errubeola, Parotiditisa, 
Poliomielitisa, Hib eta B hepatitisa.
2008an, 13 antigeno: BCG, Difteria, Tetanosa, Pertussisa, Elgorria, Errubeola, Parotiditisa, 
Poliomielitisa, Hib, B hepatitisa, C meningokokoa, Barizela eta Giza papiloma.

Txertaketa-jarraibideetan 7 aldaketa gauzatu dira.
6 aldaketa gauzatu dira, txerto modernoagoak edo konbinatuak eskaini ahal izateko.



Gaur egungo txertaketa-egutegia



Haurren txertaketa-egutegiko berritasunak
1 - Pneumokokoaren aurkako txerto konjugatua gaineratu da

2013ko urtarrilaren 1aren ondoren jaiotako haurrek pneumokokoak, erdiko otitisak, meningitisak eta pneumoniak eragindako gaixotasun 
inbaditzaileen aurkako estaldura izateko aukera izango dute. Txertoa haurrak 2, 4 eta 12 hilabete dituenean jarriko da.

Barneratze-irizpideak:

Gaur egun pneumokokoaren 13 serotipo desberdin estaltzen dituen txerto eraginkorrago bat dago. EMAren 
arabera (Medikamentuen Europako Agentzia), Prevenar 13 txertoaren segurtasun-profila oso altua da. Gainera, 
kostu-eraginkortasun altua du osasun-sistemarentzat, erikortasuna eta hilkortasuna murrizten baititu.

45 herrialdek dagoeneko gaineratu dute pneumokokoaren aurkako txertoa haurren txertaketa-egutegian; 
Espainian, ordea, Galizian bakarrik gaineratu dute. Euskadiren kasuan, txerto berri horrek gaur egun gaixotasuna 
eragiten duten pneumokoko anduien % 65a estali dezakeela uste da.

Euskadiko Txertaketetarako Aholku Kontseiluak hura gomendatzen du. Pediatrek ere pneumokokoaren
aurkako txertaketa gomendatzen dute. Arrisku taldeetako gaixotasunak jasaten dituzten helduek ere txertoa har 
dezatela gomendatzen du Aholku Kontseiluak.

Euskadin, txerto horrek % 60 eta 65 arteko estaldura du, eta haurraren familiak ordaintzen du haren kostu 
osoa. Familia bakoitzak 311,64 € ordaindu behar ditu, haur bakoitzeko, pneumokokoaren aurkako txertaketa osoa 
gauzatu ahal izateko. Hori dela-eta, ekonomiaren aldetik ahul dauden inguruetan kokatzen da txertoa hartu ez 
duten haurren ehuneko handiena. Gainera, gaur egun bizi dugun krisi ekonomikoak ehuneko hori areagotu 
lezake. Txertoa haurren egutegian doan finkatuz gero, % 95eko estaldura lortuko litzateke.



Haurren txertaketa-egutegiko berritasunak
Txertaketa unibertsala bidezko neurri bat da, gizarteari dagokionez oso aurreratua; gainera, gaur egun Euskadin 
aurkitu ditzakegun haur txertatuen eta ez txertatuen arteko desberdintasun-egoera murriztuko luke.

Txerto horrek 130 euro baino zertxobait gutxiago kostua eragiten dio Administrazioari txertatutako haur 
bakoitzeko, eta ez familiek orain arte ordaindu behar zituzten 311 euro horiek.

Txertatutako herritarren artean gaixotasuna murrizteaz gain, txertoak “artalde-efektu” garrantzitsua du. Izan ere, 
txertatu gabe daudenen artean % 30 murrizten du gaixotasunaren eragina.

Gaixotasun pneumokozikoen eragina Euskadin

2000 eta 2011 artean gaixotasun pneumokoziko inbaditzaileen 4.020 isolamendu zenbatu dira laborategian.

3.778 odolean
242 likido zefalorrakideoan-CLR (meningitis)

2011n 243 kasu erregistratu ziren, 218 odolean eta 25 likido zefalorrakideoan.

Batez beste, biztanleria osoan 15,66 kasu daude 100.000 biztanleko, 36,18 kasu 5 urtetik beherakoen artean eta 
53,97 kasu 2 urtetik beherakoen artean.

Euskadin, biztanleria osoan meningitis pneumonikoa duten 0,94 kasu daude 100.000 biztanleko, 2,7 kasu 5 urtetik 
beherakoen artean eta 6,04 kasu 2 urtetik beherakoen artean.



Haurren txertaketa-egutegiko berritasunak
2 - Tuberkulosiaren aurkako txertaketa arrisku taldeei bakarrik

Tuberkulosiaren aurkako BCG txertoa kendu da Haurren Txertaketa Egutegitik, honako arrazoi hauek direla-
eta:

Tuberkulosi-tasa 43,7tik 18,2 kasutara murriztu da (100.000 biztanleko) azken 20 urteetan.

Orain dela gutxi Tuberkulosiaren aurkako Euskadiko Plan berria onartu da; haren bitartez, tratamenduak 
osatzeko beharrezkoak diren sendagaiak doan eskainiko zaizkie ospitaleetan gizarte eta ekonomia arloko 
zailtasunak dituzten pertsonei.

Euskadi da bere egutegian txerto hori mantentzen duen Autonomia Erkidego bakarra. Europar Batasuneko 
herrialde gehienek ez dute haurren txertaketa-egutegietan gaineratzen. Horrela, beste Autonomia Erkidegoetako 
eta Europako egoerarekin parekatuko da.

3 - 13 urteko neska-mutilek hartzen duten B hepatitisaren aurkako 
txertoaren amaiera

2000. urtetik, 2, 4 eta 6 hilabeterekin jartzen da B hepatitisaren aurkako txertoa; dena den, lehen urtean txertoa 
jasotzeko aukera izan ez duten neska-mutilek 13 urterekin hartzen dute txertoa. Horrenbestez, 2013an 13 urte 
betetzen dituzten neska-mutil guztiek dagoeneko jarrita izango dute txertoa, eta beraz, 13 urterekin 
txertatzearen jarraibide hori ez da beharrezkoa izango.

Momentura arte txertoa jartzeko aukera izan ez duten neska-mutilen kasuan, ikastetxeen eta Osasun Zentroen 
bitartez eskainiko zaie txertoa.



Haurren txertaketa-egutegia 2013. urtetik aurrera
2 hilabete 4 hilabete 6 hilabete 12 hilabete 18 hilabete 4 urte 6 urte 10 urte
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1. Txertatu gabe edo gaixotasun hori izan ez duen biztanleria soilik
2. dosia lehenengoa hartu eta hilabetera, eta 3. dosia 6 hilabetera.
3.  65 urterekin oroitzapen-dosi bat hartzea gomendatzen da.



Ondorioak

2013ko urtarrilaren 1ean Euskadiko Haurren Txertaketa Egutegiaren beste eguneratze bat jarriko da abian.

Lehen Txertaketa Egutegia 1986an onartu zen, eta ordudanik, hainbat eguneratze gauzatu dira, betiere Euskadiko 
Txertaketetarako Aholku Kontseiluaren gomendioei jarraiki. Txertaketa-tasa % 90 baino handiagoa da gaur 
egun.

Honako hauek dira 2013. urterako berrikuntzak:

Pneumokokoaren aurkako txerto konjugatua gaineratuko da.

Gaur egun ia % 65eko estaldura du. Txertoa familiek ordaintzen dute, hau da, 311,64 euro haur bakoitzeko.
Urtarriletik aurrera doakoa izango da, eta beraz, % 95eko estaldura lortzea espero da; gainera, haren eragina % 
30 murriztuko da txertoa jaso ez dutenen artean.

Tuberkulosiaren aurkako txertaketa arrisku taldeei bakarrik aplikatuko zaie.

Tasak behera egin duelako, beste Autonomia Erkidegoetan eta hurbileko herrialdeetan aplikatzen ez delako, eta 
Tuberkulosiaren aurkako Euskadiko Plan berria ezarri delako erabaki da hura kentzea.

13 urteko neska-mutilek hartzen duten B hepatitisaren aurkako txertoaren amaiera

Gaur egungo egutegiaren arabera, haurrek 2, 4 eta 6 hilabeterekin jasoko dute txertoa.


	Euskadiko haurren txertaketa-egutegia�Prentsa-txostena�2012ko azaroaren 23a
	Txertaketa Euskadin
	Euskadiko haur-txertaketaren historia
	Gaur egungo txertaketa-egutegia
	Haurren txertaketa-egutegiko berritasunak
	Haurren txertaketa-egutegiko berritasunak
	Haurren txertaketa-egutegiko berritasunak
	Haurren txertaketa-egutegia 2013. urtetik aurrera
	Ondorioak

