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Gripea:

• Gaixotasun infekziosoa da, birus batek

sortua.

• Nagusiki arnasbidetik kutsatzen dena.

• Oso kutsakorra da.

• Urtaroko gaixotasuna da.



Gripearen garrantzia:

• Maiztasuna: ⇒ milioika kasu urtero.

• Konplikatu daiteke, eta larri bihurtu, 

arriskuko biztanleriaren kasuan.
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Arriskuko biztanleria:

• Adinekoak: immunitatea ↓↓↓↓

• Gaixotasun kronikoak dituztenak:

o Diabetesa

o Arnas aparatukoak

o Bihotzekoak

o Eta abar.

• Emakume haurdunak
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Zergatik jarri behar da txertoa?

• Gripea oso larria izan daiteke arriskuko 

biztanleriarentzat.

• Ez dago tratamendu espezifiko eraginkorrik.

• Txerto bat daukagu, ordea:

o Prebentzio-tresna eraginkorra.

o Haren osagaiak urtero gaurkotzen dira, eskura 

dugun informazio epidemiologikoaren arabera. 

o SEGURUA
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• Txerto-kopurua: 380.000 (handitzeko aukera dago) 

• Aurrekontua: 1.200.000 € (txertoa)

Gripearen aurkako 2014ko txertaketa-kanpainaGripearen aurkako 2014ko txertaketa-kanpaina



Neurri berriak 2014rako:

• Ospitale-eremutik, aholku sanitarioa indartu.

• Plan korporatibo berria, profesionalei txertoa jartzeko.

• Kanpaina gogoratu txertatzeke dagoen jomuga-

biztanleriari, kanpainaren erdian: familia-

medikuaren gutuna bidalita, telefonoz deituta...

• Azpimarratu txertatzearen garrantzia emakume 

haurdunen kasuan.
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Kanpaina-aldia:

• Kanpaina-aldi ofiziala handitu: 2 hilabete, azaroaren 

30a arte.

– Txertoa jartzeko aukera izatea erraztu.

• Atzeratu hasiera aste betez:⇒ 2014ko irailaren 29a:

– Oporraldia luzatzen duten biztanleei txertoa jartzea erraztu.
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Gripearen bilakaera aurreikusi.

• Ezin dugu aurreikusi segurtasun osoz

gripearen garrantzia.

• Aurreko denboraldietako datu

epidemiologikoei esker, andui

zirkulatzaileak ezagutu ditzakegu.
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2012-2013 eta 2013-2014 denboraldiak

350,4 kasu 100.000 biztanleko
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• Kasu larriak, ospitaleratuak, zeinetan gripea zutela egiaztatu baitzen:

Adin taldeaAdin taldeaAdin taldeaAdin taldea %%%%

0-4 urte 12,8

5-14 urte 2,7

15-24 urte 1,4

25-44 urte 19,6

45-64 urte 42,6

65-74 urte 9,5

74 urtetik 

gorakoak:

11,5

Iturria: Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza

% 67

ez zegoen 

txertatuta.

Emakume haurdunak: % 4,1
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Arrisku faktoreak                                                      %                                                 

Arnas-gaixotasun kronikoa 22,4 

Diabetesa 19,6 

Gaixotasun kardiobaskular kronikoa 16,2 

Obesitate morbidoa 13,8 

 



Txertoaren segurtasuna:

2007-2011 kanpainak

44 Erreakzio kaltegarriaren 

susmoa zegoela 44 kasutan

jakinarazi zen. 

22 kasutan, 

horixe egiaztatu 

zen (% 50)

% 100 Arin

1.882.205 txerto 

jarrita. 
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Zer egin txertoa jar diezazuten?

• Bai:

• Zure ohiko Osasun-zentrora joan; 
besterik ez.

• Komeni da aurretik telefonoz deitzea. 

� ≥ 65 urtekoa izanez gero

� Gaixotasun kroniko bat

izanez gero

� Emakume haurduna
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o Antibiotiko ez aginduak.

o Tratamendu sintomatikoa

o Maiz garbitu eskuak.

o Erabili eta botatzeko diren zapiak 

erabili.

o Eztul edo doministiku egiterakoan, 

ahoa estali.

Prebentzio-gomendioak:

Informazio gehiago lortzeko, jo hona: www.osakidetza.euskadi.net

Prebentzioa

Tratamendua
• Parazetamola

• Hidratazioa
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Osakidetzak Kontingentzia Plana dauka, 

gaurkotua dagoena:

• Ekintza berezituak, asistentzia-eremuaren arabera: Lehen 

Mailako Arreta, Arreta Espezializatua eta Larrialdiak.

• Segimendu epidemiologiko estua, eta asistentzia-

jardueraren segimendua.

• Zerbitzu-antolakundeen arteko koordinazioa.

• Eskuragarritasuna bizkortu.

• Programatutako jarduera berrantolatu.

• Oheak kudeatu.
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Osasun-arloko profesionalak eta gizarte-

langileak:

• Txertoa jartzea funtsezkoa da.

o Kolektibo estrategikoa.

o Arriskuko taldeak KUTSATZEKO 

ARRISKUA.
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• 2014ko Kanpaina

• Irudia
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