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Urriaren 5etik azaroaren 30era 
 
GRIPEAREN AURKAKO 2015EKO TXERTAKETA 

KANPAINA 
 
 
 

• Osasun Sailak eta Osakidetzak beste behin adierazi nahi dute 
beharrezkoa dela txertaketa 65 urtetik gorakoentzat, gaixotasun 
kronikoren bat dutenentzat, haurdunentzat eta osasun-
langileentzat, heriotzak eta konplikazio larriak ekiditeko 
 

• Urteko prebentzio komunitarioko neurri nagusietako bat da 
Gripearen aurkako txertaketa Euskadin, pertsona helduei 
dagokienez 
  

• Osakidetzak 380.000 txerto aurreikusi ditu, 1.200.000 euroko 
inbertsioa eginda 
 

 
 
Osasuneko sailburu Jon Darpónek gaur aurkeztu du Gripearen aurkako 

2015eko txertaketa-kanpaina. Urriaren 5ean hasiko da eta azaroaren 30era arte 

iraungo du, Osakidetzaren osasun-zentro, anbulatorio eta ospitale guztietan. 

Osakidetzako Osasun-arretako zuzendari Antonio Arraiza doktorea eta 

Osakidetzako Pazientearen Segurtasuneko koordinatzaile Enrique Peiró lagun 

zituela, Osasuneko sailburuak mezu argia igorri die euskal herritarrei: «oso 
garrantzitsua da gripearen aurkako txertoa hartzea. Txertoa segurua eta 
eraginkorra da, eta larria izan daitekeen gaixotasun bati aurre egiteko 
prebentzio-tresna nagusia da gaur-gaurkoz». Iragarri duenez, kanpaina 

berriaren helburuko hartzaileak 65 urtetik gorakoak, gaixotasun kronikoren bat 

dutenak, haurdunak eta osasuneko langileak dira aurten ere. 
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Osasuneko sailburuak txertoa hartzearen garrantzia azpimarratu du eta 

gogorarazi du «Osasun Sailak eta Osakidetzak haurrek txertoen egutegia 
betetzea gomendatzen dugula eta horretara bideratzen ditugula 
beharrezkoak diren baliabideak, txertoa hartu ez duten haurretan gaixotasun 

infekziosoen agerraldi epidemikoak sumatu ditugulako. Halaber, oso 
garrantzitsua da arrisku-taldeetan dauden helduek gripearen aurkako 
txertoa hartzea». 

 

Gripeak arreta-inpaktu handia izaten du urtero osasun-sistemetan eta 

konplikazio larriak eragiten ditu pertsona infektaberetan, heriotza ere eraginez 

zenbaitetan. Gaur jakinarazi denez, iaz, Euskadin, ospitaleratutako gripe-
kasu egiaztatu larrien % 40k ez zuen txertoa hartu eta «ziur aski, txertoa 
jarri izan baliete, ospitaleratzea eragin zuten konplikazioetako asko 
ekidingo lirateke», adierazi du Jon Darpónek. Zehazki, azken epidemia-
sasoian, ospitaleratutako 17 pertsona hil ziren, guztiak ere gripearen 

ondorioz konplikazioak jasateko arrisku-faktoreak zituztenak eta haietariko %35 
ez zeuden txertatuta. 
 
Datu horiek agerian uzten dute prebentzioaren garrantzia. Horrenbestez, 

Osasun Sailak eta Osakidetzak higiene-neurriak hartzea beharrezkoa dela 

azpimarratu dute, tartean, eskuak maiz garbitzea, botatzeko paperezko 

mukizapiak erabiltzea eta, bereziki, txertoa hartzea. Gripearen aurkako 

txertoak, eraginkortasun erabatekorik ez duen arren, gaixotasunaren 
sintomak eta ondorioak txikiagotzen ditu. Alegia, txertoak infekzioa ekiditen 

du kasu askotan, eta gainerakoetan, kutsatuz gero, gaixotasunaren 

intentsitatea eta ondorioak gutxitzen ditu. Orain gutxi Vaccine aldizkariak 

argitaratutako ikerlan ospetsu baten arabera, urteko txertaketa-kanpainak 

eragozten duen heriotza-kopurua handia da, batez ere pertsona adintsuenen 

kasuan. Esaterako, txertaketa-eraginkortasuna erdipurdikoa izanda ere, 2012-

2013 ekitaldian 10.000 pertsona ez hiltzea lortu zen. 

 

 

Aurtengo txertoak iraila arte isolatutako birus guztien anduiak ditu, AEBtako 

Gaixotasunen Kontrol eta Prebentziorako Zentroak argitaratutako astekari 
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epidemiologikoaren arabera (MMWR). Horrenbestez, sailburuak nabarmendu 

duenez, «prebentzioa da gure bitarteko onena eta gripearen aurkako 
txertaketa neurri eraginkor eta segurua da». Txertoaren segurtasuna da 

kanpainaren aurkezpenean azpimarratu duten alderdietako bat. 2010 eta 2014 

urteen artean emandako 2.000.000 dosietatik 53k besterik ez dute kontrako 

erreakzioa izan, larririk bat ere ez. 

 
Osakidetzak urriaren 5ean, astelehena, hasiko du txertaketa-kanpaina, 

azaroaren 30era arte iraungo duena. Kanpaina gauzatzeko, hasiera batean, 

380.000 txerto eskuratu dira. Horien guztien kostua 1.200.000 eurokoa izan 

da. Hala ere, behar izanez gero, dosi gehiago erosiko direla esan du sailburuak. 

 

Zer egin behar da txertatzeko? 

65 urte edo gehiago dituzten pertsonek, gaixotasun kroniko bat dutenek eta 

haurdunek ohiko osasun-zentrora joan eta osasun-txartela aurkeztu besterik ez 

dute. Dena dela, komeni da aurrez telefonoz hots egitea. 

 

Txertoen estaldura  
 

Iazko sasoian txertoa hartu zuen pertsona kopuruak gora egin zuen aurreko 

urteen aldean. 65 urtetik gorakoen % 60k eta gaixotasun kronikoren bat 
zutenen % 63k hartu zuten prestatutako dosia. Haurdunen kasuan 
gorakada nabarmena izan zen; 2013an % 6k hartu zuten dosia, 2014an, 
aldiz, % 22,5ek.  

 

Osakidetzaren kontingentzia- protokoloa gripeari aurre egiteko 
 

Gripe-epidemiari baliabide eta antolakuntza egokiarekin aurre egiteko eta 

behar duten pazienteei arreta emateko ahalik eta gainkarga txikiena eraginez, 

Osakidetzak jada osatutako kontingentzia-protokoloa baliatuko du, Osasuneko 

sailburu Jon Darpónek iragarri duenez: «Gripe-epidemiaren gaineko 
segimendu zorrotza egingo dugu, baita arreta-baliabide eskuragarri eta 
beharrezkoen gainekoa ere». 
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Epidemiaren eta arretaren gaineko segimendu zorrotz horretarako, 

beharrezkoa izango da koordinazio etengabea Euskadin diharduten osasun-

profesional eta erakunde hauen artean: Mediku Jagoleak sareko 

profesionalak, eragindako pertsona kopuruaren berri ematen dutenak; 

erreferentziazko mikrobiologia-laborategiak, anduiak eta diagnostikoak 

berresten dituztenak; ospitaleen informazio-sistemak, paziente larrienen berri 

ematen dutenak; eta Osasun Saileko Osasun Publikoaren zuzendaritza, 

datuak egiaztatu eta aztertzen dituenak. 

 

Gainera, Osakidetzako Osasun Arretarako Zuzendaritzan berariazko batzorde 
bat sortuko da, Osakidetzaren ESI eta kronikoen ospitale guztiek parte hartuko 

dutena. Lehen Arretako kontsulten zein larrialdien eta ospitaleetako 
larrialdi-zerbitzuen zein ohe erabilgarrien eguneroko egoeraren 
segimenduaz arduratuko da, hala nola baliabide-premia eta paziente-banaketa 

koordinatzeaz, pertsona guztiei ahalik eta normaltasun handienaz arreta 
eman ahal izateko beharrezkoa balitz. 

 

2015eko Txertaketa Kanpainaren estrategia 
 
Azken bi urteetako irudia berritu da edizio honi begira, eta kanpaina deigarria 

egin da, umore ukitu batekin txertoa jartzera animatzeko.  
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Ohiko ekintzez gain, kartelak jartzea, osasun-zentroetan kanpainaren 

informazio-triptikoak banatzea, Osakidetzako osasun-zentroetan eta ospitaletan 

kanpaina-irudiaren olanak ipintzea eta prentsan, irratian, garraio publikoan, 

kalean, webguneetan, etab., iragartzea kasu, aurten ekimen berriak abiaraziko 

ditugu informazioa herritar guztiei hel dakien: 

 

• Osasun Aholkua indartzea, batez ere ospitaleetan, txertaketa bizkortu 

eta errazteko. 

• Informazioa postaz eta telefonoz helaraztea, Beti On pertsona 

adintsuenen arreta-sistemaren bitartez. 

• Kanpainaren irudia eta claim-a txertatzea alta-txostenetan, hitzordu-
agirietan, informazio-pantailetan eta mezu elektronikoen sinaduran. 

• Txertoa nork, noiz eta non hartu zehazten duten aholku-mezuak 
osasun-zentroei eta anbulatorioei eginiko deien itxarote-moduetan. 

• Osasuneko profesionalei txertoa jartzeko plan korporatiboa. 
Diseinatutako plan korporatiboaren oinarrian pazienteekin harremanetan 

dauden pertsonen erantzukizuna dago. Kutsadura-foku izan 

daitezkeenek txertoa hartzearen garrantziaz ohartaraztea da asmoa. 

Osasuneko sailburuaren esanetan, «osasuneko profesionalek txertoa 
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hartzea pazienteak babesteko beste modu bat da. Erantzukizun 

profesionala gai garrantzitsua da». Iazko kanpainan, aipatutako 

kolektiboaren txertaketa-tasa % 14koa izan zen, eta estaldura % 28koa. 

Hala ere, Jon Darpón sailburuak adierazi du tasa hori gero eta 
handiagoa izan behar dela, osasuneko profesionalak direlako 
zerbitzuaren funtsa, eta ezin dutelako hutsik egin gripe-epidemian. 

 

Aurkezpena amaitzeko, Osasuneko sailburu Jon Darpónek eskerrak eman 

dizkie Foru Aldundiei, Udalei, Farmazialarien Elkargoei, elkarteei eta 

Kutxabanki zein Laboral Kutxari gripearen aurkako kanpaina urtez urte 

babesteagatik. 

 

 

Bilbo, 2015eko urriaren 1a 

 

 

 


