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 2.1.2. Zaintza integralen beharra duen gizaki integrala  

Zer da behar bat?, Maslow-en eredua, Kalish-ena eta Virginia Henderson-en 
eredua 

 2.1.3. Osasuna baldintzatzen duten faktoreak 

2.1.3.1. Biologia: Informazio genetikoa eta Adina 

2.1.3.2. Ingurugiroa: Eragile fisikoak, kimikoak, biologikoak eta sozialak 

2.1.3.3. Osasun-sistema 
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2.2.- GAIXOTASUNA 
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 2.5.1. Aho-hortzen osasuneko prebentzio-neurriak 

3. HORTZ-KABINETEA 
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3.3.2.3. Erradiodiagnostikorako aparatuak 
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Anestesiarako tresneria eta materiala.  

Buxaduretarako edo enpasteetarako tresneria eta materiala  
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3.5.4.2. Sortzen diren hondakinei tratamendu egokia ematea 

3.5.4.3. Inmunizazioa 

3.6. PAZIENTEAREKIN KOMUNIKATZEA  

3.6.1. Pazientea hartzea 
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4. DEONTOLOGIA 
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4.2. ODONTOLOGOEN ETIKA ETA DEONTOLOGIA-KODEA 

4.2.1. Oinarrizko kontzeptu eta printzipioak (1-9 artikuluak) 

4.2.2. Jarduera profesionala (10.-16. artikuluak) 
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5. OSASUN-AGIRIAK / DOKUMENTAZIOA 

5.1. DOKUMENTAZIO KLINIKOA / HISTORIA KLINIKOA 
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5.1.2. Ospitaleko Historia klinikoa 

5.1.3. Lehen Mailako Arretako Historia klinikoa 
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5.3. DOKUMENTAZIO EZ-KLINIKOA  

5.3.1. Ospitale barneko dokumentazioa 
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5.3.1.3. Erizaintzako giza baliabideak 
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5.4. HISTORIA KLINIKO DIGITALA 

Espainiako Osasun Ministerioa 

Euskal Herrian: Osabide globala  

O-sarean Osakidetza en red 

e-Osabide 

5.5. ODONTOLOGIA-KONTSULTETAKO BERARIAZKO DOKUMENTAZIOA  

5.5.1. Historia klinikoa.  

5.5.1.1. Galdeketa edo Anamnesia 

5.5.1.1.1 Anamnesi orokorra  

5.5.1.1.2 Berariazko anamnesia eta miaketa  
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5.6.- DOKUMENTAZIO EZ-SANITARIOA  
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5.6.2. Gutun komertziala 
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5.7.2. Dokumentu finantzarioak 
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5.7.2.2. Txekea 
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5.7.2.5. Kanbio-letra 
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6.2. BILTEGIEN FUNTZIOAK 
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6.3. OSASUN-ZENTROETAKO MATERIALA 

6.3.1. Biltegiratze-sistema 

6.3.2. Osasungintzako materialen sailkapena 

6.3.2.1. ABC edo Pareto printzipioaren sailkapena  

6.3.2.2. Erabileraren eta iraupenaren araberako sailkapena  

6.3.2.3. Gordetzeko baldintzen araberako sailkapena 

6.3.2.4. Sortu dezaketen arriskuaren araberako sailkapena 
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6.4. IZAKINEN KUDEAKETA: BALORAZIOA ETA INBENTARIOAK 
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7.3.2. Prebentzio-ekintza 

7.4. AHO-HORTZEN KONTSULTETAKO LAN-INGURUNEKO BALDINTZEI 

LOTUTAKO ARRISKU-FAKTOREAK 

7.4.1. Kutsatzaile kimikoak 

7.4.2. Kutsatzaile biologikoak 

7.4.3. Agente fisikoak 

7.4.3.1. Zarata 

7.4.3.2. Bibrazioak 

7.4.3.3. Argiztapena 

7.4.3.4. Aireztapena eta baldintza termohigrometrikoak 
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7.5.1. Langunea 
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7.5.5. Arrisku-faktore psikosozialak 

7.6.- SEGURTASUN-SEINALEAK 

7.6.1. Panel erako segurtasun-seinaleak 
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1. OSASUN-SISTEMAREN ANTOLAMENDUA 

 

1.1. OSASUN-SISTEMA: KONTZEPTUA 

Pertsona bakoitzaren, kolektibitatearen eta ingurumen-osasuna lau arlo nagusitan bermatzea: 

sustatu, prebenitu, sendatu eta errehabilitatu eta horretarako dugun instituzio, langile 

espezializatu eta ekipamenduen multzoari deritzogu OSASUN-SISTEMA. 

Espainian, Osasuneko Lege Orokorrak definitzen du “Osasun-sistema Nazional” moduan 

eta autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuek osatzen dute.  

Administrazioak akordioak egin ditzake sektore pribatuko erakundeekin zenbait zerbitzu 

emateko.  

  OSASUN-SISTEMA 

 

 

Instituzioak Ekipamenduak Langileak 

 

1. 2. OSASUN-SISTEMAREN EBOLUZIOA 

Gaur egungo Osasun-sistema ulertzeko, urteetan egindako zenbait urrats garrantzitsu 

komentatuko dugu.  

1.2.1. Hasiera 

XX. mendearen hasieran, Espainian, estatua arduratzen zen kolektibitateen osasun-arazoez. 

Banakako osasun-asistentzia medikuntza pribatuak ematen zuen, gaixoek dirua izanez gero; 

bestela. karitatea, gremioak eta elkarte erlijiosoak arduratzen ziren osasun-zerbitzuaz.  

1900. urtetik aurrera aseguruak sortzen dira zenbait gauzatarako. Lehenengoa Lan istripuena 

izan zen, eta gero gaixotasunarena, amatasunarena, eta abar agertu ziren. 

1919an, INPk (Instituto Nacional de Previsión) aseguru horiek guztiak kudeatzeari ekin zion.  

1942an, LSOE (Ley de Seguro Obligatorio de Enfermedad) sortu zen: langile, haien familia eta 

pentsiodunentzako asegurua zen, estatu osokoa.  

Sistema garatuz joan zen eta 1974an LGSS (Ley General de Seguridad Social) sortu zen. Lege 

hark mediko generala, pediatra eta ginekologoa aukeratzen uzten zuen, eta, trukean, 

aseguratuak botiken gastuaren zati bat ordaintzen zuen; hierarkizatu egin zituen osasun-

instituzioak; inbertsioak egin zituen ospitale handietan eta teknologian, eta abar. 

1.2.2. Aldaketak denboran 

1978an, Kazajistango Alma-Ata hirian, nazioarteko jardunaldi batzuk egin ziren, MOEk deituta, 

munduan osasuna zer egoeratan zegoen aztertzeko. Bildutakoek zalantzan jarri zituzten ordura 

arte garatutako osasun-sistemak, garestiak eta eraginkortasun txikikoak zirela iritzita, eta 

proposatu zuten, aurrerantzean, Komunitateei zuzendutako osasun-sistemen ardatza Lehen 

Mailako Arreta izatea: pertsonek baztertu ditzatela osasunaren kalterako ohiturak, ingurumen-

eragileak aldatzea eta osasun-sistemak antolatzeko modua hobetzea… Adibidez, pertsona bati 

bihotzekoak emanez gero, Zainketa Intentsiboetako unitate batean osatu zezaketen kirurgiaren 

bidez. Unitate horrek tresneria garestia, langile espezializatuak, eta abar beharko zituen; baina 
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askoz eraginkorragoa –eta merkeagoa– izango zen familia-medikuak bizi-ohiturak aldatzen 

lagunduz gero gaixoari.  

1978an, Familia-mediku espezialitatea –Lehen Arretaz arduratzeko– sortu zen Espainian. 

 

1.3. OSASUN-SISTEMAREN LEGEDIA ESPAINIAN 

1.3.1. Espainiako konstituzioa  

1978an, Espainiako konstituzioa promulgatu zen.  

Konstituzioak, 43-44 artikuluetan, honako hau jaso zuen: “Herritar ororentzat osasun-babesa 

eta -artapena izateko eskubidea” eta “zeregin horren ardura administrazio publikoari dagokio”. 

Ordura arteko INPa hiru erakundetan banatu zen: 

 INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social): Gizarte Segurantzaren arlo 

ekonomikoa kudeatu eta antolatzen du. 

 IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales): Aurrekoak betetzen ez dituen 

zerbitzu sozialen ardura du, eta baliaezintasuneko eta kotizaziorik gabeko erretiroen 

pentsioena. 

 INSALUD (Instituto Nacional de la Salud): Gizarte Segurantzaren osasun-zerbitzuak 

kudeatu eta antolatzen ditu. 

Espainiako konstituzioak Osasun Publikoa bermatzen du prestazio, beharrezko zerbitzu eta 

prebentzio-neurrien bidez.  

1984an, Lehen Arretako Lantaldeak eratu ziren, eta ordura arteko anbulatorioak Osasun-zentro 

bihurtuta lan egiteko erak berritu ziren. Antolatzeko modu berri horri Lehen Mailako Arreta esan 

zitzaion; aldiz, Bigarren Mailako Arreta espezializazio-zentroetan eta ospitaleetan ematen hasi 

zen.  

1.3.2. Osasunari buruzko 14/86 Lege Orokorra 

1986an, Osasunari buruzko Lege Orokorra ezarri zen, gaur indarrean dugun Osasun-sistema 

Nazionalaren (OSN) oinarri nagusiak finkatu zituena. 

Autonomia-erkidegoetan Osasun-zerbitzuak eratu ziren, eta horiek kudeatzen zuten (eta dute) 

dagokien eremuko osasun-arreta. Osasun-sistema Nazionaleko Lurraldeen arteko Batzordea 

sortu zen. Bertan, autonomia-erkidego eta gobernu zentraleko ordezkariak biltzen dira, eta 

informazio, koordinazio eta komunikazio ardura dute. 

Lege honen ezaugarriak honako hauek dira: 

 Unibertsala eta doakoa izatea, eta finantzazioa publikoa izatea. 

 Osasun-zerbitzuak deszentralizatzea eta autonomia-erkidegoen esku uztea. 

 Osasun-sistema Nazionalaren zerbitzu eta estruktura publikoak integratuta egotea. 

 Oinarrizko arretan, prebentzioa, sustapena, sendabideak, eta errehabilitazioa 

bateratzen dituen eredua garatzea. 

2002an, aldatu egin zen Osasun eta Kontsumo Ministerioaren egitura; harrezkero, INSALUD 

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria sortu zen, eta bakarrik geratzen zaio Ceuta eta Melillako 

osasun-prestazioak kudeatzeko ardura.  
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1.3.3. Osasun-sistema Nazionalaren Kalitateari eta Kohesioari 

buruzko 16/2003 Legea  

Lege honek autonomia-erkidegoen eta gobernu zentralaren arteko koordinazio eta lankidetza 

ekintzak ezartzen ditu Osasun-sistema Nazionalak bermatu dezan biztanleek osasunaren 

arloan duten eskubidea.  

Lege honek hiru helburu ditu:  

1. Ekitatea bermatzea, biztanle guztiek prestazio guztiak era berean jasotzeko. 

2. Kalitatezkoa izatea: prebentzioa eta osasun-sustapena bultzatuta. 

3. Erabiltzaileek parte hartzea: norbanakoaren autonomia errespetatuta, eta 

erabiltzaileen kolektiboaren esku-hartze aktiboa baloratuta. 

Oinarri orokorrak: 

 OSNaren zerbitzuak kalitate eta eraginkortasun berekoak izatea erabiltzaile 

guztientzat. 

 Estatuak aseguru unibertsala, publikoa eta doakoa ematea. 

 Osasun-administrazio publikoak koordinatuta eta elkarlanean aritzea, osasun-

zerbitzuetan inolako ezberdintasunik egon ez dadin. 

 Osasun-artapen osoa ematea. 

 Osasun-sistema Nazionalak finantzazio publikoa izatea. 

 Profesionalak leku batetik bestera joan ahal izatea, eta eskubide berekin, Osasun-

sistema Nazionalaren barruan. 

 Osasun-sistema publikoa eta pribatua elkarlanean aritzea, osasun-zerbitzuak 

betetzen direla bermatzeko. 

 Farmazia bulegoak Osasun-sistema Nazionalarekin lankidetzan aritzea, medikuak 

agindutako botikak emateko. 

 

1.4. OSASUN-SISTEMA NAZIONALAREN EZAUGARRI 

NAGUSIAK ETA ANTOLAKETA 

1.4.1. Osasun-sistema Nazionalaren ezaugarri nagusiak 

 Osasun-zerbitzuak populazio osoak jasotzen ditu. Sistemak, deszentralizatua denez, 

ekitatea eta kalitate egokia bermatu behar du autonomia-erkidego guztietan. 

 Osasun-artapen integrala ematen du, osasuna sustatuta eta gaixotasunak 

prebenenituta, sendatuta eta errehabilitazioa bermatuta. 

 Populazioak parte hartzen du osasun-sustapenean, eta erkidego zein administrazio 

lokaleko kudeatze-organoetan.  

 Osasun-hezkuntza garrantzitsua da. Jendeak jakin behar du, adibidez, zer egin 

gaixotasunaren lehen sintomak agertzean edota zein ohitura diren osasuntsu.  

 Erabiltzaileek eskubideak dituzte. Biztanleek bere eskubideak dituzte nork bere kaxa 

edota elkartuta ekiteko: osasun-arreta jaso, zerbitzu batzuk aldarrikatu, informazioa 

eskatu, kexatu, parte hartu, eta abarrerako.  
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1.4.2. Osasun-sistema Nazionalaren antolaketa (OSNaren 

lurralde-antolakuntza) 

Autonomia-erkidego bakoitzean, Osasun-zerbitzu bat eratzen da. Horrek, 

osasunarekin lotura duten erakunde guztiak zuzentzen ditu: aldundiak, udalak, eta abar.  

Osasun-zerbitzua osasun-barruti izeneko eremuetan banatzen da, zerbitzuak antolatu eta 

kalitatea hobetzeko. Banaketa hori faktore geografiko, sozioekonomiko, demografiko, laboral, 

epidemiologiko, kultural eta klimatologikoen arabera egiten da, eta barruti horretako osasun-

erakunde, osasun-arreta eta osasun-programez arduratzen da. Oro har, osasun-barrutiak 

200.000-250.000 biztanleren osasunaren ardura hartzen du bai lehen mailako arretari zein 

arreta espezializatuari dagokionez. Probintzia bakoitzak barruti bat izango du behinik behin. 

Arreta espezializatua emateko, eta barruti bakoitzean gutxienez ospitale orokor bat egon behar 

da, publikoa edo kontzertatua. 

Era berean, osasun-barrutiak oinarrizko osasun guneetan banatzen dira, geografiaren zein 

biztanle kopuruaren arabera. Horietan, lehen mailako arreta ematen zaie 5.000-25.000 

biztanleri; bakoitzean, gutxienez, osasun-zentro bat dago, eta bertan, lehen mailako arreta 

ekipoa dago, zenbait langilek osatuta. 

Administrazio publikoak, autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzua eratuta, osasun-

esparruko ardurak banatu egiten ditu eta honela geratzen dira:  

Estatuko administrazioa: Osasun eta Gizarte Politikarako Ministerioa 

 Oinarriak eta koordinazio orokorrak osasun-mailan 

 Atzerriko Osasun-zerbitzua eta harreman nahiz hitzarmen internazionalak 

 Produktu farmazeutikoen legedia 

 Ikuskaritza nagusia 

Autonomia erkidegoak 

 Osasuna eta higienea 

 Osasun-artapena 

 Produktu farmazeutikoak 
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Udaletxeak 

 Ingurumenaren osasun-kontrola: airearen kutsadura, ur-hornikuntza, ur-

beltzak estolderiara bideratzea (industrialak nahiz hirikoak) 

 Industria, zerbitzu, garraio, zarata eta bibrazioen osasun-kontrola 

 Eraikinen osasun-kontrola: ile-apaindegiak, saunak, hotelak, ikastetxeak, 

kiroldegiak 

 Giza kontsumoarekin lotuta dauden elikagaiak hornitzeko sistemaren eta 

garraiatzeko sistemen osasun-kontrola 

 Hilerrien osasun-kontrola 

 Lehen mailako osasun-arloko kudeaketan parte hartzen dute 

 Zerbitzu sozialak, osasun-sustapena eta birgizarteratzea 

 

1.5. OSASUN-ARLOKO ERAKUNDE PRIBATUAK 

Espainiako estatuan, osasunean egindako gastu osoaren % 20 erakunde pribatuetan egiten da. 

Populazioaren gehiena arlo publikoak babesten du eta % 8k du zerbitzu mistoa (pribatua eta 

publikoa).  

Erakunde pribatuak ez dira finantzatzen zerga, Gizarte Segurantzako kuota edota beste 

laguntza pribatu zein benefizentziakoen bidez. Horietan sartu ditzakegu kontsulta zein ospitale 

pribatuak, eta aseguru-polizaren bidez ordaintzen direnak.  

Erakunde pribatuek osasun-arretarako POLIZAk eskaintzen dituzte. Halakoetan, aseguratuak 

erakundeko edozein mediku aukeratu dezake, ez du dirurik aurreratu behar eta nahi beste aldiz 

erabili dezake. Batzuetan, lurraldez kanpoko asegurua ere barne dago. 

Badaude, gainera, Osasun-erakunde publikoek pribatuekin egiten dituzten Akordio edota 

Kontzertuak (osasun-itunak), zenbait zerbitzu hobetzeko: diagnostiko-frogak, osasun-garraioa, 

eta abar.  

Arlo pribatu honetan, garrantzi handia daukate honako erakundeek:  

 1. Funtzionario publikoen Mutualitateak. Osasun-asistentzia erakunde hauek ematen 

diete: MUFACEk (Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado), ISFASek 

(Instituto Social de las Fuerzas Armadas), MUGEJUk (Mutualidad General Judicial) eta 

MUNPALek (Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local). Funtzionario 

batzuek aukeratu egin dezakete osasun-arreta non izan: Gizarte Segurantzan edo Aseguru 

pribatu batean. 

 2. Gizarte Segurantzari laguntza ematen dioten erakundeak. Zenbait enpresak 

(Telefonica, Espainiako Irrati-telebista) erakunde propioak dituzte bere langileen osasun-arreta 

kudeatzeko.  

 3. Mutuak. Lan-gaixotasunak eta lan-istripuak Gizarte Segurantzaren ordez kudeatzen 

dituzten erakundeak dira. Adibidez, FREMAP, ASEPEYO, IBERMUTUA, eta abar.  

 4. Aseguru askeko erakundeak. Berekin aseguru-poliza bat daukaten pertsonen 

osasunaren ardura hartzen dute bere gain. Funtzionarioen mutuek ere erabiltzen dituzte.  
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1.6. ARTAPEN-MAILAK ETA PRESTAZIOAK 

 1.6.1. Prestazioen Katalogoa  

 1.6.2. Lehen mailako artapena 

 1.6.3. Artapen espezializatua 

1.6.1. Prestazioen Katalogoa  

Osasun-sistema Nazionalaren Kalitateari eta Kohesioari buruzko legean, osasun-arloko 

prestazioen katalogoa ageri da. Bertan, honakoak daude: Osasun publikoa, Oinarrizko 

artapena, Artapen espezializatua, Arreta sozio-sanitarioa, Larrialdiak, Arreta farmazeutikoa, 

Arreta ortoprotesikoa, Arreta dietetikoa eta Osasun-garraioa. 

1.6.1.1. Osasun publikoa 

Administrazio publikoak antolatzen dituen ekimenak dira, herritarren osasuna zaindu, babestu 

eta sustatzeko.  

 Informazio eta zaintza epidemiologikoa 

 Osasunaren babesa eta sustapena 

 Gaixotasunei nola aurre hartu 

 Bidaiarien eta merkantzien mugimendu internazionalak 

 Ingurugiro-osasunaren babesa eta sustapena 

 Lan-osasunaren babesa eta sustapena 

 Elikagaien segurtasuna bermatzea. 

1.6.1.2. Oinarrizko artapena 

Osasun-zentroetan ematen da. Sistemaren eta erabiltzaileen arteko lehen kontaktua da, eta 

norbanakoari, familiari eta komunitateei zuzenduta dago. Zentro horietan, osasunarekin 

zuzenean lotutako langileek egiten dute lan –familiako medikuak, pediatrak…– eta bestelakoek 

–idazkariak…–. 

Osasun-sustapena, prebentzioa eta sendatze-prozesua bultzatzen dira. Zentro horietan dauden 

aparatu eta bestelako baliabideak oinarrizkoak dira. 

Prestazio hauek ematen dira: 

 askotariko kontsultak, aurrez txanda eskatuta; larrialdiak, programatuak kontsultan 

nahiz gaixoaren etxean 

 diagnostikoa egiteko prozedurak eta prozesu terapeutikoak bideratzen dira 

 prebentzioa, osasun-sustapena, familiari laguntza eta gizarte-laguntza bezalako gaiak 

ardatz hartuta egiten dira ekintzak 

 osasuna zaintzeko informazioa eta zaintza-ekintzak 

 oinarrizko errehabilitazioa 

 talde jakinei zuzendutako zerbitzu bereziak: emakumeak, haurrak, nerabeak, helduak, 

zaharrak, arrisku taldeak eta gaixo kronikoak 

 hilurreneko gaixoentzako laguntza aringarriak 

 osasun mentala 
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 ahoaren osasuna 

 

1.6.1.3. Artapen espezializatua 

Ospitaleetan eta haien menpe dauden zentro espezializatuetan ematen da. Oinarrizko 

laguntzarekin bete ezin diren premiei konponbide egokia bilatzea du xede. Artapen 

espezializatuaren barne dauzkagu: 

 kontsultak 

 ospitaleratzea, ingresoa 

 diagnostikoa egiteko prozedurak eta prozedura terapeutikoak 

 errehabilitazioa 

 buruko osasunaren arloko artapena  

 Hilurrneko gaixoentzako laguntza aringarriak 

 Etxeko ospitalizazioa  

1.6.1.4. Arreta sozio-sanitarioa 

Osasun- eta gizarte-zerbitzuek koordinatutako zaintza bereziak dira eta gaixo kronikoei daude 

zuzenduta: osasun-zaintza luzeak, galera funtzionala berreskuratu dezaketen gaixoen 

errehabilitazioa… 

1.6.1.5. Larrialdiak 

Laguntza mota hau berehalako osasun-artapena derrigorrezkoa duten egoera klinikoetan 

ematen da. Egunez ematen dute sendagile eta erizainek osasun-eraikinetan, kanpoan eta 

etxean. 

1.6.1.6. Arreta farmazeutikoa 

Behar denean, sendagaiak eta osasun-produktuak gaixoaren neurrira egiten dira, behar 

klinikoen arabera. Dosiak doituz, behar den denbora tartean bakarrik emango da eta ahalik eta 

kosturik txikiena izan behar du. 

1.6.1.7. Arreta ortoprotesikoa 

Gorputz-atal bat ordezkatu, moldatu, zuzendu edo beraren funtzioa errazten duen produktu 

sanitarioa da. Gaixoaren bizi-kalitatea eta autonomia hobetzen ditu. 

1.6.1.8. Arreta dietetikoa 

Laguntza hau jasoko dute jaiotzetik arazo metabolikoa sufritzen dutenek eta, haien egoera 

klinikoa dela medio, janari arruntekin nutrizio-beharrak ase ezin dituzten gaixoek. 

1.6.1.9. Garraioa 

Ohiko garraioa erabili ezin duten gaixoentzat da, eta arrazoi klinikoengatik egin behar diren 

lekualdatzeak bakarrik betetzen dira.  
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1.6.2. Oinarrizko artapena 

Osasun-zerbitzuen helburu nagusia artapen integrala, etengabekoa eta koordinatua ematea da. 

Helburu hori lortzeko, osasun-artapena bi arreta-maila nagusitan banatzen da: Oinarrizko 

Artapena eta Artapen Espezializatua. Ezberdintasun nagusiak honako hauek dira: 

 

 

 OINARRIZKO ARTAPENA ARTAPEN ESPEZIALIZATUA 

Funtzioak - Ohiko osasun-arazoei 

konponbidea ematea 

- Osasuna sustatzea 

- Gaixotasunak prebenitzea 

- Konplexutasun tekniko eta gastu ekonomiko 

handiko diagnostikoak egitea 

- Konplexutasun tekniko eta kostu ekonomiko 

handiko tratamenduak egitea 

Sarbidea Askea. Osasun-zerbitzuekin izaten 

den lehen kontaktua da 

Mugatua. Oinarrizko artapeneko fakultatiboen 

baimena behar da 

Artapen-

zentroa 

- Osasun-zentroak 

- Kontsulta lokalak 

- Zentro espezializatuak 

- Ospitaleak 

Artapen-

modua 

- Osasun-zentroan 

- Etxeko artapena 

- Ospitaleratzea 

 

 

OINARRIZKO edo LEHEN MAILAKO ARTAPENA: 

Pertsonek osasun-sistemarekin duten lehen kontaktua da. Lehen harreman horretan, zerbitzu 

arrunt eta eraginkorrak ematen dira, komunitateko pertsona eta familia guztientzat daude 

eskuragarri, eta haien osasun egoera hobetzera bideratuta daude. Gaixotasun arruntak 

artatzeaz gain, osasuna sustatzeko eta prebenitzeko ardura izango du. 

1.6.2.1. Oinarrizko artapenaren ezaugarriak honako hauek dira: 

1. Integrala: osasun-zentroan beharrezkoak diren zaintza guztiak emango dira, eta 

ezinezkoa denean, zentro espezializatuetara bideratuko dira. 

2. Iraunkorra: egunean 24 ordu, urtean 365 egun. 

3. Jarraitua: jarraipen bat egiten du gaixotasuna sendatu edo arriskua desagertu arte. 

4. Programatua: aurretiazko hitzordu bidez lan egiten da. 

5. Parte hartzea bultzatzen du: pazienteak berak bere osasunaren ardura izatea eta 

errekurtsoak egoki erabiltzea bultzatuko da. 

1.6.2.2. Oinarrizko artapenaren prestazioak. 

Oinarrizko artapeneko zentroetan dauden zerbitzuak hauek dira:  

 Kontsultak. Kontsulta mota bi daude: aurrez txanda eskatuta –kontsultan edo 

gaixoaren etxean– eta larrialdiak. 

 Diagnostikoa egiteko prozedurak eta prozezu terapeutikoak bideratzekoak. 

 Prebentzioa, osasun-sustapena, familiekiko laguntza eta gizarte-laguntza bezalako 

gaiak ardatz hartuta egiten diren ekintzak. 

 Osasuna babesteko informazio- eta zaintza-ekintzak. 

 Oinarrizko errehabilitazioa. 
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 Talde konkretu batzuei zuzendutako zerbitzu bereziak: emakumeak, haurrak, 

nerabeak, helduaroakoak, zaharrak, arrisku taldeak eta gaixo kronikoak. 

 Gaixo terminalentzako laguntza aringarriak. 

 Buruko osasuna 

 Aho-osasuna 

 

1.6.2.3. Oinarrizko artapena ematen duten zentroak.  

OSASUN-ZENTROAK: oinarrizko artapeneko ekintzak gauzatzen diren leku fisikoak dira. 

Oinarrizko artapen koordinatua, integrala eta jarraitua egitea ahalbidetzen duten egitura fisiko 

eta funtzionalak dira. Osasun-profesionalen eta osasungintzakoak ez diren profesionalen talde-

lanean oinarritzen dira. 

KONTSULTORIOAK: osasun-zentro izatera iritsi gabe, oinarrizko artapena ematen duten 

guneak dira. Hau da, erizaintza- eta medikuntza-artapen orokorra ematen dute eta osasun-

zentroen menpe egoten dira. 

Osasun-zentroaren funtzioak: 

 kontsultei dagozkien egitura fisikoak eskura jartzea eta artapen-zerbitzuak ematea, 

kokatuta dauden herrialdean 

 zonaldean egin beharreko ikerketa osagarrietarako beharrezkoa den materiala 

eskuragarri izatea 

 osasun-profesionalen eta komunitateko biztanleen elkartzegune izatea 

 inguruko osasun-profesionalen talde-lana erraztu eta bultzatzea 

 osasun-artapenaren administrazio-antolakuntza hobetzea 

1.6.2.4. Oinarrizko artapeneko ekipoa (OAE). 

Hainbat diziplinatako langileek osatzen dute, hau da, osasun-profesionalek (zenbait 

espezialitateatakoak) eta osasungintzakoak ez direnek. Haien ekintza-eremua oinarrizko 

osasunguneetara mugatzen da eta osasun-zentroetan betetzen dute beren lana. 

 Oinarrizko artapen ekipoko kideak: 

LIZENTZIATUAK DIPLOMATUAK TEKNIKOAK BESTELAKOAK 

*Medikuak (Familia-

medikua, pediatra… ), 

Koordinazio-medikua. 

*Erizainak eta 

erizaintzako 

koordinatzailea 

Aho-hortzen higienista *Administrariak 

Psikologoa *Emagina *Erizaintzako laguntzailea *Zeladoreak 

Odontologoa Fisioterapeuta Laborategiko teknikaria  

Farmazeutikoa *Gizarte-langilea Erradiologia-teknikaria  

*Oinarrizko ekipoa osatzen dute. Gainerakoek, laguntzako ekipoa. 

 

1.6.3. Artapen espezializatua 

Ospitaleetan eta haien menpe dauden zentro espezializatuetan ematen den arreta da. 

Oinarrizko artapenarekin bete ezin izan diren premiei konponbide egokia bilatzea du xede. 

Osasun-zentroko sendagileak bidali ahal zaitu mediku espezialistarengana, ospitaleetako 

larrialdi-zerbitzuetan eman ahal dizute arreta, kanpo-kontsultetan hartu ahal zaituzte, edota, 

ingresatuen kasuan, ospitaleko mediku espezialistek.  
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1.6.3.1. Artapen espezializatuaren prestazioak 

Goian aipatutako sarbideetatik sartuta, artapen espezializatuan honako zerbitzu hauek ematen 

dituzte:  

 kontsultak 

 ospitaleratzea, ingresoa 

 prozedura diagnostiko eta terapeutiko konplexuak 

 errehabilitazioa 

 artapena buruko osasunaren arloan. 

 hilurreneko gaixoentzako laguntza aringarriak. 

 laguntza etxeko ospitalizazioan. 

1.6.3.2. Ospitaleak 

Osasun-sistemen antolakuntzaren parte diren egiturak dira. Haien funtzioa populazioari artapen 
mediko integrala eta espezializatua ematea da, bai tratamendu sendatzaileak zein prebentiboak 
bermatuta. Aldi berean, ospitaleak osasun-langileen eta ikertzaileen formakuntza zentroak dira. 

1.6.3.2.1. OSPITALEAREN FUNTZIOAK 

 Artapen-funtzioa: kontsultetan eta ospitalean bertan. 

 Irakaskuntza-funtzioa: langileen prestakuntza, pazienteen osasun-heziketa… 

 Ikerkuntza-funtzioa. 

1.6.3.2.2. OSPITALEEN SAILKAPENA 

a.- Artapen motaren arabera:  

 OSPITALE OROKORRAK: medikuntza orokorreko, kirurgiako, 

obstetriziako, ginekologiako eta pediatriako artapen zebitzuak ematen dira. 

 OSPITALE BEREZIAK: prozesu patologiko jakinak artatzen dira. Hala nola 

pediatriakoak, psikiatriakoak, onkologiakoak, oftalmologiakoak… 

 b.- Finantziazio motaren arabera: 

 OSPITALE PUBLIKOAK: administrazio publikoen menpekoak. 

 OSPITALE PRIBATUAK: instituzio pribatuen menpekoak. 

 c.- Geografia eremuaren arabera: 

 OSPITALE LOKAL EDO KOMARKALAK: populazio bati edo eskualde jakin 

bateko biztanleei ematen die zerbitzua. 

 BARRUTIKO OSPITALEA: osasun-eremu edo -barruti bateko biztanleei 

ematen die zerbitzua. 

 ERREFERENTZIAZKO OSPITALEA: autonomia-erkidego osoari ematen 

dio zerbitzua. 

 d.- Paziente motaren arabera: 

 AKUTUENTZAKOA EDO EGONALDI LABURREKOENTZAKOA. 

 KRONIKOENTZAKOA EDO EGONALDI ERTAIN-LUZEKOENTZAKOA. 

1.6.3.2.3.OSPITALEEN ANTOLAKUNTZA 

Ospitale batean, osasun-artapenari dagokion antolakuntza eta ospitalearen kudeaketari 

dagokion antolakuntza bereizten dira. 
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A.- OSPITALEAREN KUDEAKETAREN ANTOLAKUNTZA: 

Ospitaleko lana, zerbitzuak eta ekintzak antolatzeko, lau eremu edo sail nagusi daude eta 

bakoitzak zuzendari bat eta zuzendariorde bat ditu. Hauek dira eremu horiek: 

 

 

SAILA KARGUA FUNTZIOAK 

Gerentzia Gerentea - Funtzionatzeko plan orokorrak sortzea. 

- Haren menpe dauden zerbitzuak: pazientearen arreta, 

kudeaketaren kontrola, informatika, aholkularitza 

juridikoa, harrera eta informazioa… 

Medikuntza-

saila 

Mediku-zuzendaria - Zerbitzu klinikoak zuzendu, koordinatu, programatu eta 

ebaluatzea. 

Erizaintza-

saila 

Erizain-zuzendaria - Erizaintzako zerbitzu eta unitateak zuzendu, koordinatu, 

programatu eta ebaluatzea. 

Zerbitzu 

orokorren 

saila 

Zerbitzu orokorren 

zuzendaria 

- Funtzio ekonomiko administratiboak betetzea eta 

beharrezko zerbitzu orokorrak ematea, gainontzeko 

sailek egoki funtzionatzeko. 

 

 

B.- OSPITALEAREN OSASUN-ARTAPENAREN ANTOLAKUNTZA: 

Artapenari dagokionez, ospitalea honela egituratzen da: 

Departamentu edo eremuak: zerbitzu bakoitzeko osagaiak koordinatu eta 

integratzen dituzte. 

Zerbitzuak edo espezialitateak: medikuntza-arlo jakinei dagozkien sailak dira 

(zerbitzu kirurgikoak, zerbitzu medikuak…). 

Sekzioak: espezialitate bakoitzak bere lana bete dezan erabilgarri dauden giza 

baliabideek eta baliabide-materialek osatzen dituzte (traumatologia, urologia…) 

1.6.3.2.4.OSPITALEKO ZERBITZUAK: 

Gauzatzen dituzten ekintzen arabera, ospitaleko zerbitzuak mota bikoak dira: 

1.- ZERBITZU KLINIKOAK: artapen-ekintzak gauzatzen dituzte. 
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a.- Zerbitzu medikoak: hauetan ez da teknika kirurgikorik gauzatzen. 

Medikuntza internoa Gaixotasun infekziosoen unitatea Hematologia 

Digestiboa  Alergologia  Arnasketakoa Endokrinologia 

Onkologia  Neurologia  Nefrologia Dermatologia 

Erreumatologia  Odontologia / estomatologia 

Oftamologia  Otorrinoralingologia  Urologia Giltzurrunetako litotrizia 

Traumatologia  Ortopedia   Foniatria 

b.- Kirurgia zerbitzuak: tratamendu kirurgikoak gauzatzen dituzte. 

Kirurgia orokorra  Aparatu digestiboko kirurgia  

Aurpegi-masailetako kirurgia Kirurgia baskularra eta angiologia 

Kirurgia torazikoa  Bihotzeko kirurgia 

Kirurgia plastikoa  Erredurak 

Neurokirurgia 

c.- Zainketa berezietako zerbitzuak: 

ZIU (zainketa intentsiboen unitatea)  Zainketa koronarioetako unitatea 

Giltzurrun-transplanteen unitatea 

d.- Ginekologia eta obstetrizia: 

Ginekologia  Obstetrizia 

e.- Pediatria: 

Pediatria Jaioberriak Bularreko haurrak Eskola-umeak 

2.- LAGUNTZA-UNITATEAK: diagnostikoak eta tratamenduak egiten dituztenak. 

Erradiodiagnostikoa  Geriatria  Medikuntza prebentiboa 

Eguneko ospitalea  Odol bankua  Kanpo-kontsultak 

Psikiatria   Dialisia   In vitro ernalketa  

Enbrioien bankua   Anestesia eta erreanimazioa 

Medikuntza intentsiboa  Hidrologia  Zainketa aringarriak 

Transfusio-zerbitzuak  Sendagaien depositua 

Erradioterapia   Medikuntza nuklearra Ehunen bankua 

1.6.3.2.5. OSPITALEKO LANGILEAK:  

Ospitale motaren eta tamainaren arabera, langile kopurua halakoa izango da. Egiten duten 

lanaren arabera, bi taldetan banatzen dira ospitaleko profesionalak: 

1.- LANGILE SANITARIOAK: 

Fakultatiboak: goi-mailako tituludunak dira (lizentziatuak) eta osasun-arloan egiten 

dute lan. Mediku, farmazeutiko, biologo eta kimikariak dira. 

Ez-fakultatiboak: erizaintza-sailaren menpeko langileak dira. Diplomatuak (erizainak, 

fisioterapeutak, dietistak…). Goi-mailako teknikariak (analisi-kliniko eta anatomia 

patologikoko laborategia, dietetika…) eta erdi-mailako teknikariak (erizaintzako 

laguntzailea, farmaziako laguntzailea …) daude talde honetan. 
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2.- LANGILE EZ-SANITARIOAK: 

Goi-mailako tituludunak: abokatuak, arkitektoak, ekonomistak, informatikariak… 

Zerbitzu berezietako langileak: administratiboak, segurtasuneko langileak… 

Ofizio-langileak: sukaldariak, jostunak, igeltseroak, elektrikariak… 

Langile azpikontratatuak: garbitzaileak… 

 

1.7. BESTE ZENBAIT LEGE  

Osasun-sistemaren antolaketan, badira garrantzitsuak diren beste lege batzuk ere, tartean:  

1.7.1. 41/2002 Lege erregulatzailea, azaroaren 14koa, 

pazientearen autonomia, eskubide eta betebeharren 

informazioari eta dokumentazio klinikoari buruzkoa 

Lege honek gaixo, erabiltzaile eta adituen betebehar eta eskubideak erregulatzen ditu, zentro 

publiko zein pribatuetan, gaixoen autonomiaren, informazioaren eta dokumentazio klinikoaren 

gainekoak. Hauek dira printzipio garrantzitsu batzuk:  

 Legeak pertsonaren duintasuna bermatzea, intimitatea errespetatzea, eta haren 

autonomia zaintzea du ardatz. Informazioa eta dokumentazio klinikoa igorri, lortu, 

eta erabili behar da, eta babesteko ekintzak bideratuko beharrekoak dira. 

 Pazienteak aldez aurretik onartu behar ditu osasunaren eremuan egingo diren 

jarduera guztiak. 

 Gaixoak eskubide osoa dauka, informazio egokia jasota, dauden tratamendu-

aukeren artean hautatzeko. 

 Edozein erabiltzailek eskubide osoa dauka emandako tratamenduari uko egiteko, 

legeak mugatzen dituen kasuetan izan ezik. 

 Osasun-artapena ematen duten adituen betebeharra da pazientea bere osasun 

egoeraz –fisikoa zein mentala– informatzea. Baita erabili daitezkeen teknika edo 

prozedurei buruzko informazioa ematea ere. 

 Zuzen erabili behar da dokumentazio klinikoan jasotzen den informazioa. 

Printzipio horiek bermatzeko honako dokumentu hauek sortu behar dira: 

1.7.1.1. Baimen informatua 

Gaixoak informazio egokia jasota –egin beharrekoaren gaineko informazioa, ondorioak eta 

arrisku posibleak–, aukera klinikoa onartzen du. Normalean, ahoz onartzen da, baina honako 

kasuetan idatziz egin behar da: 

o Esku-hartze kirurgikoetan 

o Diagnostikoan eta terapian erabilitako prozedura inbaditzaileetan 

o Arrisku handiak eragin ditzaketen prozeduretan 

Pazientea gai ez bada erabakiak hartzeko –adingabea, ezindua edo bere egoerak uzten ez 

diolako–, familiak edo legezko arduradunak hartuko du erabakia. 

Ez da behar onarpenik osasun publikoarentzat arriskua dagoenean edota gaixoaren segurtasun 

fisiko edo mentalerako berehalako arriskua dagoenean. 
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Gaixoak uko egiten badio tratamenduari, idatziz azaldu behar du. 

 

1.7.1.2. Aurretiazko borondatea (7/2002 legea, abenduaren 12koa) 

Agiri honen bitartez, adin nagusiko pertsona batek aldez aurretik agertzen du bere borondatea 

medikuaren esku-hartze baten gainean. Adierazitako nahiak aintzat hartuko dira hala behar 

denean, gaixoa une horretan azaltzeko moduan ez badago ere. 

1.7.1.3.4. Erabiltzailearen eskubide eta betebeharrak 

Erabiltzailearen eskubideak:  

 Ez dute baztertuko honako arrazoiengatik: arraza, egoera sozioekonomikoa, sexu eta 

ideologia politiko edo sindikala… 

 Osasun-zerbitzuen erabilerari buruzko argibideak jasotzea eta zer baldintzatan erabili 

ditzakeen jakitea 

 Izandako prozesu eta egonaldien informazioari buruz konfidentzialtasuna gordetzea 

 Pazientea abisatzea berarekin erabilitako prozedura ikerketaren baten parte den eta ez 

eragitea osasun arriskurik 

 Edozein interbentzio egin aurretik, sendagile arduradunak gaixoaren baimen informatua 

eskatzea 

 Erreklamazioak eta iradokizunak egiteko aukera izatea 

 Sendagilea eta beste osasun-langileak aukeratu ahal izatea, legeak dioenaren barruan 

 Osasuna berreskuratu, mantendu eta hobetzeko beharrezkoak diren sendagai eta 

osasun-produktuak eskuratzea, beti ere estatuko administrazioaren araudiaren barruan 

Erabiltzailearen betebeharrak: 

 Herritar orori dagokion osasun-preskripzio orokorrak betetzea. 

 Osasun-arloko instituzioen eraikinak eta instalazioak behar bezala tratatu eta zaintzea. 

 Osasun-sistemak ematen dituen zerbitzuak egoki erabiltzea, behintzat laneko bajen 

prozeduran, erabateko ezintasunean eta prestazio terapeutiko eta sozialetan. 

 

1.8. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO OSASUN-

ZERBITZUA: OSAKIDETZA 

Euskal Autonomia Erkidegoko Osasun-sistema Publikoa 

Espainiako Osasun-sistema Nazionalaren eboluziotik garatu da, 

eta hartan dago oinarrituta. 

 

Gaur egun, euskal osasun-sistema publikoa Osasun Sailak eta berari atxikitako erakundeek 

osatzen dute, Osakidetza-Euskal Osasun-zerbitzuak tartean, eta honako printzipioetan 

oinarritzen da: 

1. Pertsona da sistemaren funtsezko helburu, beraren nortasun eta intimitatearekiko 

errespetua bermatuta; horrek, batetik, haren aukeratzeko eskubidea ziurtatuko du, eta 

bestetik, bermatuta izango du osasun-zerbitzuetara sarbidea izatea benetako 

berdintasun egoeran. 

http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/osasun-saila/hasiera/
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2. Herritarrek parte-hartzea; bai planak eta helburu orokorrak adierazten, bai, horiek 

beteta, azken emaitzen jarraipena eta ebaluazioa egiten. 

3. Sistema osotasunean hartzea; hala jarduerak planifikatzean, nola osasun-alderdiek 

(sustapena, prebentzioa, sendaketa eta errehabilitazioa) definituriko multzo 

bateraturantz orientatzean. 

4. Baliabideak eta jarduna bideratzean, lehenetsi behar da osasuna sustatzea eta 

gaixotasuna prebenitzea. 

5. Bereizketa-printzipioa jarraitzea antolaketaren barne-garapena egiteko; hots, 

sistemaren erregulazio eta finantzazio zereginak bereizita egotea osasun-zerbitzuak 

emateko zereginetatik. 

6. Finantzaketa publikoaren esparrua aski izatea EAEk ziurtatzen duen osasun-

prestazioen katalogorako.  

7. Konfiguratzea, garatzea eta espezializatzea, bai helburuak ezartzeko lanak, bai 

osasun-zerbitzuak emate aldera baliabideak esleitzeko lanak. 

8. Zentro publikoen gaitasun-maila igotzea, kudeaketa eraginkor eta kalitatekoaren 

printzipioak beteta. 

9. Osasun-profesionalek erantzukizuna izatea eta parte hartzea esleitu zaizkien 

baliabideak antolatzen eta kudeatzen. 

10. Osasun-sistemako osagarri publikoak eta hitzartuak etengabe ebaluatzea, irizpide 

objektibo eta homogeneoak aintzat hartuta. 

Osasun Saila sistemaren estamentu-arautzaile eta finantza-estamentu bihurtzen da, eta beste 

zeregin hauek ere hartzen ditu bere gain:  

 herritarren eskubideen eta parte hartzearen arloko erantzukizunak,  

 osasun publikoa babestuta egongo dela bermatzeko egin beharreko jarduerak,  

 Osasun-sistema Nazionalak ematen dituen oinarrizko prestazioen katalogoa handitzea, 

hala dagokionean,  

 herritarren osasun-mailak ebaluatzea,  

 osasun-zerbitzuetara iristeko baldintzak eta osasun-politikaren lehentasunak ezartzea,  

 osasun-arazoak, lehentasunezko arreta behar duten gizarte-taldeak eta lehentasunez 

garatu behar diren zerbitzuen modalitateak kontuan hartuta.  

Osasun Sailari atxikita daude: 

 Osakidetza - Euskal Osasun-zerbitzua, zuzenbide pribatuko erakunde publikoa. 

 Kontsumobide - Instituto Vasco de Consumo, administrazioko erakunde 

autonomiaduna. 

 Berrikuntza eta Ikerketa Sanitariorako Euskal Fundazioa (BIOEF). 

Horiez gain, bere zereginak betetzeko zenbait organo kolegiatuz edota Batzorderen laguntza 

du:  

 Euskadiko Osasun Batzordea eta Osasunaren Arloko Araba, Bizkaia eta 

Gipuzkoako Batzordeak 

 Arreta Sozio-sanitarioko Euskal Kontseilua 

 Drogamenpekotasunen Aholku Kontseilua eta Drogamenpekotasunen Sailen 

Arteko Batzordea 

 Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Elikapen Segurtasun eta Higieneko 

Batzordea 

 Publizitate Sanitarioaren Kontroleko Batzordea. 

 Profesio Sanitarioetako Etengabeko Prestakuntzako Euskal Batzordea. 
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 Historia klinikoari eta osasun-arloko paziente eta profesionalek dokumentazio 

klinikoaren arloan dituzten eskubide eta obligazioei buruzko Batzordea. 

 Ospitaleetako Altaren xehetasunen oinarrizko gutxieneko bilduma ezartzeko 

Jarraipen Batzordea. 

 Asistentzia Etikako Batzordeen akreditaziorako Batzordea. 

 Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoa. 

 Euskadiko Bioetikako Batzordea. 

 Kontsumo Publikoko Uren Kontrol Sanitarioko Batzorde Iraunkorra. 

 Larrialdietako Osasun Garraioaren Sarea Aztertzeko eta Arrazoibideratzeko 

Batzordea. 

 Minbiziari buruzko Informazio Sistemaren Koordinazio Batzordea. 

 Txertaketetarako Euskadiko Aholku Batzordea. 

 Gaixotasun Infekzioso Berrien Euskadiko Aholku-batzordea. 

Osasun Saila, bere zereginak betetzeko, Osasun Sailburuak –2012-2016an, Jon Darpón– eta 

haren ekipoak osatzen dute, eta honako organigrama hau du:  

 Sailburuaren Kabineteko Zuzendaritza  

 Osasun Sailburuordetza 

 Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza  

 Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza.  

 Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritza  

 Administrazio eta Finantzaketa Sanitarioko Sailburuordetza 

 Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritza  

 Aseguramendu eta Kontratazio Sanitarioko Zuzendaritza  

 Farmazia Zuzendaritza 

Eta honako egiteko eta jardun-arloak ditu: 

 Sanitatearen plangintza eta antolamendua. 

 Osasun publikoa eta elikadura-higienea. 

 Zainketa epidemiologikoa. 

 Farmazia-antolamendua. 

 Kontsumoa. 

 Drogamenpekotasunak. 

 Sailari atxikita dauden erakunde autonomiadunak, zuzenbide pribatuko erakunde 

publikoak eta sozietate publikoak gidatzea, legeek eta araudiek ezartzen dutenaren 

arabera. 

 Legeek eta araudiek ematen dizkioten gainontzeko ahalmenak. 

Osasun eta Kontsumo Sailak hiru lurralde-zuzendaritzei (Arabakoari, Bizkakoari eta 

Gipuzkoakoari) ematen die ahalmena, besteak beste, zerbitzu publikoak (Osakidetza - Euskal 

Osasun-zerbitzuarekin programa kontratuak izenpetuta) zein pribatuak (zerbitzuak hitzartuta) 

kontratatzeko. 

Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen arabera, Osakidetza - Euskal Osasun-

zerbitzuak osasun-zerbitzuak hornitzeko zeregina du, bere menpeko zerbitzu-erakunde 

publikoen bidez. 

EAE, egoera sozio-sanitarioa kontuan harturik, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako osasun-

eremuetan dago bereizita.  

Eremu bakoitzean, lehen mailako arreta egoki antolatuta dagoela bermatzen da, Atentzio 

Espezializatuarekin eta kasuan kasuko Zerbitzu Sozio-sanitarioekin koordinatuta, eta ESIetan 

(Erakunde Sanitario Integratuak) oinarritutako antolamendu-egitura berriari esker. 13 Erakunde 

Sanitario Integratu daude guztira (6 Gipuzkoan, 5 Bizkaian eta 2 Araban), 13 ospitale 

http://www.euskadi.eus/web01-s2osa/eu/contenidos/institucion/1708/eu_5129/r01hRedirectCont/contenidos/organo/1520/eu_4593/eu_dir_gabinete.html
http://www.euskadi.eus/web01-s2osa/eu/contenidos/institucion/1708/eu_5129/r01hRedirectCont/contenidos/organo/1521/eu_4594/eu_vic_sanidad.html
http://www.euskadi.eus/web01-s2osa/eu/contenidos/institucion/1708/eu_5129/r01hRedirectCont/contenidos/organo/1522/eu_4578/eu_dir_saludpublica.html
http://www.euskadi.eus/web01-s2osa/eu/contenidos/institucion/1708/eu_5129/r01hRedirectCont/contenidos/organo/1523/eu_4595/eu_dir_gestion.html
http://www.euskadi.eus/web01-s2osa/eu/contenidos/institucion/1708/eu_5129/r01hRedirectCont/contenidos/organo/1525/eu_4596/eu_dir_inves.html
http://www.euskadi.eus/organoa/administrazio-eta-finantzaketa-sanitarioko-sailburuordetza/web01-s2osa/eu/
http://www.euskadi.eus/web01-s2osa/eu/contenidos/institucion/1708/eu_5129/r01hRedirectCont/contenidos/organo/1526/eu_4550/eu_dir_regimenjuridico.html
http://www.euskadi.eus/web01-s2osa/eu/contenidos/institucion/1708/eu_5129/r01hRedirectCont/contenidos/organo/1528/eu_4557/eu_dir_aseguramiento.html
http://www.euskadi.eus/web01-s2osa/eu/contenidos/institucion/1708/eu_5129/r01hRedirectCont/contenidos/organo/2261/eu_4910/eu_dir_farmacia.html
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akutuentzat, 153 osasun-zentro, 160 kontsultategi eta Egonaldi Ertain eta Luzeko Ospitaleak 

(Santa Marina, Gorliz eta Leza). 

Gainerako asistentzia-sarea honako hauekin osatzen da: 

 Osasun Mentala: Osasun Mentaleko 3 lurralde-sare, 4 Ospitale Psikiatriko (Bermeo, 

Zaldibar, Zamudio eta Araba) eta 47 osasun-zentro. 

 Larrialdiak: urgentziak koordinatzeaz eta larrialdi-egoeretan osasun-asistentzia 

emateaz arduratzen den erakundea da. 

 Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa: giza odolaren eta ehunetatik 

eratorritako produktuen hornidura eta erabilera egokia bermatzeaz arduratzen den 

erakundea da, bai osasun publikoaren sarean bai osasun pribatuarenean. 

 Osatek: Eusko Jaurlaritzaren sozietate publikoa, Osasun Sailaren mendekoa. Puntako 

teknologia bidezko irudi-zerbitzuak kudeatzeaz, administratzeaz eta ustiatzeaz 

arduratzen da. 

 Zuzendaritza nagusia: zuzendaritza-egitura du; eta kontroleko, koordinazio 

estrategikoko eta kudeaketa-gaitasunei babesa emateko zuzendari-atribuzioak ditu, 

aurretik aipatutako zerbitzu-erakundeei dagokienez. 
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2. OSASUN PUBLIKOA eta GIZARTE-OSASUNA 

 

2.1. OSASUNA 

2.1.1. Kontzeptua 

Zail da Osasuna definitzen, historian barrena aldatu den kontzeptua delako eta pertsona 

bakoitzak bere interpretazioa duelako. Hala ere, badago: 

 1.- Kontzeptu klasikoa. Osasuna gaixotasunik ez izatea da. Gaur egun ez da 

onartzen, beti ez delako posible normaltasunaren eta patologiaren arteko muga ezartzea, 

normaltasuna zer den aldatuz joan delako denboran, eta era negatiboan planteatuta dagoelako.  

 2.- MOEren (Munduko Osasun-erakundea) kontzeptua. Esaten du 

Osasuna ongizate fisiko, mental eta soziala dela, eta ez bakarrik gaixorik ez egotea. Definizio 

hau ez da bere osotasunean onartzen: subjektiboa delako (osasun-sentsazioa ez da berdina 

izango bi pertsonarentzat), utopikoa delako (ia ezinezkoa da ongizate osoa lortzea denbora 

luze batez), ongizatea eta osasuna parekatzen dituelako nahiz eta beti gauza bera ez izan 

(adibidez, drogamenpekotasuna duen pertsona bat ondo sentitzen da droga hartzean, baina 

horrek ez du esan nahi osasuntsua denik), eta estatikoa delako (ez ditu osasun-mailak 

kontsideratzen, ongizate osoa baizik). 

 3.- M. Terris-en kontzeptua. MOErena osatzen du, eta nork bere ahalmenak 

garatzea eransten dio hari: “Ongizate fisiko, mental eta sozialaren egoera perfektua eta 

pertsona bakoitzak hainbat arlotan (intelektuala, kulturala eta espirituala) bere ahalmenak 

garatzea”. Kontzeptu hau ere ez da onartzen MOEren definizioari egindako kritikan azaldutako 

arrazoiengatik. 

 4.- Osasunaren kontzeptu dinamikoa. MOEren eta Terris-en kontzeptuetan 

oinarritzen da, baina osasun-gaixotasun egoeraren izaera dinamikoa erantsita. Ikuspegi 

honetatik, osasunaren helburua izango litzateke: “pertsonak lortzea bizi den gizartearen 

araberako ongizate fisiko, psikiko eta sozialik altuena”. 

Osasuna-gaixotasuna lerro jarraitu bat litzateke: mutur batean ongizate-maila altua legoke eta 

beste muturrean, heriotza. Lerro horren erdiko tarteak adierazten du osasunaren eta 

gaixotasunaren arteko aldea ez dela erabatekoa, hau da, ez dela hain argia eta osasun-mailak 

daudela: zail egingo zaigu mutur bateko ongizate-maila altua denbora luzez mantentzea, eta 

azkenean, denok helduko gara beste muturrera, hau da, hil egingo gara.  

 

 

 Osasunaren faktoreak (etxebizitza, lana…)  

Heriotza        Ongizate-maila altua 

Osasun-galera (saihestezina)       (lortzen zaila) 
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Erreali
zazio 

Beharra 

Estimu 
beharrak 

Behar Sozialak 

Segurtasun Beharrak 

Oinarrizko Behar Fisiologikoak 

Kontzeptu honek bi ezaugarri positibo ditu: definizioa dinamikoa da eta osasun-gaixotasun 

egoerak kanpo-faktoreen eraginpean daude: familia, lagunak, lana, etxebizitza, etab. 

Gaur egun, Osasunaren kontzeptu dinamiko hau da onartuena, eta dinamikotasun horretan 

gizakia bere osotasunean hartu beharra dago.  

2.1.2. Zaintza integralen beharra duen gizaki integrala 

Gizakiarengan, lotuta dauden hiru osagai bereizi daitezke: 

 • Osagai biologikoa edo egitura fisikoa. 

 • Osagai psikikoa: portaera eta emozioetan zerikusia duten faktore guztiak barne 

hartzen dituena. 

 • Giza osagaia: gizartearekin eta ingurumenarekin duen harremana kontuan hartzen 

duena. 

Osasun-sailetan, osagai horiek kontuan hartu beharrekoak dira, gizaki integralak zaintza 

integralak behar ditu eta. 

1.- Zer da behar bat? 

Pertsonen osasuna modu integralean sustatzeko, ezinbestekoa da haien beharrak zein diren 

jakitea. Beharra pertsonen barneko ondoeza dela esan dezakegu. Ondoez hori 

gainditzeko, pertsonak prozesu fisiologiko, psikologiko eta sozialak gauzatzen ditu.  

Pertsona bakoitzak bere ezaugarriak dituen arren, badaude guztiok ditugun oinarrizko behar 

batzuk eta horiek sailkatzeko hiru eredu erabili dira gehienbat: 

  • Maslow-en eredua 

  • Kalish-en eredua 

  • Virginia Henderson-en eredua 

 2.- Maslow-en eredua. 

Giza beharrak bost mailatan sailkatzen ditu, eta 

oinarrizko beharrak asetzen diren heinean, goiko mailakoak 

garatzen dira. Piramide baten bitartez adierazten da, eta 

oinean beharrik oinarrizkoenak agertzen dira. 

 

 1.- Behar fisiologikoak. Bizitzeko ezinbestekoak diren beharrak: jan, edan, arnasa hartu, 

mina arindu, lo egin… 

 2.- Segurtasun beharra. Denok nahi dugu guda gabeko herrialde batean bizi, kale 

seguruak dituen herri batean bizi, teilatupean bizi... 

 3.- Behar sozialak. Maitasunarekin eta gizartean parte hartzearekin zerikusia dutenak: 

pertsonekin erlazionatu, lagunak izan, maitasuna eman eta eskuratu, talde baten parte izan, 

etab. 

 4.- Estimu eta autoestimu beharrak. Onartua eta maitatua sentitzearekin erlazionatzen 

dira.  

 5.- Norbera errealizatzeko beharra. Pertsona bakoitzaren gaitasunak garatzean datza. 

Behar hau aurreko guztiak asetzen direnean garatzen da, eta amaigabeko prozesua da. 

Maslow-en teoriak, ondorengo beste teoria batzuk garatzeko bidea zabaldu duen arren, 

kritika batzuk izan zituen, batez ere hierarkia hain zorrotza egiteagatik.  
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 3.- Kalish-en eredua 

Maslowen eskema hobetzen du: piramidearen ereduari eusten dio, baina behar fisiologikoen 

atala bi taldetan banatuta: biziraupen-beharrak eta estimulazio-beharrak. 

Kalishek, Maslowek bezala, goi-mailetako beharrak lortzeko, aurrez behe mailetakoak ase 

behar direla uste du. Arrazoi horrengatik, Maslowi egindako kritikak berdin aplikatu dakizkioke 

eredu honi ere.  

 4.- Virginia Henderson-en eredua 

Eredurik erabiliena Osasunaren arloan. Maslowenean dago oinarrituta, baina kasu honetan ez 

dute hierarkiarik eta 14 behar daude, behar espirituala edo norberak bere fedea izatea barne 

hartuta. Honako hauek dira: 

1. normal arnastea 

2. modu egokian jatea eta edatea 

3. gorputzeko hondakinak kanporatzea 

4. mugitzea eta jarrera egokia mantentzea 

5. lo egitea eta atseden hartzea 

6. arropa egokia aukeratzea eta janzteko eta eranzteko gaitasuna izatea 

7. gorputzeko tenperaturari neurri egokian eustea 

8. gorputza garbitzea, azala babestea eta itxura ona agertzea 

9. arriskuak saihestea eta ingurukoak ez kaltetzea 

10. besteekin harremanak izatea, emozioak, beharrak eta beldurrak konpartituta 

11. bakoitzak bere fedea izatea, hau da, pertsonaren sinesmenak errespetatzea 

12. bakoitzak bere buruarekin pozik egoteko moduan jokatzea 

13. atsegin hartzeko jardueretan parte hartzea eta gozatzea 

14. osasuna zaintzeko ohiturak lantzea eta dagokien osasun-zentroetara jotzea 

2.1.3. Osasuna baldintzatzen duten faktoreak. 

Gizakia, izaki bizidun guztiak bezala, kanpo-eragileen menpe dago. Eragile horiek baldintzatuko 

dute osasun- edo gaixotasun-egoera.  

Marc Lalonde-k, Kanadako Osasun ministroak, 1974an garatutako ereduaren arabera, erkidego 

bateko biztanleen osasun-maila lau eragilek baldintzatzen dute: biologiak, ingurugiroak, 

osasun-sistemak eta bizimoduak.  

2.1.3.1. Biologia. Bi azpifaktore hartzen dira aintzat: informazio genetikoa eta adina. 

 Informazio genetikoa: Gure osasuna baldintzatzen duten geneak herentziaz jasotzen 

ditugu. Gaixotasun askok osagai genetikoa dute. Kasu gehienetan, gaixotasuna 

garatzeko joera handiagoa izatea baino ez du esan nahi, eta garatuko den ala ez beste 

faktore batzuen menpe egongo da, batez ere bizimoduaren menpe. Adibide dira: 

diabetesa, obesitatea, hipertentsio arteriala… 

 Adina: Zahartzen garen heinean, gure gorputzak okerrago erantzuten du, eta 

gaixotasuna ohikoagoa bihurtzen da. Hala ere, gaixotasun batzuk ohikoagoak dira adin 
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batzuetan. Adibidez, I motako diabetesa nerabezaroan agertzen da; aldiz, artrosia 

ohikoagoa da zahartzaroan agertzea. Beste gaixotasun batzuk, garai batean adinarekin 

erlazionatzen zirenak, gaur egun umeengan agertzen hasi dira, kolesterolemia 

adibidez. 

2.1.3.2. Ingurugiroa. Gizakia inguratzen duena da, eta, dudarik gabe, osasuna 

baldintzatzen du. Atal honetan, eragile edo faktore fisiko, kimiko, biologiko eta sozialak hartuko 

ditugu kontuan. 

 Eragile fisikoak: gure ingurua osatzen dutenak. Garrantzitsuenetakoak dira: airearen 

poluzioa, zarata, edateko ura, estolderia, zaborra biltzeko sistemak, etab. 

 Eragile kimikoak: osasuna kaltetu dezaketen produktu kimikoak. Adibidez: metalak 

(beruna, merkurioa…), karbono dioxidoa, pestizidak, minbizi-sortzaileak diren 

produktuak, etab. 

 Eragile biologikoak: gure gorputzean sartu eta kalteak eragin ditzaketen 

mikroorganismoak aipatzen dira atal honetan. Adibideak ugari dira: pedikulosia 

(zorriak), gripearen birusa, hiesa … 

 Eragile sozialak: osasunaren alde psikologikoa kontuan hartzen dutenak dira. 

Adibidez: lan baldintzak, laneko erlazioak, familia eta lagunekin erlazionatzeko astia eta 

kalitatea, etab. 

2.1.3.3. Osasun-sistema. Osasun-sistema gizarteak gaixotasuna prebenitu eta osasuna 

berreskuratzeko sortzen dituen zerbitzu espezializatu eta antolatuek osatzen dute. 

Komunitatearen osasunean izango duten eragina hainbat faktoreren menpe egoten da, batez 

ere eskuragarritasunaren, prezioaren eta kalitatearen menpe. 

Beraz, komunitatearen osasuna hobetuko da osasun-sistema denon eskura badago eta kalitate 

egokikoa bada. 

2.1.3.4. Bizimodua. Pertsonak dituen eguneroko ohiturei deritzo. Bizimodua ohituraren 

araberakoa da, eta bizimodu batzuk beste batzuk baino osasuntsuagoak dira. 

 Ariketa fisikoa: ohikoa denean, onuragarria da osasunerako.  

 Elikadura: elikadura osasungarria elikadura orekatua da, gantz industrialik gabekoa eta 

fruitu eta barazkietan aberatsa.  

 Sexualitatea: prebentziorik gabeko sexualitatea kaltegarria izan daiteke osasunerako. 

 Droga kontsumoa: edozein droga kontsumitzea kaltegarria da osasunerako. 

 Jokabide oldarkorrak: denak dira kaltegarriak (azkarregi edo ausartegi gidatzea autoa, 

tratu txarrak, eta abar). 

 

2.2. GAIXOTASUNA  

2.2.1. Definizioaren eboluzioa  

Gaixotasuna gizartearen eta historiako unearen arabera 

interpretatu izan da. Horrela, garai bateko kulturetan 

erlijioarekin eta magiarekin lotzen zuten gaixotasuna, eta 

uste zuten espiritu txarrek eragiten zutela.  

Grekoen garaian, Hipocratesen lanari esker, gaixotzea 

gauza normaltzat hasi ziren hartzen, eta ikuspuntu zientifikoa 

eman zitzaion: gaixotzeko zer-nolako arrazoiak egon 

zitezkeen bilatzen hasi ziren. 
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XVII. mendearen erdian, “especies morbosas” delakoez – 

gaixotasuna eragiten zuten kokoak– hitz egiten hasi zen, 

klinika berbera ikusten zelako hainbat pazientetan.  

XIX. mendetik aurrera, gaixotasuna bizitzako 

normaltasunaren desbideratzetzat hartzen hasi zen, arrazoi 

ugarik eragiten zutelako gorputzak gaizki funtzionatzea eta 

organoak eta ehunak aldatzea –gorputzak okerrera egin 

duelako sintoma batzuk agertzen dira gaixoarengan–, eta 

aldaketa horiek osatu egin daitezke, edo kroniko bihurtu, 

edo, okerrenean, gaixoa hil ere egin daiteke.  

Geroago, arlo psikikoa sartu zen gaixotasunarekiko 

gogoetetan, ikusi baitzen gizakia gorputzez eta espirituz 

osatuta dagoela. Une horretan hasi zen hitz egiten 

gaixotasun psikosomatikoez. 

GAUR EGUN, esaten da gaixotasuna arlo sozialarekin eta 

ingurumenarekin lotutako faktore askok eragin dezaketela, eta horregatik, gaixotasuna arazo 

sozialtzat hartzen da, eta ez bakarrik pertsonaltzat. 

Gaur, honela DEFINITZEN da gaixotasuna: gorputzeko atal batean edo zenbait ataletan 

gertatzen diren asaldura fisiologikoak da, normalean kausa jakinengatik ematen direnak eta 

sintoma eta zantzuen bidez adierazten direnak edota, organismo baten funtzionamenduan 

aldaketak (fisiologikoak, psikologikoak, soziologikoak eta ingurugirokoak) egotea.  

Kontzeptu hauek gaixotasunarekin lotuta daude:  

 SINTOMAK: egoera patologikoen adierazpen subjektiboak edo paziente bakoitzak 

gaixotasunarekiko dauzkan pertzepzioak (mina, nekea…). 

 ZANTZUAK: gaixotasunaren adierazpen objektiboa, azterketa fisiko bat eginda 

osasuneko profesional batek hautematen dituenak (glukosa-maila, tentsio arteriala…). 

 PRODROMOSA: gaixotasun baten lehen sintoma edo zantzuak. 

 AGENTE ERAGILEA: gaixotasuna sorrarazten duena (birusak, bakterioak, 

mikroorganismoak…) 

 ARRISKU-FAKTOREA: gaixotasuna agertzeko posibilitatea areagotzen du (loditasuna, 

estresa…) 

2.2.2. Gaixotasunaren historia naturala 

Inongo osasun esku-hartzerik egon gabe, denboran barrena gaixotasun batek izaten duen 

eboluzioari deritzo, sortzen denetik desagertzen den arte. 

Gaixotasun ororen garapenean, hainbat etapa bereizten dira: 

 1.- Etapa PREPATOGENIKOA edo AURREKLINIKOA: pertsona osasuntsu 

dagoen aldia da. Gaixotasuna oraindik ez da garatu eta agertu, baina desorekak daude. 

 2.- Etapa PATOGENIKOA edo KLINIKOA: zenbait egoera eta faktorek ostalari 

sentikor batengan eragina dutenean, oreka apurtu eta gaixotasuna agertuko da. Bi fase 

bereizten dira:  

 Subklinikoa edo presintomatikoa: oraindik sintoma/zantzuak ez dira agertu, baina 

gaixotasunaren eragilea gorputzean dago. Gaixotasun kutsakorretan gertatzen den 

inkubazio denbora-tartea da. Ez dago sintomarik, baina biologia-aldaketak ageri dira 

diagnosi frogetan (analisiak, erradiografiak, etab.). 

 Gaixotasun klinikoaren fasea: aldaketa anatomiko eta funtzionalak gertatu, sintomak 

antzeman eta zantzuak aztertu diren etapa da. Bi azpifasetan banatzen da: 
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* Aldi prodromikoa: hasierako sintoma orokorrak agertzen dira, ez-espezifikoak 

direnak eta gaixotasun zehatza identifikatzeko balio ez dutenak. 

* Aldi klinikoa: sintoma eta zantzu espezifikoak agertzen dira, patologia zehatz 

jakiteko eta jarri beharreko tratamendua identifikatzeko balioko dutenak. 

 3.- Etapa POSTPATOGENIKOA: patologia desagertzen den fasea da. Patologia 

era askotan desagertu daiteke: berez joan, kroniko bihurtu, gaixoa hil… Gaixotasun motak, 

pazientearen ezaugarriak, artapen motak, maila sozio-ekonomikoak… eragin zuzena dute 

etapa honetan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Gaixotasunaren prebentzioa 

Luzaroan, medikuntzaren ahaleginak osasuna 

berreskuratzera bideratuta egon dira, hau da, 

gaixotasuna osatzera. Gaur egun, osasunaren arloko 

erakundeak hartzen ari diren neurriak direla eta, 

garrantzi handiagoa ematen ari zaio prebentzioari, eta 

ez bakarrik osatzeari (osasuna berreskuratzeari). 

Prebentzioa da gaixotasunek eragiten duten 

ezintasun egoera minimizatu edo ezabatzeko, edota 

horiek garatzea atzeratzeko, hartzen diren neurri eta 

ekintzen multzoa. 

Prebentzio-mailak gaixotasunaren historia naturalaren 

faseekin erlazionatuta daude. Hala bada, lehen, 

bigarren eta hirugarren mailak daude. 

  

 ARIKETA PRAKTIKOA: B hepatitisaren historia naturala aztertuko dugu.  

25 urteko pazienteak honako koadro kliniko hau du: astenia, anorexia, goragalea eta gonbitoak. Geroago, 

eskuineko hipokondrioko mina eta ikterizia azaldu dira. 

Anamnesia egitean, arrisku-faktorerik izan duen galdetuta, esan digu babes-neurririk gabeko kontaktu sexual bat 

izan zuela duela 45 egun. 

Kontsultan bertan azterketa fisiko bat eginda, B hepatitisik duen aztertzeko analisiak eskatu ditugu. Fase akutua 

gainditzeko tratamendua emanda, desagertu egin dira sintomak. 

Ondorengo errebisioetan, pazienteari hepatitis kroniko asintomatikoa diagnostikatu zaio. 

Aurreko datuak kontuan hartuta, zehaztu gaixotasunaren historia naturalaren etapak eta momentu bakoitzean zer 

sintoma eta zantzu izan dituen. 
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Lehen mailako PREBENTZIOA  gaixotasunaren :

historia naturaleko fase prepatogenikoan egiten da. Helburua 

da gaixotasunik ez agertzea eta norbanakoen osasuna 

sustatzea. Gaixotasuna agertu aurretik, populazioari neurri 

zehatzak helaraztean oinarritzen da. 

 

 

Faserik garrantzitsuena da eta bizimoduarekin lotuta dago gehienbat, eta helburua osasuntsu 

bizitzea da;. adibidez, txertoak, elikadura eta ohitura higieniko egokiak zaintzea, osasun-

heziketa, urak fluoratzea… 

Bigarren mailako PREBENTZIOA  gaixotasunaren fase :

patogenikoan ematen da. Helburua prozesu patologikoaren eboluzioa 

geldiaraztea da. Horretarako, diagnostiko goiztiarrak eta tratamendu 

egokiak erabiltzen dira. Gaixotasuna zenbat eta lehenago identifikatu, 

tratamenduak eraginkorragoak izango dira. Adibidez: mamografiak 

egitea, tentsio arteriala neurtzea, umetoki-lepoko zitologiak edo 

zitologia zerbikalak… 

Hirugarren mailako PREBENTZIOA gaixotasunaren fase : 

postpatogenikoan hartzen diren neurrien multzoa da. Helburua 

gaixotasunak utzi ditzakeen ondorioak murriztu, berriro gaixotzea 

ekidin, konplikazio kronikoak eragotzi eta errehabilitazioa bultzatzea 

da. Adibidez: diabetikoen, zeliakoen, hipertentsoen… jarraipena 

egitea, kimioterapia ematea, zenbait kirurgia edo errehabilitazioa egitea… 

 

2.3. OSASUN PUBLIKOA ETA GIZARTE-OSASUNA 

2.3.1. OSASUN PUBLIKOA 

Osasun Publikoak, gobernuen ardura eta komunitatearen patrimonio gisa, ez du mende bat 

baino; baina populazioaren iraupen-instintu moduan, gizakia bizi denetik dago.  

Osasuna babesteko giza ekintzak beti egon dira. Aldiz, Osasuna berreskuratzea, osasun 

publikoaren funtzio moduan, nahiko berria da. 

2.3.1.1. Hastapen Historikoak 

Egiptoarrak (Herodoto) eta hebrearrak: higiene pertsonala zaintzen zuten, botiken formula asko 

zekizkiten, edateko urarentzako andelak eta ur zikinak bideratzeko ubideak eraikitzen zituzten... 

 Greziarrak: higiene pertsonala, ariketa fisikoa eta dietak zaintzen zituzten. 

 Erromatar Inperioa: higiene pertsonalari lotuta bainu publikoak eraiki zituzten, baita 

ubideak ere. 

 Erdi Aroan, higiene pertsonal eta saneamendu publikorik gabe, gizateriari eraso dioten 

epidemia handienak gertatu ziren. 
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  Aro Garaikidean (XVIII. 

mendearen bukaera - XIX. mendearen 

hasiera), aldaketa handiak gertatu ziren 

hainbat ikertzaileren eskutik; esate 

baterako, Jenner-ek baztangaren txertoa 

aurkitu zuen (1798). Aurkikuntza hura 

izan zen gaixotasuna prebenitzeko 

lehen modu zientifikoa eta eraginkorra.  

 

Peter Frank-en System einer vollständigen medicinischen Polizey (Un Sistema 

Completo de Política Médica) liburuan (1817) agertzen dira, lehenengo aldiz, osasuna 

babesteko ekintzak arautu behar dituzten printzipioak. 

 XIX. mendearen erdian, Chadwick eta Shattuck autoreen ideiei esker, astiro astiro, 

osasun publikoa aitortzen da eta giza filosofia, administrazioen praktika eta 

gobernuaren politika moduan definitzen da. 

 Industria Iraultzak agerian zuen osasunak baldintza sozioekonomikoekin zerikusia 

duela eta pobreziak gaixotasuna dakarrela.  

 XX mendean, “Osasunaren sustapena” kontzeptua agertzen hasi zen osasun publikoko 

eta osasun-administrazioko liburuetan. 

Winslow-ek (Ingalaterra), 1920an argitaratutako lanetan, zera dio: “Osasun publikoa 

gaixotasunak galerazi, bizitza luzatu eta osasuna eta eraginkortasun psiko-fisikoa 

sustatzearen zientzia eta artea da, gizartearen ekintza antolatuen bidez”. 

 Helburu horiek lortzeko, beharrezkoa da:  

- Ingurumena saneatzea 

- Transmititu daitezkeen gaixotasunak kontrolatzea 

- Osasun-heziketa bideratzea 

- Erizaintza eta zerbitzu medikuak antolatzea 

- Pertsona eta gizartearen osasuna mantentzeko bizi-maila egokia bermatu 

dezaketen giza mekanismoak garatzea. 

 

 30eko eta 40ko HAMARKADETAN finkatzen da Osasuna berreskuratzea Osasun 

Publikoaren parte izan behar dela. Horregatik sortzen dira Osasun-zerbitzu 

Nazionalak, zenbait herrialdetan, eta osasun-arretarako gizarte segurantzak, besteak 

beste.  

 OSASUN PUBLIKOAREN jatorriari erreparatuz gero, garrantzi berezia izan dute hainbat 

aurkikuntzak: txertoak; gaixotasun infekziosoen jatorri- eta kutsatze-mekanismoak zertan diren 

jakitea; gaixotasun batzuen aurkako (tuberkulosia) tratamendu medikoek eragin eskasa zutela 

ikusita, gaixotasun horiek kontrolatzeko beste era bateko ekintzak egin zitezkeela ohartu izana: 

hondakinak tratatzea eta suntsitzea, elikagaiak kontrolatzea, ura edateko bihurtzea, hainbat 

bektoreren (gaixotasuna transmititzeko bitarteko den animalia) aurkako borrokatzea…; eta, 

batez ere, osasuna zaintzea. 

 Osasuntsu egoteko eta gaixotasunei aurre egiteko, ez da nahikoa gizaki bakoitzak 

banaka egin dezakeena, hau da, ezin da mugatu arreta pribatura, eta komunitate osora zabaldu 

behar da. Horretan, zerikusi handia izango dute gobernuak eta gizarteak hartutako neurriek. 

2.3.1.2. Osasun Publikoa kontzeptua, MOEren arabera, gaixotasuna saihesteko, bizia 

luzatzeko eta osasuna sustatzeko sortzen den zientzia da; halaber, gizarteko agintariek 

ahaleginak egin behar dituzte hori guztia lortzeko. Gobernuak izan behar dira osasun publikoa 
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planifikatu eta antolatu behar dutenak, populazioaren osasuna babestu, sustatu eta 

berreskuratzeko helburuarekin. 

Beste modu batean: Osasun Publikoak barne ditu osasun-gaixotasunarekin lotutako ekintzak, 

bizi giro ekologiko eta osasuntsuarekikoak, osasun-arretarako zerbitzuen antolaketa eta 

funtzionamenduarekikoak, baita planifikazio, kudeaketa eta heziketarekikoak. Osasun Publikoa 

populazioaren osasun globalaz arduratzen da: sustatu, babestu, osatu, (birmoldatu) 

errehabilitatu eta hezi. 

2.3.1.3. Osasun publikoarekin erlazionatutako kontzeptuak 

 OSASUN-BABESA: osasuna defenditzea helburu izanik, ingurumenaren arloan 

gauzatzen diren ekintzak: ingurumenaren osasun-kontrola, eta lur, aire, ur eta 

elikagaien kontrola. Aldi berean, populazioaren osasun-egoera nolakoa den eta arrisku-

taldeak identifikatzeko, informazioa jaso eta aztertu behar da. 

 OSASUN-SUSTAPENA: norbanakoen eta gizataldeen osasun-maila hobetzera 

bideratuta dauden ekintzak dira. Horien helburua ohitura txarrak alde batera uztea eta 

bizimodu osasuntsu bat garatzea da. Komunikabideetan eta oinarrizko artapenean 

jartzen da arreta. Horretarako, ezinbestekoa da populazio osoaren eskura egotea 

osasun-zerbitzuak eta komunikabideetan. 

1986an, Otawa hiriko Gutunean definitu zen OSASUN-SUSTAPENA: gizartea ahalduntzeko 

prozesua, osasun-arloaren kontrol handiagoa izanda, osasuntsuago bizi daitezen. 

Gutunean, bost mekanismo planteatu ziren osasuna sustatzeko: norbanakoen gaitasunak 

areagotzea, osasun-zerbitzuak berrantolatzea, osasun-politikak sustatzea, giza ekintzak 

indartzea eta ingurune egokia sortzea. 

Orokorrean, osasun-sustapena osasunaren arloko erakundeen ardura da, eta gai askori 

buruzko kanpainak egiten dituzte; adibidez, drogen eta tabakoaren aurkakoak, istripuen 

prebentzioari buruzkoak, txertoei eta prebentzioari buruzkoak, hiesaren eta minbiziaren 

kontrakoak, ariketa fisiko eta mentala egin beharraren gainekoak, etab.  

Gaixotasunaren PREBENTZIOA: pertsonengan, familiengan eta populazio-taldeetan 

gaixotasunak agertzea, garatzea eta zabaltzea ekiditen saiatzen da, osasun-egoera 

mantentzeko eta ezintasunak saihesteko. 

Sustapenaren eta Prebentzioaren xedea osasuna da, baina prebentzioa gaixotasunean 

oinarritzen da; sustapenak, aldiz, osasun-mailarik gorenak lortzea du helburu. 

OSASUNA BERRESKURATZEA: osasun-zerbitzuen zeregina da. Helburua du gaixotasuna ez 

garatzea, ondorio txarrik ez uztea eta inor ez hiltzea. Hemen, garrantzi berezia du diagnostiko 

goiztiarrak: gaitza lehen etapetan atzemanez gero, tratamendua eraginkorragoa izango da, eta 

ondorioak, arinagoak. 

2.3.1.4. Osasun publikoaren funtzioak 

Osasunaren egungo esanguratik (osasun dinamikoa) ondorioztatu daitezke Osasun 

Publikoaren funtzioak.  

Osasun-arloko arduradunak osasun-sustapenaz eta osasuna berreskuratzeaz arduratuko dira: 

lehenengo, gaixotzea eta istripuak prebenituta, eta bigarrenik, osasun-zerbitzuak bermatuta, –

lehen arreta zein espezializatua, eta errehabilitazioa–. Gainera, Osasun-sustapenaren ardura 

dira ingurumena zaintzeko egin beharreko ekintzak. Hor sartzen dira: aztertzea eta 

ikuskatzea zer baldintzatan dauden ura, airea, lurra, zarata eta bibrazioak, eta elikagaiak 

kontrolatzea, elikagaiak ekoizteko prozedurak barne hartuta.   
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2.3.1.5. Osasun-zerbitzuen berezko ekintzak 

Osasunaren arloko erakundeek, Osasun-zerbitzuei dagozkien funtzioen arabera eta funtzio 

horiek betetzen direla bermatzeko, martxan jarri beharreko ekintzen multzoa erabakiko dute. 

Ekintza horiek programatuko dira osasunaren kontzeptu dinamikoa kontuan harturik eta 

munduan onartuta dagoen osasun-gaixotasunaren continuuma. Eskematikoki honelakoak 

lirateke:  

 

 

 

 

  

Osasun Publikoaren Funtzioak 

Osasun-zerbitzuen funtzioak 

1.- Osasun-sustapena (babestu eta sustatu) 

2.- Osasun-berreskurapena (arreta) 

3.- Funtsio orokorrak (zerbitzu-funtzioak) 

Osasunarekikio gizartearen funtzioak 

1.- Heziketa 

2.- Ekonomia Politika 

3.- Etxebizitza, herri-lanak, hirigintza politikak 

4.- Justizia banakorra eta soziala 

OSASUN-ZERBITZUEN BEREZKO EKINTZAK 

OSASUN-SUSTAPENA 
Osasunaren Babesa eta Fomentoa) 

OSASUN-

BERRESKURAPENA 

FUNTZIO OROKORRAK 

edo ZERBITZUZKOAK 

Ingurumenarekiko  
ekintzak 

Gizakiarekiko 

ekintzak 
Osasun-arreta 

- Lehen Mailakoa 
(Osasun-zentroak)  
- Bigarren mailakoa 
(Ospitaleak) 

Birgaitzea eta 

Gizarteratzea  

1. Osasun-
administrazioa 
2. Demografia eta 
osasun-estatistika 
3. Osasun publikoko 
laborategiak 
4. Epidemiologia 
5. Planifikazioa eta 
programazioa 
6. Legedia)  
7. Irakaskuntza  
8. Ikerkuntza 

Ingurumenaren 
saneamendua 
- Etxebizita eta lokalen 
higienea 
- Edateko ura hornitzea 
- Gorotzak higienikoki 
deuseztatzea 
- Hiri-hondakin solidoak 
deuseztatzea 
- Intsektu eta 
karraskariak (roedor) 
kontrolatzea 
- Industria-hondakinak 
deuseztatzea 
- Ingurumen-kutsadura 
kontrolatzea 
- Zaratak, erradiazioak 
eta ingurumenarekiko 
bestelako arriskuak 
kontrolatzea 
- Pestizidak 
kontrolatzea 

Elikagaien 
higienea 

- Janari 
begetalen eta 
abere 
jatorrikoen eta 
ur mineral 
medizinalen 
osasun-
egoera 
kontrolatzea 

Medikuntza prebentiboa 
- Transmititu daitezkeen 
gaixotasunak kontrolatzea 
eta prebenitzea 
- Gaixotasun kronikoak 
kontrolatzea eta prebenitzea 
- Istripuak prebenitzea 
- Ama-haurraren osasuna 
- Eskola-osasuna 
- Lan-osasuna 
- Helduen osasuna 
- Agureen osasuna 
- Buru-osasuna 

Osasun-heziketa  
- Osasun-jokabide positiboak 
sustatzea 
- Osasunaren kontrako bizimodua 
aldatzea. 
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Osasun Publikoaren Funtzioa, eskema honen barnean jarri daitezke:  
 

 
 
 

Osasun-Gaixotasun Continuuma  
Gezi bakoitzaren muturrean eta barneko tartean, funtzio guztiak kokatu daitezke, ahalik eta gehien zehaztuta. 

 

2.3.1.6. Bizi-kalitatea, osasun publikoaren helburu 

Pertsonen bizi-kalitatea hobetzea Osasun 

Publikoaren lehen mailako helburu bihurtu da, 

batez ere, honako kolektibo hauetan: 

adinekoak, hilurreneko gaixoak, gaixo 

kronikoak, desgaituak. 

 

Bizi-kalitatea kontzeptuak subjektibotasun 

handia dauka, esanahi diferenteak izan 

ditzakeelako pertsonen ingurumena, 
baldintzak, bizi-itxaropenak, etab. kontutan 

hartuta. 

Orokorrean, eta gure gizarteko edozein 

pertsonarentzat, bizi-kalitatea zera da: 

norberak nahi duen moduan bizi ahal izatea, 

hau da, autonomiaz eta bereak direnekin, 

oinarrizko beharrak beteta izanda. 

 

MOE erakundeak sei eremu handi ikusten ditu, kultura guztietan bizi-kalitatea deskribatzeko 

balio dutenak: arlo fisikoa, arlo psikologikoa, independentzia-maila, giza harremanak, 

ingurumena, eta norberaren sinesmen-sistema edota fedea. 

MOEn oinarrituta, esan dezakegu: bizi-kalitatea oso lotuta dago osasunari, eta, batez ere, 

norberak nabaritutako osasunari. 
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2.3.2. OSASUN KOMUNITARIOA (GIZARTE-OSASUNA) 

  

Osasun komunitarioan, gobernuak parte hartzen duen 

arren, gizartea bera da bertako parte diren biztanleen 

osasun-maila gorena lortzeko ekintzak planifikatu, 

administratu, kudeatu eta kontrolatzen dituena. Honela 

definitu daiteke: Osasun komunitarioa Osasun 

publikoaren arloa da komunitatera hurbiltzen dena eta 

komunitate hori bere osasunaren sustapen eta 

kudeaketaren parte eta protagonista egiten duena. 

 

 

 

 

Populazioaren osasuna sustatzeko eta 

berreskuratzeko ahaleginen bilakaeran, 

Osasun komunitarioa da azken etapa. Hori 

horrela izanda, eta haren oinarri zientifikoak 

nahiko garatuta egon arren, aplikazioa, 

oraindik, nahiko eskasa da. 

Ekintzei dagokienez, Osasun Komunitarioa 

tokiko osasun publikoko programez 

arduratzen da, eta biztanleek parte hartu 

dezaten saiatzen da. Horretarako, 

biztanleriak osasun-heziketa jaso behar 

du. Osasunaren arloan plangintza ona 

aurrera eramateko, behar beharrezkoa da osasun-langile profesionalekin lan egitea. Haiek, 

baliabide egokiak erabilita, komunitatera zuzenduko dira. Hau da, gizarte-osasunean, osasun-

arloko langileak herritarrekin batera aritzen dira komunitatearen osasuna sustatzeko 

programetan, eta bazter uzten da gobernuen ohiko jokabidea: osasun publikoaz arduratzea eta 

norbanakoek era pasiboan jasotzea zerbitzua. 

Osasun-langileak: Gizarte-osasunean espezializaturik dauden erizainak eta erizaintzako 

laguntzaileak, eta osasun publikoan, medikuntza prebentiboan eta medikuntza sozialean 

espezializatutako sendagileak. 

 Medikuntza prebentiboa: helburua du norbanakoan, familian eta gizartean gaixotasunik 

ez agertzea, eta agertzen bada, ez ugaltzea eta ez hedatzea.  

 Osasun publikoa: gobernu eta agintariei esker, arrisku faktorerik (fisiko, biologiko nahiz 

soziologiko) gabeko ingurumena lortzen saiatzen da.  

 Medikuntza soziala: osasunarekin erlazionaturiko faktore sozialez arduratzen da.  

Baliabideak:  

 Epidemiologia: biztanleria –osasunarekin eta gaixotasunarekin zerikusia duten 

faktoreak erabilita– aztertzen duen medikuntzaren atala da. XX. mendean estatistikaren 

eta demografiaren laguntza du.  

 Osasun-adierazleak: Aurrerago komentatuko ditugu. 
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 Osasun-Heziketa: Norberaren eta ingurukoen osasuna sustatzeak eta babesteak zer 

garrantzia duen ulertzeko ematen den heziketa.  

 

Sintesi gisa, lagungarri gertatu dakiguke eskema hau: 

OSASUN PUBLIKOAREN ETA GIZARTE OSASUNAREN ARTEKO EZBERDINTASUNAK 

 

 

 

 

 

 

2.4. OSASUN-ADIERAZLEAK 

2.4.1. Definizioa 

Osasun publikoak erabiltzen dituen tresnak dira. Balio dute gizarte baten ongizate-maila zein 

den jakiteko; hartzen diren neurriek gizarte baten osasun-maila hobetzeko balio duten ala ez 

jakiteko (adierazleak neurtzen badira neurri hori hartu aurretik, eta neurria ezarri eta gero); 

hartu daitezkeen neurri guztien artean, zeinek izango duen lehentasuna jakiteko, eta egoeren 

eta populazioen arteko konparazioak egiteko. 

2.4.2. Ezaugarriak 

Osasun-adierazle batek izan behar dituen ezaugarriak hauek dira: 

 BALIOZKOTASUNA: nahi dugun parametroa neurtzeko balio behar du. 

 FIDAGARRITASUNA: neurketak errepikatuta eta pertsona ezberdinek eginda 

lortzen den emaitza antzekoa izan behar da beti. 

 SENTIKORTASUNA: ematen diren aldaketak detektatzeko gai izan behar du. 

 ESPEZIFIKOTASUNA: soilik egoera jakinetan ematen diren aldaketak detektatu 

behar ditu. 

Nahiz eta logikoa izan osasun-adierazleak populazio baten osasun-mailarekin lotuta egotea, 

beste adierazle batzuk ere aztertu behar dira: giza adierazleak, ekonomikoak, osasun-

sistemarenak, etab., horiek ere osasuna baldintzatzen dute eta. 

2.4.3. Sailkapena 

Aspaldi, bi talde handi bereizten ziren:  

1.- Osasun-adierazleak, hau da, hilkortasuna, erikortasuna, osasun-arazoen ondorioak 

eta arrisku-faktoreekin lotita daudenak. 

2.- Osasun-egoera baldintzatzen duten adierazleak, hau da, adierazle biologikoak, 

bizimoduaren adierazleak, ingurumen-adierazleak, osasun-zerbitzuen erabileraren eta 

kokalekuen adierazleak. 

1981. urtean, Osasuna guztiontzat 2000an programan parte ziren herriek lortutako helburuak 

ebaluatzeko, osasun-adierazleen zerrenda prestatu zuen MOEk, eta adierazleak lau taldetan 

banatu zituen:  

 1.- Osasun-politiken adierazleak 

Osasun publikoa  Gobernuaren ekintza 
 

Gizarte-osasuna  Gizartearen ekintza (nahiz eta gobernuak egin) 
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 2.- Osasunarekin lotutako giza adierazleak eta adierazle ekonomikoak 

 3.- Osasun-arretari buruzko adierazleak 

 4.- Osasun-egoeraren adierazleak 

Geroago, 2008ko Nazioarteko Osasun Estatistikak dokumentuan, MOEk berak Osasun-

adierazleak sei taldetan banatu zituen:  

 1.- Hilkortasun- eta erikortasun-karga 

 2.- Osasun-zerbitzuen kobertura 

 3.- Arrisku-faktoreak 

 4.- Osasun-sistemen errekurtsoak 

 5.- Osasun-arretaren eta -emaitzen arteko ekitatea 

 6.- Osasunari buruzko estatistikak eta estatistika sozioekonomikoak 

Horretaz gain, Europar Batasunak, ECHI (Europar Batasuneko Osasun adierazleak) 

proiektuaren bidez –Europar Batasuneko herrialdeek elkarren artean adostutako adierazle-

sistema bat izatea helburu zuena–, lau taldetan sailkatu zituen: faktore demografiko eta 

sozioekonomikoak, osasun-egoera, osasuna determinatzeko faktoreak eta osasun-zerbitzuak. 

Espainiako Giza Politika eta Osasun Ministerioak, 2007ko Osasun-sistema Nazionaleko 

Kalitate Planaren barnean eta ECHI proiektuan oinarrituta, OSNerako adierazleak lau taldetan 

jarri ditu: populazioa, osasun-egoera, determinatzaileak, eta osasun-sistemaren eta -arretaren 

kalitatea eta emaitzak. (ikusi eranskina) 

2.4.4. Iturriak 

Osasun publikoan, osasun-adierazleekin lan egiteko behar diren datuak halako ITURRIetatik 

hartzen dira: 

 Gertaera demografikoen erregistroak (erregistro zibila).  

 Populazio- eta etxebizitza-erroldak. 

 Osasun-zerbitzuetako erregistroak. 

 Zaintza epidemiologikoko datuak. 

 Galdeketak. 

 Gaixotasunen erregistroak. 

 Beste zerbitzu batzuetako datu-baseak (politikoak, ekonomikoak…). 

 

2.5. PREBENTZIOA ETA OSASUN- 

SUSTAPENA ODONTOLOGIAREN 

ARLOAN 

Nahiz eta hasieran Odontologiak kutsu oso tekniko eta 

mekanizista izan (txantxarrak konpontzea zela-eta), azken 

urteetan, ekintzak gaixotasunaren etiologia zaintzera eta 

prebenitzera bideratuta egon dira, eta, gaur egun, esan 

dezakegu aho-hortzetako osasun-maila nabarmen hobetu izana 

prebentzio-neurriek gizartean izan duten eragin onuragarriagatik 

izan dela.   
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Bestalde, kontuan hartu behar da SUSTAPENAk zer arlotan eragiten duen; izan ere, 

prebentzioa barne hartzen duen arren, hori baino zabalagoa da. Bi ezaugarritan oinarritzen da: 

dinamikotasuna eta determinatzaileen influentzia. 

 1.- Dinamikotasunak eskatzen du sustapena mugarik gabeko ekintza izatea. Izan ere, 

pertsonen osasun-maila hainbat faktorek baldintzatzen dute –adibidez, ingurumenak 

eta bizimoduak–, eta horiek ezin dira aldatu gizarte osoaren ahalegin koordinaturik izan 

ezean.  

 2.- Aho-hortzetako gaixotasun gehienetan –adibidez, txantxarra, gaixotasun 

periodontala, ahoko minbizia eta txistuaren fluxu aldaketak–  eragin zuzena daukate 

azukre kontsumoak, aho-hortzen higiene txarrak, tabakoak, alkoholak, estresak eta 

horrelako faktoreek. Arazo horiek kontrolatzeko, beharrezkoa da osasun-sustapena era 

globalean hartzea –hau da, aho-hortzen osasuna sustatzea–; eta ikuspuntu horrek 

eskatzen du odontologia arloko langileak antolatzeko modua aldatzea, eta langileek 

jarrera eta portaera egokia izatea. 

Osasuna sustatzeko, ezinbestekoa da norbanakoek parte 

hartzea, guztiok arduratu gaitezen nor bere bizimodua 

aldatzen, nahiz eta instituzioen ardura den pertsonen eta 

komunitateen bizi-baldintzak bermatzea. 

MOE erakundeak 2015. urterako aho-hortzen osasunaren 

arloko helburuak planteatu zituen gobernuek kontuan hartu 

ditzaten:  

 

 - 5-6 urteko umeen % 85 txantxar gabe egotea 

 - 12 urteko umeen CAO indizea <% 1,5 izatea 

 - 18 urteko pertsonek hortz-hagin guztiak izatea (% 100) 

 - 35-44 urteko pertsonek anodontzia-maila <% 10 izatea 

 - > 65 urtekoen anodontzia eta edentulismoa <% 10 izatea 

2.5.1. Aho-hortzen osasuneko prebentzio-neurriak 

Odontologiak azken urteotan izandako garapenak lagundu eta eragin du herrialde garatu 

askotako osasun-arduradunek errekurtsoak ematea prebentzio- eta berreskuratze-neurriak 

izateko, eta horrek lagundu du txantxarraren prebalentzia eta intzidentzia gutxitzen. Neurri 

horietakoak dira aho-hortzetako errebisio kanpainak, eskola-umeen pitzadurak zigilatzea, etab. 

Pertsonen aho-hortzen osasuna hobetzeko, osasun-arduradunek neurri hauek kontuan hartzea 

gomendatzen dute:  

- Hortz-haginak garbitzea jaten den bakoitzean 

- Fluorra duen pasta erabiltzea 

- Haria edo “hagin tarteko eskuila” erabiltzea 

- Alkoholik gabeko kolutorioa erabiltzea 

- Dentistarengana joatea errebisio eta profilaxia egiteko eta edozein ondoez dagoenean. 

- Jatorduen artean ez jatea eta azukredun elikagairik ez hartzea. 

- Ez erretzea 

- Piparik ez jatea, atzoskolak ez jatea, eta haginak ez jartzea alferreko arriskuetan.  
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Eranskina 

1. POPULAZIOA: 
A.- DEMOGRAFIA: 

Populazio orokorra:  

1.- Populazioaren estruktura, adinaren eta sexuaren arabera. 

2.- Jaiotza-tasa orokorra 

3.- Ama izan izanaren batazbesteko adina 

4.- Haurdunaldia borondatez eten izanaren intzidentzia 

5.- 18 urtetik beherako amengandik jaioak 

6.- Hazkunde naturala 

7.- Kanpotik etorritako populazioaren hazkundea (%) 

8.- Populazioaren urte arteko hazkundea 
Babestutako Populazioa 

9.- Babestutako populazioaren estruktura, adinaren eta sexuaren arabera 

10.- Baztertutako populazio taldeen estruktura 

11.- Osasun-sistema Nazionaleko migrazio-fluxua (gorabehera) 

B.- EGOERA EKONOMIKOA 

1.- Ikasketa-maila 

2.- Lanbidearen araberako giza klasea 

3.- Ospitaleratze-maila 

C.- BESTE FAKTORE BATZUK 

1.- Sentikortasun Soziala: Organo-dohaintzaren tasa 
2.- OSASUN-EGOERA: 

A.- ADIERAZLE OROKORRAK:  

1.- Bizi Itxaropena adin adinka 

2.- Bizi Itxaropena osasun egoera onean 

3.- Populazio helduaren osasun psikiko orokorraren Indizea 

4.- Osasunarekin lotutako haurren bizi-kalitatearen batazbesteko Indizea 

5.- Ezgaitasunik gabeko bizi-itxaropena 

6.- Menpekotasun indizea  

7.- Norberak nabaritutako osasun egoera 

B.- HILKORTASUNA: 

1.- Heriotza maiztasun absolutua 

2.- Heriotza-tasa orokorra eta arrazoi nagusienetakoa zein den 

3.- Heriotza perinatalaren tasa 

4.- Aldez aurretiko heriotza-tasa: minbiziagatik, bihotzeko iskemiagatik, diabetesagatik, garun-hodietako 

gaixotasunagatik 

C.- ERIKORTASUNA edota MORBILITATEA:  

1.- Populazio helduaren deklaratutako aho-hortzetako arazoen prebalentzia 

2.- Tuberkulosiaren intzidentzia 

3.- Hiesaren intzidentzia 

4.- Minbiziaren intzidentzia. 

5.- Infartuaren ospitaleko tasa  

6.- II diabetesaren prebalentzia 

7.- Deklaratutako gaixotasun pskikoen Prebalentzia. 

 

3.- DETERMINATZAILEAK: 

A.- BIOLOGIA-FAKTOREAK eta NORBANAKOEN:  

1.- Pisu gutxiko jaioberrien portzentajea 

B.- OSASUNA ETA PORTAERA: 

1.- Erretzaile prebalentzia 

2.- Erretzeari uzten diotenen tasa 

3.- Legez kanpoko droga kontsumoa:  

a.- Deklaratutako droga kontsumoaren prebalentzia 

b.- Drogak hartzen dituzten nerabeen portzentajea 

4.- Deklaratutako gehiegizko pisuaren eta obesitatearen prebalentzia 
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C.- LAN- eta BIZITZA-BALDINTZAK: 

1.- Trafiko istripuetako biktimak 

2.- Deklaratutako etxe istripuetako biktimen prebalentzia 

3.- Lan istripuen tasak: intzidentzia eta maiztasun-indizea 

4.- Lan gaixotasunen tasak 

 

4.- OSASUN-SISTEMA ETA ARRETAREN KALITATEA ETA EMAITZAK 

A.- SUSTAPENA, BABESA, eta PREBENTZIOA:  

1.- Txertoen hedadurak (Egutegian sartutako txertoak) 

2.- Bularreko minbiziaren screening estaldura 

3.- Mamografia egindako emakumeen portzentajea 

 

B.- OSASUN-ERREKURTSOAK: 

1.- Kolegiatutako osasun-langileen kopurua, populazioko 

2.- Osasun-sistema Nazionaleko giza errekurtsoak:  

- Osagile ratioa, populazioko 

- Erizain ratioa, populazioko 

3.- Erabiltzen diren ospitaleko oheen ratioa, populazioko 

4.- Eguneko ospitaleko toki kopurua, populazioko 

5.- Erabilitako ebakuntza-gelen ratioa, populazioko 

6.- Teknologia ekipoen ratioa, populazioko 

 

C.- ZERBITZUEN ESKAINTZA eta IRISGARRITASUNA:  

1.- Itxaroten dauden pazienteen kopurua: ebakuntza ez larrietarako, espezialitate kontsultetarako eta 

diagnosi-probetarako 

2.- Itxarote-epeak: ebakuntza ez larrietarako, espezialitate kontsultetarako eta diagnosi-probetarako 

3.- Bularretako minbizia diagnostikatzeko itxarote-epea 

 

D.- OSASUN-ARRETAren ERABILERA: 

Erregistratutako Osasun-arretako ekintzak: 

1.- Lehen mailako arretaren maiztasuna 

2.- Espezialitateen arreta-maiztasuna 

3.- Ospitaleratzearen maiztasuna 

4.- Ebakuntza-tasa 

5.- Teknologia erabileraren tasa 

6.- Transplanteen tasa 

Populazioaren Perfila: 

7.- Lehen mailako arretaren maiztasuna 

8.- Espezialitateen arretaren maiztasuna 

9.- Ospitaleratzearen maiztasuna 

10.- Larrialdien erabileraren maiztasuna 

Konparatzeko Estandarrak: 
11.- Ospitaleen funtzionamendua eta ebakuntza- eta kasuistia-indizea: bataz besteko egonaldia, 

konplexutasun-indizea… 

12.- Gaixotasunen muturretako kasuen portzentajea (GDR) 

13.- Ambulatorizazioen tasa (globala eta prozedura konkretu batzuengatikoak). 

 

E.- OSASUN GASTUA:  

1.- Biztanleko osasun-gastua 

2.- Biztanleko osasun-gastu publikoa  

3.- Babestutako biztanleko osasun-gastu publikoa, lurraldeka 

4.- Osasun-gastu publikoa, arreta funtzioka: lehen mailako arretako gastuaren portzentajea; 

espezializazio arretako gastuaren portzentajea; botika gastuaren portzentajea. 

5.- Osasun-gastu publikoa, ekonomia arloka: pertsonalean gastatutako portzentajea,erdi kontsumoetan 

gastatutako portzentajea, kontzertuetan gastatutako portzentajea. 

6.- MIR. formakuntzan gastatutako portzentajea. 
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F.- OSASUN ARRETAKO KALITATE eta EMAITZAK: 

Klinikako probisio eta aldakortasunaren kalitatea: 

1.- Lehen Arretan, lehen botikatzat ematen den antibiotikoen eta AINEren portzentajea 

2.- Emandako printzipio aktibo berrien portzentajea 

4.- Berrospitaleratze portzentajea: larriz programatutako ebakuntza baten ondorioz, bihotzekoa izatearen 

ondorioz, asmaren ondorioz, psikiatria pazienteak 

5.- Prozedura batzuetako ebakuntza selektiboen tasa: kolezistektomia-tasa; bularretako minbiziagatiko 

mantentze-ebakuntzen portzentajea, zesareen portzentajea, 35 urte baino gutxiagoko emakumeen 

histerektomiaren portzentajea 

6.- Emandako botiken eraginkortasuna.  

Pazientearen segurtasuna / iatrogenia konplikazioak: 

7.- Botika hartzearen ondorio txarren tasa 

8.- Ospitale-infekzioen tasa 

9.- Odol transfusioen ondorio txarren tasa 

10.- Presioagatiko ultzeren tasa 

11.- Ospitaleratutako pazienteen aldaka-hausturaren tasa 

Emaitzak:  

12.- Txertagarri diren gaixotasunen Intzidentzia 

13.- Gaixotasun kutsakor teratogenoen intzidentzia: sortzetiko errubeola 

14.- Kontrol ona duten diabetikoen portzentajea 

15.- Diabetikoengan, hanka ebakitze-tasa 

16.- Ospitaleko heriotza-tasa: ebakuntzaren, bihotzeko angioplastiaren, aldaka-hausturaren, 

bihotzekoaren, bihotz- hutsegitearen, hesteetako odoljarioaren eta neumoniaren ondorioz 

17.- Bular, kolon, biriki eta prostatako minbizien geroko bizi-iraupena.  

18.- Lehen arreta, espezializazio-kontsulta, larrialdi eta ospitaleratzeen ondorengo biztanleen asebetetze-

maila 

19.- Osasun-zentroan, historiaren eta osasun arazoen jarraipenarekiko biztanleen asebetetze-maila  

20.- Espezialistaren kontsultan, osasun-arazoa dela eta jasotako informazioarekiko biztanleen 

asebetetze-maila  

 

 

 
  



46 

 

3. HORTZ-KABINETEA 

Ahoaren eta hortz-haginen osasunak zuzenean eragiten du gure organismo osoaren 

osasunean. Sarritan, ez diogu ematen merezi duen garrantzia geure ahoa zaintzeari. Hala ere, 

ahoaren eta hortz-haginen higienea egokia izatea da, beste ohitura osasungarri batzuekin 

batera –elikadura orekatua, ez erretzea, eta abar–, ahoak eta hortz-haginek egoera 

osasuntsuan irauteko modurik onena.  

OMEk 1990ean argitaraturiko txostenean dioenez, hortz-haginen osasunari buruzko ikuspegia 

aldatzen ari da herrialde garatuetan. 

Zentzu horretan, gurean, 1960 eta 1979 urteen bitartean, asko erabiltzen zen maila ertaineko 

teknologia; aitzitik, lan gutxi egiten zen ahoaren eta hortz-haginetako prebentzioaren arloan eta 

gutxi erabiltzen zen goi-mailako teknologia.   

Gaur egun, egindako kanpainei esker, 

prebentzio-lan dexente egiten da, goi-mailako 

teknologiaren erabilera hazi egin da, eta maila 

ertainekoa, aldiz, jaisten ari da.  

Etorkizunean, prebentzio-egitasmoei esker, maila 

ertaineko eta goi-mailako teknologiak gutxiago 

erabiliko direla aurreikusten da, batez ere goi-

mailakoa. 

Osasun-sistema Nazionalaren antolatzeko moduaren 

gaur egungo errealitatea urteetan zehar araututako 

hainbat lege eta dekretuk eraiki dute: Beste osasun-arloetan bezalaxe, aho-hortzen osasun-

arreta sistema publiko zein pribatuan jaso dezakegu.  

Sistema publikoan, aho-hortzen arloko arreta jasotzen da Lehen mailako arretan 

(osasun-zentroetan) eta Arreta espezializatuan, bai espezialitateetako osasun-zentroetan zein 

ospitaleetan.  

Euskal Herriko Osasun-sistemak Espainiako 63/1995 ED, urtarrilaren 20koak, OSNeko arreta 

zerbitzuak antolatzen  errege dekretuak 5. puntuan dioena onartzen du: 

“Aho-hortzetako osasuna: 

 Pazienteak, Lehen mailako artapenean, honako zerbitzuak ditu:  

a.- Aho-hortzetako osasunaren eta higienearen arloko heziketa eta informazioa 

b.- Prebentzio-neurriak: Haurrei fluorra bide topikoz jartzea, pitzadurak 

zigilatzea eta beste batzuk, beti kontuan hartuta urte bakoitzeko aho-

hortzetako osasun programak eta finantziazioa.  

c.- Aho-hortzetako patologia akutuak tratatzea, hortz-haginak ateratzea barne.  

d.- Haurdun dauden emakumeei aho-barrunbeko miaketa prebentiboa egitea”. 

Horretaz gain, ikusita aho-hortzetako osasun-arloko problematika, Haurren Hortzak zaintzeko 

programa (HHP) sortu zen honako dekretu honen bidez: 118/1990 DEKRETUA, apirilaren 

24koa, Euskal Autonomi Elkarteko haurren horzdura zaintzeari buruzkoa (EHAA 

90.05.07).  

Haurren Horzdura Programaren bidez (HHP), 7 eta 15 urte bitarteko neska-mutil guztiei 

hortzetako atentzioa doan bermatzen die Osasun eta Kontsumo Sailak eta Osakidetzak, 

hitzartutako hainbat dentistaren lankidetzarekin. (gehiago jakiteko: www.Osakidetza.eus) 
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Osasun-arloko establezimenduak direla-eta, Espainiako 1277/2003 ERREGE DEKRETUA, 

urriaren 10ekoa, zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak baimentzeari buruzko 

oinarriak jartzekoak, adierazten du zer diren “Aho-hortzen klinikak” eta “Odontologia-

estomatologia eta aurpegi-masailetako kirurgia” zerbitzuak”. 

Euskal Autonomia Erkidegoak, Estatuak dagokion oinarrizko legeria emana ez bazuen ere, 

azaroaren 2ko 206/1982 Dekretua eta irailaren 10eko 271/1985 Dekretua atera zituen. Biak 

indargabetu zituen zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak irekitzeko, jardunean 

jartzeko eta aldatzeko baimenei buruzko urriaren 11ko 396/1994 Dekretuak (94.10.28 EHAA). 

Eta horren ostean, 31/2006 DEKRETUA, otsailaren 21ekoa, zentro, zerbitzu eta 

establezimendu sanitarioak baimentzeari buruzkoa (EHAA 2006/03/15), Espainiako 

1277/2003 Errege Dekretuan oinarrituta, eta 209/2012 DEKRETUA, urriaren 16koa, zentro, 

zerbitzu eta establezimendu sanitarioak baimentzeari buruzko Dekretua aldatzen zuena 

(EHAA 2012.10.23) argitaratu zituen. Guzti horietan adierazten du zer-nolako baldintzak bete 

behar dituen aho-hortzetako klinika batek bere jarduerari hasiera emateko.  

 

3.1. ODONTOLOGIA-KONTSULTAKO PROFESIONALAK 

ETA HAIEN EGITEKOAK 

Gaur egun, odontologiaren arloan, taldean egiten 

da lan. Aho-hortzetako lan taldea aurpegi-

masailetako zirujauak, estomatologo edo 

odontologoak, aho-hortzetako laguntzaileak, aho-

hortzetako higienistak, protesikoak eta, batzuetan, 

harreragileak osatzen dute. Lan-talde moduan 

honako zereginak dituzte:  

1. Prebentzio-, diagnostiko- eta asistentzia-lana egitea. 

2. Administrazio-funtzioak: egitasmoak kudeatzea eta ebaluatzea, estatistika-datuak 

biltzea, kontabilitatea eta beste lantaldeekin koordinatzea. 

3. Prestakuntza- eta birziklapen-funtzioak.  

3.1.1. Odontologoa edo estomatologoa  

Odontologia hortz-haginak eta, bereziki, horien eritasunak eta sendabideak aztertzen dituen 

zientzia da. 

Estomatologia hortz-haginen sisteman eta, oro har, ahoan sortzen diren gaixotasunak aztertzen 

dituen medikuntzaren adarra da. 

Odontologia espezialitate nahiko berria da. 1986a arte ez zegoen titulazio hori eskuratzeko 

ikasketarik, eta odontologoaren eginkizunak estomatologian espezializatutako sendagileek 

betetzen zituzten. Europako Ekonomia Elkartean sartu ondoren, ikasketak berrantolatu behar 

izan ziren, eta, gaur egun, aipatutako eginkizunak odontologoek nahiz estomatologoek bete 

ditzakete. Odontologo, protesiko eta higienista lanbideak sortzeko eta berregituratzeko agindua, 

1986.eko martxoaren 17ko legean agertu zen (1994.ko uztaileko Errege Dekretuak garatu 

zuena). 

Odontologoaren edo estomatologoaren eginkizunak honako hauek dira: aho, hortz-hagin, 

masailezur eta inguruko ehunen gaixotasunak prebenitzea, diagnostikatzea eta sendatzea; aho 

eta hortz-haginetarako botikak, protesiak eta beste produktuak agintzea; osasuna suspertzeko 

osasun-hezkuntzarako egitasmoetan parte hartzea, eta lan-taldearen zuzendari-eginkizuna 

betetzea, zerbitzu guztien kalitatea ebaluatuta eta lanak banatuta.  
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Europar Batasunean, Espainia barne dela, Odontologian bi espezialitate bereizten dira: 

ortodontzia eta aho-kirurgia. Odontologoak edozein kirurgia egin dezake, ahoaren barnean 

baldin badira ebaketak. Eguneroko praktikan, dena den, askotariko espezialistak daude: 

Ortodontzistak, Aho kirurgian espezializatuak, Inplantologoak, Prostodontzistak (Hortz-aginen 

protesietan espezializatzen dira), Endodontzistak (Endodontzia edo hortz-mami tratamenduetan 

espezializatuak), Periodontzistak (periodonto ehunetako gaixotasunetan espezializatuak), 

Odontopediatrak eta Prebentzio Odontologoak (Aho hortzetako osasun-sustapenaz arduratzen 

dira, prebentzio ekintzak erabiliz, batez ere haur populazioan. Dena den, gero eta sartuago 

daude Osasun Publikoaren arloan). 

3.1.2. Aho-hortzetako higienista  

Espainian, aho-hortzetako higienista lanbidea 1986tik dago onartuta. Hezkuntza Ministerioak 

erabaki zuen bigarren mailako Lanbide Heziketako formazioa behar zuela. Honen funtzioak 

dira: osasuna sustatzen eta heziketan aritzea, datuak biltzea, osasun-azterketak egitea, 

aholkulari izatea prebentzio higienikoko portaerak izateko –banaka edo taldean– eta 

epidemiologia ikasketetan laguntzea.  

Osasun Publikoaren arloan: 

1. Pazienteen aho-barrunbeko egoerari buruzko datuak biltzea, kontsultan bertan nahiz 

osasun publikoaren egitasmoetan erabiltzeko.  

2. Osasun-hezkuntzan parte hartzea: aho eta hortz-haginetako garbiketa egiten, ahoko 

patologiak saihesteko jarraitu beharreko dietak irakasten eta pazienteek erabilitako 

prebentzio-neurriak kontrolatzen.  

Arretaren arloan:  

1. Fluorra bide topikoz ematea eta pitzadurak zigilatzea. 

2. Gomazko dikeak, atzeratze-hariak eta buxaduretarako matrizeak jartzea eta 

kentzea.  

3. Buxadurak leuntzea, zuriketak egitea eta lertzoa kentzea.  

4. Pazientearen ahoaren ereduak eta erradiografiak egitea. 

 

Higienistek ezin dute autonomia osoz lan egin; izan ere, odontologoak edo estomatologoak 

ikuskatu behar dituzte. Horrez gain, ezin dute botikarik agindu, ezta anestesikorik jarri ere.  

Administrazioaren arloan: 

Lanak antolatzea eta programazioarekin laguntzea, datuak erregistratzea eta emaitzak 

ebaluatzea. 

3.1.3. Odontologia-laguntzailea  

Odontologia-laguntzaileak kontsultan egiten ari diren lan eta ebaketa guztien berri izan behar 

du, eta, pazientea  artatzeko prozedurak hobetzeko, ergonomiako oinarrizko printzipioak erabili 

behar ditu. Bestalde, laguntzailearen egitekoa funtsezkoa da laneko agente kaltegarrien 

kutsadura-arriskua saihesteko (infekzioak eta erradiazioak).  

Odontologia-laguntzailea kontsultako lankide guztien arteko lokarria da, eta pazientearen 

erosotasuna eta segurtasuna lortzeko lan egiten du. Beraz, kontuan hartu beharko ditu 

odontologoari paziente batzuek dioten beldurra eta antsietatea.  

Odontologia-laguntzailearen zereginak atal bitan bereiz daitezke: administrazio-lanak eta lan 

tekniko eta sorospenekoak. Harreragilea dagoen kasuetan, azken honek hartuko ditu 

administrazio-lanak.  
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Administrazio-lanen artean honako hauek dauzkagu:  

 Informazioa ematea eta hitzorduak adostea, kobratzea, eta fakturak eta ordainagiriak 

betetzea.  

 Historia klinikoak antolatzea eta pelikula erradiografikoak artxibatzea.  

 Materialaren biltegia kontrolatzea eta jasotako materialak egiaztatzea.  

Lan teknikoak eta sorospenekoak honakoak:  

 Langunea prestatzea, lanean hasi baino lehen; eta bukatu baino lehen, lehenago astirik 

ez badu izan, erabilitako materiala eta tresneria batzea, garbitzea, desinfektatzea eta 

esterilizatzea.  

 Pazienteari gela klinikora laguntzea, hortz-besaulkian eseri eta, aldi berean, eroso egon 

dadin saiatzea.  

 Egin beharreko teknikaren arabera, argiztapen egokia zehaztea, erabiliko den materiala 

eta tresneria hautatu eta prestatzea, odontologo-estomatologoari eskura jartzea, eta 

behar duen laguntza ematea.  

 Gela klinikoa  eta itxarongela garbitzea. 

3.1.4 Aho eta hortz-haginen osasunean diharduten beste 

zenbait profesional 

3.1.4.1. Hortz-haginetako protesigilea  

Hortz-haginetako protesigilea goi-mailako lanbide-heziketako ikasketak egin dituen 

teknikaria da. Gaur egun, gehienek laborategian egiten dute lan. Protesigilearen eginkizunak 

honako hauek dira: hortz-protesiak diseinatzea, egitea eta konpontzea —behar dituen produktu, 

material, teknika eta prozedurak erabilita—, eta beti estomatologoaren edo odontologoaren 

argibideei eta adierazpenei jarraituta.  

3.1.4.2. Aurpegi-masailetako zirujaua  

Ahoko eta aho-inguruko kirurgian espezializatutako medikua da, eta, batez ere, ospitalean 

egiten du lan. Hala eta guztiz ere, odontologia-kontsultetan ere jardun dezake aho-kirurgian, 

baita odontologian ere.  

3.1.4.3. Harreragilea edo harrera egiten duena 

Odontologia-kontsulta handietan egon ohi da, eta, pazientea hartzeaz arduratzen denez, 

garrantzitsua da jarrera zaintzea, lan-taldeari buruzko lehen ikuspegia berak transmititzen 

duelako.  

Honen egitekoak honako hauek dira: pazientea lasaitzea, hitzorduak adostea, espedienteak eta 

artxiboak kudeatzea, eta administrazioko beste zenbait lan egitea. Sarritan, lan horiek guztiak 

odontologia-laguntzaileak beteko ditu. 
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3.2. AHOAREN ETA HORTZEN HIGIENEKO GOI 

MAILAKO TEKNIKARIA 

3.2.1. Legedia 

Espainian, ahoaren eta hortzen higieneko lanbidearen egituraketa hainbat lege eta dekretutan 

agertu izan da azken urteetan. Hona hemen horietako batzuk:  

 Odontologo, Protesigile eta Aho-hortzetako Higienista lanbideak erregulatzen 

dituen 10/1986 Legearen garapena egiten duen 1594/1994 Errege Dekretua, 

uztailaren 15ekoa (BOE 08/09/1994). 

 Apirilaren 7ko 537/1995 Errege Dekretua, Ahoaren eta Hortzen Higieneko goi-mailako 

teknikariaren titulua arautzen zuena. 

 Espainian, 2003/11/21ean Osasun-arloko Lanbideen Antolamenduari buruzko 

44/2003 Legea ezarri zen, aurreko dekretuak aldatu edota ezabatzen zituena. Lege 

honetan ageri dira Odontologiako Lizentziaturak eta Ahoaren eta Hortzen Higieneko 

goi-mailako teknikari titulua. 

 Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duen 

uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren 9. artikuluan definitzen da Lanbide 

Heziketako tituluen egitura, kontuan hartuta Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionala, 

Europar Batasunak finkatutako jarraibideak, eta gizarte-intereseko beste alderdi batzuk. 

 Irailaren 12ko 769/2014 Errege Dekretuak Ahoaren eta Hortzen Higieneko goi-mailako 

teknikariaren titulua ezartzen du, eta haren gutxieneko irakaskuntzak zehazten ditu. 

Dekretu honek ordezkatu egiten du apirilaren 7ko 537/1995 Errege Dekretua, Ahoaren 

eta Hortzen Higieneko goi-mailako teknikariaren titulua arautzen zuena. 

Euskal Autonomia Erkidegoan: 

 Otsailaren 26ko 32/2008 Dekretuak Hezkuntza Sistemako Lanbide Heziketaren 

Antolamendu Orokorra ezartzen du haren esparrurako.  

 Espainiako 2003/11/21 Osasun-arloko Lanbideen Antolamenduari buruzko 44/2003 

Legeari jarraiki 153/2011 Dekretua, uztailaren 5ekoa, Osasun-profesionalen 

Informazio-sistemari buruzkoa (EHAA 2011.07.21) argitaratzen du. Honetan, 

Osasun-profesionalen Erregistroa jarri zuten martxan. 

 241/2015 DEKRETUA, abenduaren 22koa, Ahoaren eta Hortzen Higieneko goi-mailako 

teknikariaren tituluari dagokion curriculuma ezartzen duena, betiere Ahoaren eta 

Hortzen Higieneko goi-mailako teknikariaren titulua ezartzen duen eta tituluaren 

gutxieneko irakasgaiak finkatzen dituen irailaren 12ko 769/2014 Errege Dekretuaren 

babesean. Dekretu hau bideratzean, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 

otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 19. artikulutik 22. artikulura aurreikusten diren 

izapideak bete dira.  

3.2.2. Erantzukizunak eta konpetentziak 

241/2015 DEKRETU horretan ageri dira aho-hortzetako higienisten erantzukizunak eta 

konpetentziak. 

Titulu hori dutenen konpetentzia orokorra da pertsonen eta komunitatearen aho-hortzen 

osasuna sustatzea prebentzioko jardueren eta jarduera tekniko eta asistentzialen bidez –alegia, 

teknika odontologikoak egin, aztertu, ebaluatu eta sustatuta, odontologiako edo 

estomatologiako profesionalekin lankidetzan–. Aho-hortzetako osasun-talde bateko kide gisa, 
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kalitatea, segurtasuna eta baliabideak optimizatzea izango ditu irizpideak bere lanbide-jarduera 

betetzeko.  

Konpetentzia orokorrak honako konpetentzia profesionalak, pertsonalak eta sozialak 

dakartza barne:  

a) Hortz-kabinete bateko pazienteen fitxategiak kudeatzea, pazienteek eskatutako laguntza-

beharrei erantzuteko. 

b) Arriskuak prebenitzea eta baliabideak optimizatzea, aho-hortzen osasunerako unitateko 

jarduera-programazioan lagunduta. 

c) Material suntsikorrak eta horien ordezkoak, ekipoak eta tresneria erosteko, berritzeko eta 

biltegiratzeko kudeatze-lana egitea.  

d) Kabineteko instalazioen eta ekipoen eraginkortasuna ziurtatzea, ezarritako kalitate-

prozedurak eta -protokoloak aplikatuta.  

e) Aho-hortzen barrunbearen osasun- edo gaixotasun-datuak lortzea, ikusketak eta miaketak 

eginda, eta datuok erregistratzea. 

f) Prebentzioko eta asistentziako teknikak aplikatzea, ezarritako protokoloen arabera.  

g) Hortz-erradiografiak egiten eta teknika erradiologikoak erabiltzen laguntzea, 

erradiobabeseko arauak eta irizpideak beteta.  

h) Jarraipen epidemiologikoko programa bat herritar-talde jakin bati aplikatzeko beharrezko 

jarduketak planifikatu eta garatzea.  

i) Osasun-hezkuntzako jarduerak diseinatu eta ezartzea, pertsonen eta gizartearen aho-

hortzen osasuna sustatzeko.  

j) Paziente/erabiltzaileei laguntza psikologikoa ematea, aho-hortzen tratamenduak egitea 

errazteko.  

k) Aho-hortzen osasuneko taldeak gauzatu beharreko tratamendu odontologikoetan laguntza 

edo babesa emateko teknikak aplikatzea, zerbitzuak ematea errazteko.  

l) Larrialdi-egoeretan, oinarrizko bizi-euskarria aplikatzea, ezarritako protokoloaren arabera.  

m) Laneko egoera berrietara egokitzea eta egunean izatea lanbide-ingurunearen gaineko 

ezagutza zientifikoak, teknikoak eta teknologikoak, prestakuntza eta dauden baliabideak bizitza 

osoko ikaskuntzan kudeatuta eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabilita.  

n) Lantaldeak antolatzea eta koordinatzea beren eskumenen esparruan, eta haien garapena 

ikuskatzea, harreman onak izanda eta aipatu ekipoaren lidergoa hartuta.  

ñ) Parekoekin, nagusiekin, bezeroekin eta bere ardurapeko pertsonekin komunikatzea, 

komunikazio-bide eraginkorrak erabiliz, eta informazioa egokia ematea, dagokion lan-eremuan 

parte hartzen duten lagunen autonomia eta eskumenak errespetatuta.  

o) Egoerak, arazoak eta gorabeherak konpontzea –ekimena izanda eta autonomoa– 

dagokion eskumen-eremuan eta norberaren eta lantaldearen zereginetan –sortzaile izanda, 

berritzailea eta hobetzeko gogoa–, eta beharrezkoa bada odontologoari eta taldeko gainerako 

kideei gertakari horien berri ematea.  

p) Produkzioko edo zerbitzugintzako prozesuetan bildutako lanbide-jardueretan, kalitate-

prozedurak, irisgarritasun unibertsalekoak eta «denontzako diseinukoak» gainbegiratzea eta 

aplikatzea.  

q) Norberaren eta lantaldearen lana garatzean, ingurune seguruak sortzea, laneko eta 

ingurumeneko arriskuak prebenitzeko prozedurak gainbegiratuta eta aplikatuta, betiere 

enpresaren arautegian eta helburuetan ezarritakoarekin bat etorrita.  
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r) Enpresa txiki bat sortu eta abiarazteko oinarrizko kudeaketa egitea, eta dagokion lanbide-

jardueran ekimena izatea erantzukizun sozialez jokatuta.  

s) Dagokion jarduerari dagozkion eskubideak baliatzea eta eginbeharrak betetzea, indarrean 

dauden legeetan xedatutakoaren arabera, eta bizitza ekonomikoan, sozialean eta kulturalean 

aktiboki parte hartuta.  

t) Osasungintzari, dituen baliabideak eraginkor erabiltzeko, aplikagarri zaizkion etika- eta 

lege-printzipioak ulertu eta lanbide-jarduerara txertatzea.  

3.2.3. Lanbide-ingurunea 

Aho-hortzetako higienisten Lanbide-inguruneari buruz, honela dio 241/2015 Dekretuak:  

Osasun publikoko eta pribatuko sektorean, osasun-arretako arloan eta osasun-

sustapenekoan betetzen dute beren lanbide-jarduera; hala, aho-hortzen osasuneko talde 

egituratuetako kide izaten dira, lehen mailako arretako taldeetakoak, osasun-sustapeneko 

unitateetan eta hortzetako kontsulta edo kabinete pribatuetan. Prebentzioko eta osasun-

arretako talde batean sar daitezke, mediku batek koordinatuta. Antolamendu- eta kudeaketa-

zereginak betetzen dituzte hortzen unitatean edo kabinetean, laguntza- eta prebentzio-

zerbitzuak ematen dizkiote gizarteari eta horien kalitatea kontrolatzen dute, ikuskaritza 

epidemiologikoko eta osasun-hezkuntzako jardueren bidez. Haien lanbide-jarduera 

administrazio eskudunak ezarritako araudiaren pean dago.  

 

3.3. AHO-HORTZETAKO KONTSULTA 

Kontsultara joaten den pazienteak ahoaren eta hortz-haginen osasuna zaindu eta begiratu nahi 

izaten du. Hori dela eta, garrantzitsua da kontsultako langileekin zer-nolako harremana sortuko 

den, pazienteak emango zaion zerbitzu osoa hartuko baitu kontuan.  

Garrantzitsua da pazientea begirunez hartzea, hau da, komunikazio atsegina eta alaia sortzea 

aurpegira begiratuta, horrela konfiantza eta segurtasun-giroa eragingo baita. Beraz, 

lantaldearen gaitasuna ez da mugatuko hortz-teknikak ezagutzera. Oso garrantzitsua izango da 

lasaitasuna ematea, hizkuntza errazean informatzen jakitea, eta, batik bat, pazientearen kezkak 

patxadaz entzun eta ulertzen jakitea.  

3.3.1 Odontologia-kontsultako  guneak  

Odontologia-kontsultetan –mota askotakoak egon arren–, guztietan egongo dira bi atal nagusi: 

eremu klinikoa, zeregin odontologikoak burutzeko tokia, eta eremu ez klinikoa edo zikina, 

zeregin administratiboak burutzeko tokiak. 

EREMU KLINIKOAn daude Pazienteentzako Eremu Klinikoa (kabinetea, erradiologia-gela 

eta bulegoa) eta Zerbitzuetarako Eremu Klinikoa (esterilizazio-gela, makinen gela, 

errebelatzeko gela edo gela iluna, biltegia eta atseden-gela). 

EREMU EZ KLINIKOAn, berriz, Pazienteentzako Eremu ez Klinikoa dago (sarrera, harrera, 

administrazioa, itxarongela eta komunak) eta Zerbitzuetarako Eremu ez Klinikoa (langileen 

aldagela, pertsonalaren komuna, batzar-gela eta  garbiketa-gela). 

Komeni da kontsultaren eremu guztia solairu bakarrean egotea, eskailera edo beste edozein 

barrera arkitektonikorik gabe. 

3.3.1.1. Harrera-gela  

Harrera-gela odontologia-kontsultako sarreran egon ohi da. 

Oso garrantzitsua da pazienteak jasoko duen lehenbiziko 
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irudia, gerora konfiantza-giroa sor dezakeena: traba arkitektonikorik ez izatea, eta tirrina 

edozein tokitatik entzutea eta soinu goxokoa izatea. Bertatik, klinikako ahalik eta eremurik 

handiena kontrolatu behar da. 

Harrera-mahaian, erantzungailua duen telefonoa, ordenagailua edo idazmakina, kalkulagailua, 

erlojua eta beste batzuk: giro-musikaren tresnak, barneko komunikazio-sistema, faxa, 

fotokopiagailua, diktafonoa...  

Interesagarria da, harreran, pazienteen historia klinikoak biltzeko fitxategia izatea eta tiraderak 

eta apalak paperezko materiala, txartelak, mezuak, fitxak, etab. gordetzeko. Ergonomiak 

gomendatzen duenez, langilearentzat bost erroberako aulkia egongo da, erraz mugitzeko. 

Ispiluak: bat, mostradorearen gainean, pazienteak bere burua ikus dezan, eta bestea, 

telefonoaren ondoan, langileak bere burua ikus dezan telefonoz hitz egitean. 

Harrera-gelan, pazienteen harrera egiten da: hitz-orduak eman, deiak jaso, kobrantzak egin, 

mezuak eman, etab. Gehienetan, ate bakarra izaten da sartu nahiz irteteko, eta komeni da 

bertan jartzea odontologoaren identifikazio-plaka . (8/1994 egungo araudia) 

3.3.1.2. Itxarongela   

Sarreraren ondoan egon ohi da, eta, pazienteak bertan egoten direnez txandaren zain, komeni 

da erosoa izatea, argi naturala izatea edota ondo argiztatuta egotea, irakurtzen-edo uzteko.  

Itxarongelak kabinete kopuruaren edota odontologia-espezialitateen araberako neurriak izango 

ditu –8-10 m
2
-ko gutxieneko azalera (6-8 pertsonarentzat)– eta bertatik eraz egon behar dira 

kabineteak. 

3.3.1.3. Gela klinikoa  

Kontsultaren gune nagusia da, aho eta hortz-haginetako laguntza teknikoa bertan 

ematen delako. Lan egiteko toki nahikoa eta aireztapen eta argiztapen egokiak izan behar ditu. 

Honako material hauek beharko dira gela horretan: 

- besaulkia 

- odontologoaren aulkia    

- erradiodiagnostikoko  aparatua  

- altzari finko bat, amalgama nahasteko tresna eta polimerizatzeko lanpara kokatzeko.  

Hiru motako gela klinikoak daude: itxia edo banakakoa, erdi itxia eta irekia.  

1.- Banakako gela edo itxia. Ohikoena da. Bertan paziente bakarra artatzen denez, 

pribatua izatearen abantaila du, baina 

eragozpenak ere baditu, hala nola leku 

gehiago behar izatea. Gainera, aldi 

berean paziente bat baino gehiago hartu 

ahal izateko, beste gela bat prestatu 

beharko dugu, eta beharrezko tresneriaz 

hornitu. Gutxieneko azalera 7,5-10,5 m
2
 

da. Besaulkiak eta altzariak jarri behar 

dira, kontuan hartuta leihoak eta ateak 

non dauden, pazienteak zein langileak 

egin beharreko desplazamenduak eta 

aparailuen konexioak. 

.  
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Oinarrizko banaketa izan daiteke: besaulkia, gelaren eremurik zabalenean, buruaren atzetik 

geratzen den tartea eta alboetakoa metro batekoa izanik; X izpien aparailua horman, eta atea, 

bakarra dagoenean, ahal dela pazientearen oin aldera. 

 2.- Gela erdiitxia. Espazio bat da, sabairaino heltzen ez den bionbo edo pareta batez 

banatua (1,5-2 m-ko altuerakoak) paziente bat baino gehiago hartzeko. Besaulki bat egongo 

da bionboak banandutako gune bakoitzean. Besaulkiak paraleloan edo zirkuluan jarri 

daitezke.  

 3.- Gela irekia edo kolektiboa. Honek erdian kokaturiko mahai baten inguruan 

antolatutako besaulki batzuk ditu. Mota honetako gelen abantaila espazio eta tresneria gutxi 

behar izatea da; eragozpenik garrantzitsuena, berriz, pribatutasuna galtzea da. Gutxieneko 

azalera: 3 besaulkirentzat, 20 m
2
. Komeni da mota honetako gela bat izatea 

odontopediatrian eta ortodontzian espezializatutako kliniketan. 

3.3.1.4. Bulegoa  

Odontologoak, higienistak, eta harreragileak edo laguntzaileak erabiltzen dute; besteak 

beste, honako zeregin hauetarako: pazienteak hartu beharreko tratamendua jakinarazteko; 

aurrekontuak prestatzeko; fakturak egiteko eta kobratzeko; laborategietako ordezkarien material 

eta tresneria berrien azterketa egiteko, hornitzaileei arreta emateko… 

Kabinetetik eta harreratik hurbil egotea komeni da, eta azalera 6-8 m
2
-koa izatea. 

3.3.1.5. Pazienteentzako komuna 

 Itxarongela eta gela klinikoaren ondoan egon ohi da. Ezinbestekoa da elbarrituentzako 

komuna izatea, eta langileen komunetatik berezita egotea.  

3.3.1.6. Biltegia  

Kontsultaren eremuko barru partean egoten da, eta 

bertan gordetzen da material guztia –nahiz hozkailuan, 

nahiz apaletan– erabili beharra izan arte. Biltegia jartzeko 

leku nahikorik ez dagoenean, materialak armairu batean 

gordetzen dira.  

3.3.1.7. Erradiologia-gela (X izpien gela) eta 

errebelatzeko gela edo gela iluna  

Erradiologia-gela (X izpien gela) ez da 

derrigorrezkoa, baina espezialitate batzuetan (ortodontzian, 

adibidez) oso lagungarria da, klinikan bertan egiteko 

ortopantomografiak eta telerradiografiak. 

 Aho-kanpoko erradiografiak egin behar 

izanez gero segurtasun neurri egokiak izan behar ditu: 

gelako hormetan beruna sartu behar da, leihorik gabekoa 

izango da, eta kanpo aldeak seinaleztatuta egon behar du. 

Gela-iluna erradiografiak errebelatzeko erabiltzen da. Ez da derrigorrezkoa, kutxa bereziak 

daudelako horretarako. 

3.3.1.8. Esterilizazio-gela  

Tresneria garbitu, desinfektatu eta esterilizatzeko erabiltzen da. Bertan, ur hotza eta 

beroa dituen konketa edo lababoa egongo da; eta gainera, kubetak, desinfektatzaileak, 

esterilizazio-tresnak (autoklabea) eta tresna berezi bat, materiala autoklabean sartu baino 

lehenago poltsetan sartu eta itxi edo zigilatzeko erabiltzen dena.  
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3.3.1.9. Makinen gela 

 Konpresorea eta xurgatze-motorra egoten dira hemen. 

Terraza batean egon daiteke edo erabiltzen ez den txoko batean 

dagoen ondo intsonorizatutako armairu bat izan daiteke. Oso 

garrantzitsua da zaratarik ez pasatzea klinikara. Konpresorea, 

lana amaitutakoan, deskonektatu egiten da, airea egunean behin 

purgatu eta hezetasuna hilean behin. 

 

 

3.3.2. Odontologia-kontsultako ekipamendua  

3.3.2.1. Hortz-besaulkia  

Gorantz, beherantz eta atzera-aurrera okertuz mugitu daitekeen besaulki anatomikoa 

da. Kontuan eduki behar da pazientea eta profesionala eroso egotea, eta behar den altueran 

eta mailan kokatzeko aukera izaten du. Tapizatzeko erabilitako materialak ez du josturarik edo 

botoirik eduki behar, iraunkorra izan behar du, eta erraz garbitzekoa eta desinfektatzekoa. 

Desinfektatzailean bustitako trapu bat erabiliz edota espraia zuzenean botata garbitu behar da, 

eta gero, lehortu. Laneguna bukatzean itzali egin behar da, eta lanaren arabera, edota sei 

hilabeterik behin, teknikaria deitu mantenua egiteko.  

 Hortz-besaulkiak zenbait atal ditu:  

1.- Oinarria: lurrean jarrita, 

argindar-konexioak, uraren hodiak, 

airearen hodiak eta birakariak 

oinarekin mugiarazteko pedala edo 

erreostatoa kokatzen dira bertan. 

2.- Besaulkia bera: 

odontologoaren lana errazteko, 

hainbat posizio hartu behar du. 

Horretarako, parte artikulatu asko 

ditu: burukoa, paperezko edo 

oihalezko zorro batez estali behar 

dena; forma anatomikoa izaten 

duen bizkarraldea; jarlekua, oinen 

aldean plastikozko zorro batez 

estalita…   

 

Profesionalak mugimenduak eskuarekin edo hankarekin kontrolatuko ditu. Batzuetan 

laguntzaileak ere kontrolatu ditzake.  

 3.- Aho-hortzetako unitatea: Besaulkiaren oinarritik portainstrumentuen (portatresneri) 

unitatera doan zutabea; barnetik ur- eta aire-hodiak eta argindarra doaz. Beso artikulatu batean 

bukatzen da eta horretan argia dago kokatuta. Argia halogenoa da, aho-barrunbea ondo 

argiztatzen duena eta gelako argiarekin kontrasterik egiten ez duena.  

4.- Besaulkiarekin batera koordinaturiko materialak hauek dira: batetik, biratze-

tresnak, alegia, turbina eta mikromotorra –batzuetan, kontra-angelurako, eta besteetan, eskuko 

piezarako–; eta bestetik, ultrasoinuen aparatua, argi halogenozko lanpara, listuontzia, xurgatze-

sistema, tresneriarako mahaia, eta ur- eta aire-xiringa. 
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Portainstrumentuen unitatea 

 Odontologoaren azpilak instrumentu dinamikoak dauzka: turbina, mikromotorra, kontra-

angelua eta hiru funtzioko xiringa.  

Birakariak (turbina, kontra-angelua, eskuko pieza) eta ultrasoinuak (aparteko aparatua ez bada) 

pedalarekin jartzen dira martxan. Birakariak garbitu egin behar dira paziente batetik bestera: 

kanpotik, desinfektatzaile batean bustitako zapi txikiekin, eta esterilizatu baino lehen, olioz 

lubrikatu.  

Hiru funtzioko xiringa ura, airea edo biak batera 

botatzeko erabiltzen da. Hainbat material erabiliz egin 

daiteke –adibidez, altzairu herdoilgaitza eta PVCa–

;garbitzeko, 30 segundoan ura dariola utzi behar da 

eta gorputza kanpotik desinfektatzaile batean 

bustitako zapitxoekin garbitu. Erabilera bakarreko 

puntak erabili behar dira; bestela, esterilizatu egingo 

dira paziente bakoitzarentzat.  

 Diseinuaren arabera, portainstrumentu 

unitatea besaulkiaren atzeko aldean kokatu daiteke, orga osagarri batean edota tratamenduak 

dirauen bitartean pazientearen gainean jartzen den beso artikulatuan.  

 

Tresneriarako mahaia edo azpila  

Bertan pazientea artatzeko beharrezkoa dugun material guztia jarri ondoren, haren 

bular aldean jartzen da, ukitu gabe. Plastikozkoak edo metalezkoak izan daitezke: 

plastikozkoak arinak, merkeak eta erosoagoak dira; metalezkoak garestiagoak, baina 

autoklabean sar daitezke. 

Gaur egungo hortz-ekipo gehienetan, mahai edo azpil hau besaulkiari itsatsita egoten 

da artikulatutako beso baten bitartez  

Listu-ontzia 

Pazienteak ahoa garbitu eta listua bota 

dezake, ebakuntza egiten dioten bitartean.  

Dagokion botoiari eraginda pizten da, eta 

iragazkia dauka barneko konexioak ez trabatzeko. 

Eguna bukatzean, garbitu eta desinfektatu egin 

behar da, desinfektatzaile-soluzioa erabilita.  

 

Xurgatze-sistema, pazientearen ahoan sartzen denez, infekzio-foko garrantzitsua da. Hori dela 

eta, xurgatze-sistemaren muturrean erabilera bakarreko xurgagailuak erabiltzen dira eta handik 

xurgatze-sistemaraino gomazko hodiak edo zundak, zabala eta mehea, doaz. Zunda berez 

jartzen da martxan bere akoplatze-tokitik ateratakoan.  

Bitsik egiten ez duten produktuak erabiltzen dira xurgatze-sistema ona lortzeko.  

Argi-lanpara  

Azalera txikian argi-intentsitate handia emateko diseinatuta dago, eta, besaulkiari lotuta 

egon ohi da, nahiz eta batzuetan gela klinikoaren sabaian zintzilikatuta egon. Intentsitate 

handiko argi halogenoa izaten du, aho-barrunbea ondo argiztatzeko 
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3.3.2.2. Garbiketa, desinfekzio eta esterilizazio-tresnak 

Erabiltzen diren ekipo, tresna eta materialetan egon ohi diren organismo bizidun 

guztiak –egitura erresistenteak barne,  endosporak adibidez– suntsitzeko erabiltrzen den 

tresneria. Orokorrenak: ultrasoinu-bainua, termozigilatzailea, autoklabea eta bolazko 

esterilizatze-aparatua. 

 Ultrasoinu-bainua. Instrumentala garbitzeko erabiltzen 

da. Argindarra bibrazio bihurtzen du, eta bibrazio horrek 

zikinkeria askatzen du instrumentaletik. Kubetako saskian 

instrumentala jarri, desinfektatzaile-soluzio eta guzti, tapa itxi eta 

lanean jarri dagokion denboran (gomazko eskularruak ibili behar 

dira). Bukatzean, tresnak ureztatu eta lehortu. Instrumentala 

artikulatua bada, zabalik sartu behar da. 

Desinfektatzaile-soluzioa, egunean behin edota lanaren arabera aldatu behar da. 

Termozigilatzailea. Instrumentala, esterilizatu aurretik, poltsetan sartzen da, beroaren 

bidez itxi egiten diren poltsetan. Poltsek alde bi dituzte, bata plastikozkoa, tresna ikusten 

uzteko, eta bestea, paperezkoa. Plastikozkoa zulotxo txikiz josita dago, autoklabean 

sartutakoan bero hezea sar dadin. Paperezko aldeak adierazle kimiko batzuk daramatza, 

esterilizatutakoan kolorez aldatzen direnak. 

Esterilizatzeko erabiltzen den metodorik orokorrena beroa da: bero hezea eta bero lehorra.  

Autoklabea. Bero hezea erabiltzen du: barnean ur destilatua dauka eta 1,2 

atmosferako presioa eta 100 ºC-tik gorako 

tenperaturak lortzen dira. Horrela, 7-20 minutu 

beharko dira hiru bat litroko bolumena 

esterilizatzeko. Sartutako poltsak ez dira jarri behar 

bata bestearen gainean, bero hezea guztietara 

heldu dadin, eta egunero zaindu behar da 

kamarako urak neurri egokia izatea, eta astean 

behin (edota lanaren arabera) aldatu. Plastikozko, 

likidozko, beirazko eta altzairu herdoilgaitzez 

egindako tresneria esterilizatzeko erabiltzen da. 

Aparatua hotz egon behar da barrutik garbitzeko. Astean behin, ur eta xaboian bustitako zapi 

batez garbitu behar da barrutik.  

 

Bero lehorrarekin beirazko objektuak eta 

berotan egonkorrak diren material solidoak 

esterilizatzeko, Poupinel labea eta bolazko 

esterilizagailua erabiltzen dira. Lehenengoan, 

mikroorganismoen materia organikoa 2 orduan 

ikazten da 160-170 ºC-raino berotuta; baina ez da 

autoklabea bezain eraginkorra: tresneria gehiago 

hondatzen du eta ezin dira paketetan sartu.  
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Bolazko esterilizagailuan. Barnean dituen bidriozko bolak 

berotu egiten dira –250 ºC-ra heltzen da 10 segundoan– eta 

esterilizatu egiten du bertan dagoen materiala. Material txikia 

bakarrik sartu daiteke, batez ere endodontziakoa: limak... 

 

Beste kasu batzuetan, esterilizazioa baliabide kimikoz egiten da, adibidez etileno 

oxidoz edo glutaraldehidoz, eta plastikozko ontzi bereziak erabili ohi dira horretarako. 

 

3.3.2.3. Erradiodiagnostikorako aparatuak 

Eramangarriak izan daitezke, ormari itsatsita egon, 

sabaian jarrita edota hortz-besaulkian. 

Aho-barnekoak: kontrol-panela, luza daitekeen 

besoa, X izpien hodiaren burua eta sakatzeko botoia daukate. 

Erradiazio txikia igortzen dute eta horzkada-aletaren 

erradiografiak, periapikalak eta oklusalak egiteko erabiltzen 

dira. Mota honetako X izpiak erabiltzean, nahikoa da 

berunezko amantala, eskularruak eta tiroidea babesteko 

idunekoa jartzea.  

Garbitzeko, xaboidun desinfektatzaile-soluzio batean 

bustitako zapia erabili behar da, eta eguna bukatzean 

deskonektatu. 

Ahoz kanpokoak: erradiazio handiagoa igortzen 

dute, eta, besteak beste, erradiografia 

panoramikoetarako erabiltzen dira. Berunez inguratutako gela 

berezia behar da, eta segurtasun-neurri zorrotzagoak. 

3.3.2.4. Amalgama-bibragailua  

Zilar-, eztainu-, kobre- edo zink-merkurio aleazioak egiteko 

erabiltzen da. Hortz-haginen koroa buxatzeko gehien 

erabiltzen den aleazioa zilarraren eta merkurioaren artekoa da, eta 

zilar-amalgama esaten zaio.  

 

3.3.2.5. Polimerizazioko lanpara  

 Zuntz optikozko sistema bat da. Argiak polimerizatu egiten ditu erretxina 

bigunak, hau da, betetze-materiala gogortzen du. Argia zenbat denbora aplikatu 

materialaren araberakoa da, eta babesteko betaurrekoak behar dira. 

 Gorputza desinfektatzaile batean bustitako zapiarekin garbitzen da, eta 

puntak, itsatsitako erretxina kentzeko kit-garbitzaileak erabili ondoren, esterilizatu 

egiten dira autoklabean. 

3.3.2.6. Amalgama-dekantadorea  

 

Amalgama egitean sobratutako merkurioa beste materialetatik (zilarra, 

kobrea, eztainua...) banatzeko. Material horiek kutxa berezietan sartzen 

dira, enpresa berezi batek tratatu ditzan ingurunea ez kutsatzeko. 



59 

 

 

 

3.3.2.7. Negatoskopioa. Erradiografiak ikusteko. 

 

 

 

3.3.2.8 Hondakinen kutxak  

 

- Hondakin solidoak sartzekoa: hondakin biologikoak, hau da, gasak, 

kotoia... 

- Objektu zorrotzen hondakinak sartzekoa: gogorra izango da eta 

enpresa berezi batek batu eta aldatuko du kutxa. Gorria edo horia izaten 

da, eta manipula ezin daitekeen tapatik sartzen da materiala. 

 

- Errebelatzeko likidoak: banandu egiten dira 

errebelatzailea, finkatzailea eta zuritzekoa. 

 

 

 

- Amalgama 

 

 

3.3.2.9. Hozkailua 

3.3.2.10. Larrialdietarako botikina: BBB (bihotz-biriketako berpiztea) eta guzti.  

3.3.2.11. Konketa edo lababoa, armairuak, beira-arasak eta aulkiak  

Gutxienez konketa bat izango du, eskuak, tresneria eta materialak garbitzeko. Bertan, 

xaboi-banatzailea (hobeto germizida bada) eta paperezko zapiak edo eskuoihalak ere jarri 

beharko dira. Kutsadura saihesteko, egokiagoa izaten da iturria pedalari eraginda irekitzea. 

Erraz garbitzeko eta desinfektatzeko materialezkoa izan behar da.  

Armairuak baxuak eta mugiezinak izaten dira, eta estalki batez babesten dira, 

erakusmahai modura erabiltzeko. Azpian, orga mugikorrak gorde daitezke, beharrezkoak 

direnean besaulkira hurbiltzeko.  

Beira-arasak hormetan zintzilikaturik egon ohi 

dira, eta materiala gordetzeko erabiltzen dira. Kolore 

argikoak, zikinkeria ondo ikusteko, eta erraz garbitu 

eta desinfektatzekoak. Egunean behin garbitu behar 

dira desinfektatzaile batean bustitako zapiarekin. 

Tiraderak eta gainerako altzariak hilean behin garbitu 

beharko dira barrutik, ondo igurtzita. 
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Gutxienez aulkitxo bi egongo dira, odontologoarentzat eta laguntzailearentzat. 

Gurpilak izaten dituzte mugimenduak errazteko, eta altura desberdinetara egokitzeko 

mekanismoak. 

 

3.3.2.12. Esku-tresneria eta materiala  

Aho-hortzetako kontsultako profesionalek hortz-haginetako tresna eta material guztiak 

ezagutu behar dituzte, baita, nola zaindu, garbitu, desinfektatu, esterilizatu eta biltegiratu behar 

diren ere.  

 Esku-tresneria esaten zaie, beren funtzioa betetzeko inongo energia-iturririk behar ez 

dutelako. Erabiltzeko, azpiletan jartzen dira eta erabileraren arabera sailkatzen dira: anestesia, 

esplorazioa, buxadura, exodontzia, ortodontzia...  

Erabilitakoan, esterilizazio katean sartzen dira beste 

paziente batekin erabiltzeko; hau da, eskuz edo ultrasoinu 

bainuan garbitutakoan, poltsetan sartuko dira 

(termozigilatzailea erabilita), eta gero, autoklabean. Eskuzko 

garbiketa: gomazko eskularruak erabiliz, detergente-

desinfektatzaile soluzioan sartuko dira, banan-banan igurtzi, 

txorropean ureztatu eta ilerik uzten ez duen zapi batekin 

lehortu.  

 

Behaketarako tresneria eta materiala: hortz-ispiluak, hortz-zundak, periodontorako 

zundak, xurgatze-kanulak, erradiografietarako plakak, erradiografietarako matxardak, ezpain-

ertzak alboratzeko tresnak, listurako zapiak eta kateak...  

 

 

Garbiketa eta aho-hortzetako prebentziorako tresneria eta 

materiala: hortzetako eskuilak, hortzetako pasta, edontziak, 

hortzetako zeta... Pitzadurak zigilatzekoa, fluorrerako kubetak, 

fluorra... 

 

 

Isolatzeko tresneria eta materiala: gomazko dikea, 

dikea zulatzeko zulagailua, grapak edo klamp-ak, grapei 

eusteko matxardak, Young arkua, kotoi borobilak… 

 
 

 

 

 

Anestesiarako tresneria eta materiala: Orratzak, 

anestesiarako anpuluak, anpuluetarako xiringak...  
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Buxaduretarako edo enpasteetarako 

tresneria eta materiala: amalgamaz edo 

konpositez egindako enpasteak leundu edo 

txertatzeko fresa eta diskoak. Fresak 

ordenatzeko eta gordetzeko ontzi bereziak.  

Amalgamazko enpasteak egiteko materiala: 

koilaratxoak, amalgamazko kapsulak, 

amalgama-etxeak, Dappen edontzia, matrizeak 

eta matrize-etxeak, zizelkatzeko tresnak... 

 

Konpositezko enpasteak egiteko materiala: konpositea, pasta leungarria, plastikozko 

tresnak...  

Exodontziarako tresneria eta materiala: forzepsak, 

matxardak edo pintzak, sustraiak jasotzeko tresnak...  

Kirurgiarako tresneria eta materiala: bisturiak, 

orratz-zorroak, suturatzeko edo josteko materiala, 

gubia-matxardak, periostotomoak, disekziorako 

matxardak, hemostasiarako matxardak...  

Endodontziarako tresneria eta materiala: limak, 

gutapertxak, fresak, paperezko puntak...  

 

Protesietarako tresneria eta materiala: Inpresioetarako kubetak, espatulak, inpresiorako 

alginatoa eta silikona, husteko igeltsuak, kikarak...  

Karrakatzeko eta leuntzeko tresneria eta materialak: kuretak, igitaiak, limak, aitzurrak...  

 

3.4. ODONTOLOGIA-KONTSULTA PRESTATU ETA 

AMAITUTAKOAN BILDU 

3.4.1. Laneguna hasten denean egin beharreko lanak 

o Adatsa bildu, uniformea jantzi, oinetako egokiak jarri, eta apaintzeko bitxiak eta joiak 

kendu.  

o Eskuak garbitu, zauriak estali iragazgaitzak diren aposituak erabilita. 

o Aparatu guztiak konektatu (ur-hartunea, aire-konpresorea, besaulkia, eta abar) eta 

zuzen dabiltzala ziurtatu (argi-lanpara, birakariak, amalgama-bibragailua, 

polimerizazio-lanpara, tresneria garbitzeko ultrasoinu-bainua, termozigilatzailea, 

erradiologia-aparatua, etab.). 

o Ur-airezko xiringa tresnan ur-txorrotada bota, gauean barruan geratu den ura 

ateratzeko. 

o Dena garbi eta txukun dagoela konprobatu. 

o Detergente-desinfektatzaile soluzioa prestatu, tresneria zuzenean zein ultrasoinu-

bainuaren bidez desinfektatzeko. Beren estalkiez ixten dira. 

o Poltsa hauskaitza jarriko da, ebakitzen ez duten hondakin organikoak jasotzeko.  
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3.4.2. Pazientea/bezeroa sartu baino lehen egin beharreko lanak 

o Bezero bakoitzaren historia klinikoa atera. Une orotan ziurtatu behar du eremua garbi 

dagoela, baita esterilizatuta ere, beharrezkoa den kasuetan. 

o Besaulkiaren burukoa babesteko oihala jarri eta iragazgaitzak diren oihalak, hesi 

moduan, besaulkian edo besaulkiaren elementuetan ipini, beharrezkoak badira.  

o Hesi iragazgaitzak ipini erradiodiagnostikorako aparatuaren konoan eta X izpiaren 

sentsorean ere bai. 

o Eskuak berriz garbitu, eskularruak, aurpegi-maskara eta begi-babesleak kokatu, eta 

material bera prestatu odontologoarentzat. 

o Edalontzia, lerde-zapia, listurako xurgatze-kanula, ur-aire xiringaren ahokoa, kotoi-

erroiluak, instrumentalaren erretila eta bezeroa tratatzeko beharrezkoa izango den 

material guztia eskura jarri. 

o Pazientea/bezeroa atsegin hartu, besaulkian egokitu eta lasaitzen saiatu, beharrezkoa 

bada. 

o Odontologoari behar duen laguntza eskaini. 

3.4.3. Paziente/bezero bakoitza pasatu eta gero egin beharreko 

lanak 

o Bezeroaren arropan edo aurpegian ez dagoela tratamenduaren aztarnarik ziurtatu. 

o Eskularruak kendu eta eskuak garbitu. Bezeroaren fitxan zer tratamendu egin zaion 

idatzi, tratamendua kobratu, faktura eman eta kopia gorde; hurrengo bisita adostu eta 

historia klinikoa gorde. 

o Eskularruak, aurpegi-maskara eta begiak babestekoa prestatu. 

o Ebakitzen edo ziztatzen duten objektuak dagokien edukiontzira bota 

o Erabilera bakarreko tresna guztiak bota (edalontzia, paperezko ezpain-zapia, xurgatze-

kanula, ur-aire xiringaren ahokoa, kotoi-erroiluak, tresneriaren erretila, etab.) 

o Eskuko instrumentala desinfektatzeko kubetan sartu zuzenean, edo ultrasoinu-bainuan. 

o Osagai hauek kenduko dira: polimerizazio lanpararen ahokoa, birakarien fresak (fresak 

matxardan sartzen dira, desinfekziorako kubetan edo ultrasoinu-bainuan sartzeko) eta 

detartrajea egiteko punta. 

o Polimerizazio-lanpara, birakariak, detartrajerako ultrasoinua eta ur-aire xiringa garbitu 

eta desinfektatu egiten dira zapi desinfektatzaile baten bidez.  

o Jarri diren hesi iragazgaitz guztiak kendu egiten dira besaulkitik. Besaulki osoa garbitu 

eta desinfektatu egiten da (haren elementu guztiak) esprai desinfektatzaile edo 

desinfektatzailez bustitako zapiak erabilita.  

o Kendu egiten da listuontzi-hustubidearen iragazlea, urez garbitu eta desinfektatu egiten 

da espraia botata edo espraiz bustitako zapia pasatuta; eta berriz jartzen da.  

3.4.4. Laneguna amaitzen denean egin beharreko lanak 

Ezer egin aurretik, erabili garbiketa egiteko babes neurriak: 

garbiketarako etxeko eskularruak, aurpegi-maskara eta begietako 

babeslea. 

o Tresna guztiak garbituko dira ultrasoinu-bainuaren bidez. Aparaturen 
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bat eskuz garbitu behar bada, xaboi egokiarekin eta eskuilarekin igurtzi, eta, gero, 

urarekin kendu xaboi guztia eta lehortu. Esterilizatu beharreko tresnak poltsa berezietan 

sartu, eta autoklabean utziko dira.  

 

o Fresa kendu ondoren, birakariak garbitu eta 

desinfektatu, bezero bakoitza pasatu ostean egiten den 

moduan. Mahuka deskonektatu, koipeztatu, paketatu eta 

autoklabean sartu esterilizatzeko. 

o Xurgatze-sistema garbitu eta desinfektatu 

egingo da dagokion desinfektatzailea erabilita. 

o Listu-ontzia eta xurgatze-sistemaren iragazleak garbitu eta desinfektatu. 

o Erabilitako detergente-desinfektatzaile guztiak era egokian bota. 

o Desinfektatzeko kubeta eta instrumentala garbitzeko ultrasoinu-

bainua garbitu eta desinfektatu. 

o Erradiografiak errebelatu eta finkatzeko erabili diren likidoak  modu 

egokian bota, eta errebelatzeko eskuko makina garbitu barrutik eta 

kanpotik. 

o Ebakitzaileak ez diren hondakinen poltsa dagokien lekura eraman. 

o Tresna zorrotzen hondakinetarako edukiontzia ez dagoela beteta 

konprobatu. Beteta balego, beste bat prestatu hurrengo egunerako eta mota horretako 

hondakinak biltzen duen enpresara deitu. 

o Aparatu guztiak deskonektatu (hortz besaulkia, amalgama-bibragailua, polimerizazio-

lanpara, ultrasoinu-bainua, termozigilatzailea eta autoklabea). 

o Hortz-besaulki osoa eta beraren elementuak garbitu: argi-lanpara, hortz unitatea, 

xurgatze-sistema kanpotik eta listu-ontzia. Konpresorea egunero purgatu behar da, 

hau da, barruan duen aire konprimitua kendu, modelo horietakoa baldin bada.  

o Esterilizazio-programa amaitutakoan, pakete guztiak atera autoklabetik eta dagozkien 

tiraderetan gorde. 

o Autoklabearen ur-maila konprobatu. 

o Gela klinikoa garbitu eta txukundu: gainazal guztiak, 

zorua eta, noizbehinka, armairuak barrutik. 

o Harrera, itxaron-gela eta komuna garbitu.  

o Material bakoitza dagokion lekuan utziko da. Tresna 

bakoitzak bere tokia behar du, ordena zehatza gordeta, kokapen 

arazorik ez  izateko. 

o Gela klinikoan eta biltegian material nahiko dagoela konprobatu. 

o Uniformeak garbitzen bidaliko dira eta hurrengo egunerako berriak prestatu. 

o Laborategira eraman behar den lana eta dagokion dokumentazioa prestatu. 

o Sistema guztiek, elektrikoak zein urarenak edo airearenak, eten-giltzak dituzte, eta itxi 

egin behar dira hurrengo egunera arte. Gela klinikoaren etengailu orokorra 

deskonektatzea ere komeni da. Ur-hartunea kontrolatzen duen giltza itxi. 

o Zein mantentze-lan eta noiz egin den idatzi gela klinikoaren manteetze-lanen eta 

garbiketaren koadernoan.  
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3.4.5. Mantentze-lanak, kasuaren arabera, egunero, hilero edo bi hilerik behin egin 

beharko dira. Dena den, fabrikatzaileak ekipamendua ongi zaintzeko informazioa ematen du.  

 

Akatsik ez egiteko, komeni da mantentze-koaderno berezia izatea, 

beharrezko eragiketak eta datak zehaztuta edukitzeko.  

 Hortz-besaulkiak, funtzionatzeko, elektrizitatea, ura eta airea behar 

ditu. Edozein altzari bezala garbituko da; alegia, fabrikatzaileak 

aholkaturiko produktuak erabilita eta dituen atal guztiak hartuta, hau da, 

konexioak, jarlekua, tapizatua, etab.   

 

 

 Besaulkiaren xurgatze-sistema desinfektagarriren bat disolbaturik duen bost litro ur garbi 

pasarazita garbituko da.  

 Biratze-tresnak, ataletan banatzen dira 

fabrikatzailearen argibideak beteta, garbitu, 

desinfektatu eta esterilizatzeko. Autoklabera sartu 

baino lehen, olioztatu egin behar dira, eta, 

lanegunaren bukaeran, barruko hodiak presiozko 

airearekin lehortu behar dira, ez herdoiltzeko. 

 Tresna ebakitzaileek, abiadura handia hartzen 

dutenez, hozteko mekanismo bat daukate eta 

mekanismoaren tangako ur destilatuaren maila 

egokia izan behar da. 

 

3.5. INFEKZIOAK KONTROLATZEKO OHITURAK 

ODONTOLOGIA-KONTSULTAN 

 Aho-hortzetako klinika bateko langileak kutsatu egin daitezke eta pazienteak duen 

infekzioa hartu. Eragina duten mikroorganismo normalenak bakteriak, birusak eta onddoak dira.  

3.5.1. Infekzioen kontrako gorputzaren defentsa-mekanismoak  

3.5.1.1. Defentsa-mekanismo ez-espezifikoak: Jaiotzatik dauzkagu eta berdin 

borrokatzen dute mikroorganismo guztien aurka.  

 a.- Kanpoko defentsak: Ez die sartzen uzten mikroorganismoei. Honako hauek dira: 

HESI FISIKOAK –larruazala eta mukosak–, HESI KIMIKOAK –urdaileko azido klorhidrikoa eta 

mukosek jariatzen dituzten jariakinak (listua, mukia, malkoak eta arnasbideetako epitelio 

zilioduna)– eta FLORA AUTOKTONOA. 

 b.- Barruko defentsak: Zelula fagozitarioak dira eta klase bi daude: NEUTROFILOAK 

eta MAKROFAGOAK. Makrofagoek linfozitoak aktibatzen dituzte mikroorganismoak jandakoan. 

3.5.1.2. Defentsa-mekanismo espezifikoak: bizitzan zehar hartutakoak. 

 a.- Zelularrak: Linfozitoak globulu zuri mota bat dira, antigenoetarako errezeptore 

bereziak dituztenak. Bi mota garrantzitsu bereizi ditzakegu: B linfozitoak –antigorputzak sortzen 

dituzte–,  eta T linfozitoak –mikroorganismoei lotu, eta sustantzia toxikoak jariatzen dituzte–. 
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 b.- Molekularrak: Antigorputzak mikroorganismoen kontra jarduten duten proteinak dira; 

linfozitoek sortzen dituzte, odolean barrena zirkulatzen dute, eta antigenoaren aurka egiten 

dute.  

3.5.2.- Gaixotasunaren transmisio-bideak 

 Hortz-kliniketako langileak odolaren, listuaren edota arnas aparatuaren bidez infektatu 

daitezke. Gaixotasunak zenbait eratara transmititu daitezke. 

 3.5.2.1. Transmisio zuzena: Odolera sartzeko bidea, gehienetan, azaleko edo 

mukosetako zauriak izaten dira, eta, bestela, arnasa. Hitz egitean, eztula edo doministiku 

egitean, mikroorganismoak aerosol baten moduan sakabanatzen dira, eta horrek ingurunea eta 

bertan dauden pertsonak kutsatu ditzake.  

Hiru funtzioko xiringa, turbina, kontra-angelua eta eskuko pieza dira aho-hortzetako kliniketan 

aerosol-efektua gehien eragiten duten tresnak.  

 3.5.2.2. Transmisio ez-zuzena (gurutzatua edo zeharkakoa): 

Mikroorganismo batzuk material bizigabeetan –armairuetan, kabineteko ekipoan edo konketan– 

denbora luzez irauteko gaitasuna dute, eta horrela infekzio gurutzatuak sortzen dituzte. 

 3.5.2.3. Autogenoa: Pazientearen aho-barrunbean dauden mikroorganismoak 

haren odolera sartu eta gaixotasunak eragiten dituzte, adibidez, hortz bat atera osteko 

endokarditisa. 

3.5.3. Infekzio arruntenak hortz-kliniketan hepatitisa, hiesa eta 

tuberkulosia dira. 

 Hepatitisa. B HEPATITISA: Birusaren kontzentrazioa oso altua da odolean, listuan, 

karkaxan edo likido gingibalean. Odolaren bidez transmititzen da kutsatuta dagoen tresna 

batekin ustekabean ziztada edo ebaki bat eginez gero, azaleko zauri baten bidez edota 

mukosarekin kontaktuan, hau da, konjuntibara odola edo listu-zipriztinak sartzen baldin badira. 

Horregatik dira hain garrantzitsuak babes neurriak, kasu honetan, betaurrekoak. 

C HEPATITISA: saihesteko era bakarra prebentzio-neurri higienikoak erabiltzea da.  

 Hiesa (Hartutako immunoeskasiaren sindromea). Birus honek immunitate-sistema 

suntsitzen du. Odolean, listuan, gorotzetan eta hazian dago, eta transmisio-bideak B 

hepatitisarenak bezalakoak dira.  

Profilaxia edo prebentzioa lortzen da tresnak era egokian manipulatuta, hesi-teknikak erabilita, 

gainazalak desinfektatuta eta tresnak esterilizatuta. 

 Tuberkulosia: Mycobacterium tuberculosis bakterioak eragiten du. Mikroorganismo 

hori erresistentea da desinfektatzaile kimiko askorekiko, gainazal lehorretan bizirik irauten du 

eta karkaxan egoten da. 

Profilaxiari dagokionez, protokoloari jarraitzea gomendatzen da.  

 Gaixotasuna duten pazienteei fase aktiboa pasatu denean tratatu behar zaie ahoa, eta 

iragazpen handiko mozorroak (aurpegi-maskarak) erabili behar dira. 

 Osasun-langileei tuberkulina-probak egiten zaizkie azalean, bakterioarekin kontaktuan 

egon diren jakiteko.  
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3.5.4. Infekzio-katea eteteko neurriak: asepsia-neurriak 

Mikroorganismoek bide bat baino gehiago daukatenez gorputz osasuntsu baten barruan 

sartzeko, bide guzti horiek hartuko ditugu kontuan infekzioak kontrolatzeko programan. Honako 

hauek betetzen direla egiaztatuko dugu: 

 Tresneria egoki erabiltzen dela 

 Ekipo eta gainazalak desinfektatuta daudela 

 Hesi-teknikak erabiltzen direla: neurri unibertsalak hartu 

 Teknika aseptikoak erabiltzen direla 

 Sortzen diren hondakinei tratamendu egokia ematen zaiela 

 Inmunizazioa. Txertaketa-egutegia eguneratuta dagoela 

 Laborategiko asepsia bermatzen dela 

3.5.4.1. TRESNAK EGOKI ERABILTZEA: Tresna bat pazientearen ahoan sartzen 

bada, desinfektatu eta esterilizatu egin behar da tratamendua bukatutakoan.  

 Desinfekzio-prozeduran, mikroorganismo patogenoak suntsitzen dira, baina 

endosporak ez. Desinfekzio-prozeduraren lehenengo fasean, tresneria, erabili ostean, disoluzio 

detergente eta desinfektatzaile batean sartu behar dugu. Kontsultetan, batez ere, % 2ko 

glutaraldehidoa erabiltzen da, 20 minutuz. Hala, bakterio-karga murrizten da.  

Bigarren fasean, eskuz garbitu behar ditugu tresnak, eskuila batekin, edo ultrasoinu bainua 

erabilita –ez dago ustekabean ziztadarik izateko arriskurik–.  

Hirugarren fasean, uretatik pasatu behar da, eta ondo lehortu. 

 Esterilizazio-prozeduran, mikroorganismo guztiak suntsitzen dira, esporak barne. 

Lehen, bigarren eta hirugarren faseak desinfekzio-aldiak dira. Laugarren fasean, tresnak 

poltsetan sartzen ditugu, eta bostgarren fasean, esterilizatzeko, autoklabean. 

ESTERILIZATUTAKO TRESNAK poltsetan sartuta ez badaude, autoklabetik ateratzean kutsatu 

egiten dira. Poltsetan dagoen materiala hilabete batetik 6 hilabetera mantentzen da esterila. 

ESTERILIZAZIOA lortu dela ziurtatzeko, KONTROLAK egiten dira. Hiru kontrol-mota daude: 

fisikoa –presioa, tenperatura eta denbora kontrolatzen ditugu–, biologikoa –esporen testak 

egiten dira–, eta kimikoa –kolore-kode baten bitartez (poltsetan agertzen direnak)– egiten da.  

ESTERILIZAZIO-METODOAK fisikoak eta kimikoak izan daitezke.  

A.- METODO FISIKOAK.  

Autoklabea edo bero hezea, bero lehorra, eta txemiklabea edo kimiklabea dira. 

 1.- AUTOKLABE EDO BERO HEZEAREN abantailak honakoak dira: turbina, 

kontraangelua eta plastikozko tresnak esterilizatu daitezke; lurruna ondo sartzen da tresnetan; 

azkarra da; poltsak onartzen ditu, eta ez du tresna ebakitzaileen ahoa hondatzen. Baina 

desabantailak ere baditu: plastiko batzuk suntsitu egin daitezke egokituta ez badaude eta 

zenbait metal herdoildu –horregatik da hain garrantzitsua tresnak ondo lehortzea–, eta 

edukiontzi itxiak ezin dira sartu. 

Materiala ezin dugu pilatu erretiluan, eta, zikloa bukatzen denean, atea pixkanaka ireki behar 

da, sortutako ur-lurruna desagertu dadin. Ur destilatua erabili behar da eta neurria kontrolatu.  

Autoklabea automatikoa izan behar da; presioa, tenperatura eta denbora monitorizatzeko 

aukera eduki, behar du baita lehortzeko zikloa ere. Programa bi izan behar ditu gutxienez: 1. 

Zikloa, 121 ºC eta 45 minutukoa (turbina, kontraangelu eta plastikoetarako), eta 2. zikloa: 134 
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ºC eta 35 minutukoa (metalezko tresnetarako). Horretaz gain, zikloa kontrolatzeko prozesadore 

bat izan behar du, matxuraren bat gertatuz gero zikloa baliogabetzeko, eta autoklabearen 

ganberaren barnean blokeo-sistema izan behar du, presioa dagoen bitartean atea irekitzen ez 

uzteko. 

 2.- BERO LEHORRAREN abantailak honakoak dira: ez du materialik herdoiltzen, 

edukiontzi itxiak onartzen ditu eta endodontziako limak esterilizatzen ditu. Desabantailak: ezin 

ditu esterilizatu turbinak eta kontraangeluak, ez ditu poltsak onartzen eta zikloak oso luzeak dira  

 3.- TXEMIKLABEA EDO KIMIKLABEA (ur-lurrun kimikoa ere esaten zaio). Ur 

destilatua, azetona, alkohola eta formaldehidoa erabiltzen ditu esterilizazioa lortzeko; 

toxikoagoa da, gasa sortzen duelako. 

B.- METODO KIMIKOAK. 

 1.- GLUTARALDEHIDOTAN SARTZEA (24 ordu): metodo fisikoak baino prozedura 

errazagoa da, baina ezin da monitorizatu eta materiala gehiago herdoildu daiteke. 

 2.- ETILENO OXIDOA DUEN GANBERA: toxikoa da, zikloak oso luzeak dira (3-12 

ordu) eta tresneria aireztatu egin behar da ganberatik atera ostean. 

3.5.4.2. SORTZEN DIREN HONDAKINEI TRATAMENDU EGOKIA EMATEA 

(21/2015 DEKRETUA, martxoaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoan hondakin sanitarioak 

kudeatzeari buruzkoa. (EHAA 2015/03/09); HUTSEN ZUZENKETA, honako Dekretu honena: 

«21/2015 Dekretua, martxoaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoan hondakin sanitarioak 

kudeatzeari buruzkoa» (EHAA 2015/03/16) 

Honako ARAU OROKOR hauek jarraitu behar dira: 

 a) Botatzekoak diren tresna zorrotzak –orratzak, bisturi-orriak–: erabili ahala sartu 

dagokion edukiontzian; ez bete edukiontzia ¾ baino gehiago eta ez jarri inoiz orratzei berriro 

estalkia. 

 b) Zorrotzak ez diren botatzeko tresnak kutsatuta daudenean (odolez, listuz):  

 - materiala jasotzeko eta tratatzeko programa berezirik ez badago, poltsa bikoitzetan 

sartu. 

 - materiala jasotzeko eta tratatzeko programa bereziak badaude, nahitaezkoa da 

manipulatzean autonomia-erkidegoko arauak betetzea.  

Hondakinen SAILKAPENA: 

1. motako hondakinak: birziklatu daitezkeenak; ez dute tratamendu berezirik behar 

(bulegoko materiala, janaria…). 

2. motako hondakinak: osasun-hondakin ez-espezifikoak (erabili eta botatzeko arropak, 

plastikozko edalontziak, plastikozko ezpainzapiak). 

3. motako hondakinak: osasun-hondakin espezifikoak eta arriskutsuak; gaixotasun 

infekziosoak transmititzeko gai direnak (hondakin anatomikoak; odola edo odolaren 

eratorriak dituzten hondakinak –orratzak, bisturi-orriak…– ). 

4. motako hondakinak: hondakin bereziak (minbizia tratatzeko farmakoak dira. Kabinetean 

ez dugu horrelakorik ikusten). 

Hortz-kabineteak enpresa bat kontratatu behar du material horiek kudeatzeko: enpresak 

edukiontzi bereziak eraman behar ditu hortz-kabinetera eta hondakinak jasotzen dituenean 

berriak jarri.  

3.5.4.3. INMUNIZAZIOA. Posible denean, infekzio-arriskua gutxitzeko metodorik 

eraginkorrena da. Inportanteenak hauek dira Tetanosaren kontrako txertoa, Gripearen 

http://www.osasun.ejgv.euskadi.eus/bopv2/datos/2015/03/1501109e.pdf
http://www.osasun.ejgv.euskadi.eus/bopv2/datos/2015/03/1501109e.pdf
http://www.osasun.ejgv.euskadi.eus/bopv2/datos/2015/03/1501252e.pdf
http://www.osasun.ejgv.euskadi.eus/bopv2/datos/2015/03/1501252e.pdf
http://www.osasun.ejgv.euskadi.eus/bopv2/datos/2015/03/1501252e.pdf
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kontrakoa –osasuneko profesionalak arrisku handiko pertsonak dira–, eta B hepatitisaren 

kontrakoa. 

Ustekabean B hepatitisarekin kutsatuta dagoen tresna batekin ziztada bat eginez gero: 

 Txertatuta ez bagaude: kendu tresna; garbitu zauria urarekin eta xaboiarekin, odola 

atera dadila; desinfektatu zauria antiseptiko batekin (iodoa edo ur oxigenatua), eta jarri apositu 

iragazgaitz bat; jarri gammaglobulina espezifiko bat lehenengo 25 orduetan (infekzioak 

prebenitzeko edo tratatzeko erabiltzen da); hartu B hepatitisaren txertoa. 

 Txertatuta bagaude: goiko lehenengo 3 pauso berberak bete behar dira; ez da 

aholkatzen gammaglobulina espezifikoa jartzea, eta, azkenik, txertoaren oroitzapen-dosia jarri 

behar da. 

 

3.6. PAZIENTEAREKIN KOMUNIKATZEA  

3.6.1. Pazientea hartzea 

Odontologia-kontsultara joaten diren paziente batzuk odontologoaren beldur izaten 

dira, ahoko teknikak mingarriak izan daitezkeelako edo noizbait esperientzia txarren bat 

izan dutelako. Horregatik, garrantzitsua da hasiera-hasieratik segurtasuna eta konfiantza 

sorraraztea, harreman atsegina izatea eta haren antsietatea murrizteko teknikak 

erabiltzea.  

Ahoko gaixotasunak kronikoak izaten dira orokorrean, eta tratamenduak, luzeak. Hori 

dela eta, pazienteak aldizka joan beharko du kontsultara, eta, ondorioz, profesionalekin duen 

harremana sendotu egingo da.  

Pazienteak, odontologia-kontsultara sartzen den momentutik eta irten arte, eroso 

sentitu behar du, eta jasotako tratamenduan gertatutako edozein arazo 

komunikatzeko behar adina konfiantza eman behar diogu.  

Pazientea hartzeaz harreragilea arduratzen da, profesional hori dagoen 

kontsultetan, eta, bestelakoetan, odontologia-laguntzailea. Eskularru eta maskararik jantzi 

gabe hurbilduko zaio, izen-deiturak jasoko ditu eta hitzordua egiaztatuko du. Ondoren, 

itxarongelara lagundu, eroso jartzeko esan eta egunkari edo aldizkariren bat eskainiko dio, harik 

eta gela klinikora sartu arte eroso egon dadin.  

Pazientearekin harremana duen lehen pertsonak, harreman horrek emaitza positiboa izan 

dezan, gai izan beharko du jendearekin pazientziaz, modu ulergarrian eta xamur 

erlazionatzeko. Hau da, pazientea lasaitu eta konfiantza emango dion jarrera adeitsua eta 

lasaigarria izan beharko du beti.  

Odontologia-kontsultak egoki funtzionatzeko, ezinbestekoa da pazienteari hitzordua 

aurretiaz ematea. Hiru hitzordu-mota antolatu daitezke: lehen bisitak, programaturiko txandak 

eta premiazkoak (larriak eta presakakoak, edo arinak).  

 Lehenengoz datorren pazienteari itxarongelara lagundu behar zaio, eta han, 

galderak egingo zaizkio historia klinikoa eraikitzeko, betiere hizkera erlaxatua erabiliz 

eta galderak lasai-lasai eginez, pazientea ez aztoratzeko. Ohiko galderetatik hasiko 

gara: datu pertsonalak eskatuko dizkiogu, eta aurrekari familiar eta pertsonalei, 

izandako patologiei edo uneko egoerari buruz galdetuko diogu. Zergatik datorren 

kontsultara ere galdetuko diogu, bai eta non sentitzen duen ondoeza edo mina ere. 

Hasierako atal hori amaitutakoan, pazientearen txanda heltzen denean, 

odontologoarengana lagunduko diogu eta aurkezpena egingo dugu. Denboraz gaizki 

bagabiltza, galdeketa pazienteak berak bete dezake, zain dagoen bitartean. 



69 

 

 Ohiko pazientea bada, haren historia bilatuko dugu, eta kontsultara zergatik datorren 

idatzi ostean, itxarongelara joateko esango diogu.  

 Premiazko egoera larria izan daiteke, esaterako, exodontziak eragindako odoljarioa. 

Premia arinagoa bada, ez dago hain azkar erantzun beharrik; adibidez, intentsitate txiki 

edo ertaineko odontalgiak direnean. Azken horiei aurre egiteko, hitzorduen arteko 

tarteak erabil ditzakegu.  

Pazientea odontologoarengana pasatu aurretik, haren historia klinikoa eraman behar zaio 

odontologoari, egoeraren berri emateko.  

Hitzordu-mota bakoitzak berariazko antolaketa-eredua izan behar du. Hala ere, kalitatezko 

tratamendua eta kudeaketa egokia lortzeko, mota guztietan ezinbestekoa izango da pazienteak 

egoki antolatzea eta txandakatzea.  

Pazientearen eta harreragilearen harremanetan OINARRIZKO ARAU batzuk bete behar 

dira: 

 Pazienteari bere izenetik deitu behar zaio. 

 Pazienteari klinikako leku guztietara lagundu behar zaio. 

 Familia, lan edo gauza pertsonalei buruz galdetu behar zaio. 

 Pazientea kabinetera pasatzeko, saihestu egin behar da “hurrengoa” edo “zure 

txanda” moduko esaldiak erabiltzea. 

 Pazienteei berokia kentzen edo janzten lagundu behar zaie, nola dauden erosoago 

galdetu, haietaz arduratu. 

3.6.2. Pazientearekin komunikatzea 

Pazientearen eta profesionalaren arteko komunikazio-arazoak arruntak dira, eta gaixoaren 

tratamenduari eragiten diote. Odontologiako profesionalaren trebetasunetako batek izan behar 

du pazientea egoki tratatzea. Higienistak pazientearenganako enpatia izan behar du, haren 

larritasunak eta beldurrak ulertu behar ditu, eta horrelakoak gutxitzen saiatu behar du, 

odontologoa etorri bitartean garrantzirik gabeko gaiei buruz edo, pazienteak hala nahi izanez 

gero, tratamenduari buruz hitz eginez. 

Osasun-zerbitzuetako kexa gehienak arreta pertsonalizatua edo informazioa ez 

emateagatik izaten dira: arazo psikosozialei kasurik ez egiteagatik, behar adina denbora ez 

emateagatik... 

Tratamendua egiteaz gain, pazienteak parte hartzea nahi bada, pazienteak zer nahi duen 

edo tratamenduarekin zer espero duen jakiten saiatuko gara. Baina, zoritxarrez, oso profesional 

gutxik zaintzen dute heziketaren arloa odontologia-kontsultan. 

Pazienteak parte hartzea lortu nahi badugu, lehenik eta behin, pazienteak zer dioen 

entzungo dugu. Une horretan, pazienteak erabilitako hitzei ez ezik hitzak esateko moduari ere 

erreparatu behar diogu.  

Pazienteak esandakoa entzun ostean hasiko gara hitz egiten; baina, hitz egiteko unean, 

zaindu egingo dugu zein hitz erabili eta nola hitz egin : 

1. Pazientearen hizkera erabili, eta hitz tekniko eta ulertezinak saihestu. 

2. Ez hitz egin arinegi, eta ondo ahoskatu. Tonu lasaigarria erabili. 

3. Azaltzen ari garen gaian ilusioa islatu behar da. 

4. Ahalik eta gutxien hitz egingo dugu, hau da, gutxi baina egoki. Ez moztu 

pazientea hitz egiten ari denean. 
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5. Zintzoa izan, eta ez saiatu pazientearentzat egokia ez den ezer saltzen.  

6. Paziente bakoitzari onena izango balitz bezala hitz egin. 

Hitz egiteaz gain, hitzik gabeko mezuekin ere komunikatu gaitezke pazientearekin. 

1. Aurpegia erakutsi behar da, horrek ere transmititzen baitu informazioa. 

2. Pazientearen arreta lortzeko, eskuak eta keinuak erabili behar ditugu.  

3. Pazienteak ere keinuak egingo ditu, eta keinuok behatu eta aztertu egin behar 

ditugu. 

4. Beti begietara begiratu behar da. 

Hitzik gabeko keinu horiek informazio asko ematen diote pazienteari. Begietara ez 

begiratzeak, irribarre negatibo batek eta bestelako urruntasun-keinuek hondatu egingo dute hitz 

egiteko erabili dugun esaldi egoki hori. 

Pazienteetan beldurra sumatzen bada, oso eraginkorra izaten da jarrera atsegin eta 

lasaigarria izatea edo farmako lasaigarriak erabiltzea, hori komeni dela egoki irizten denean 

behintzat.  

3.6.2.1. Pazientearekin komunikazioa hobetzeko gakoak 

 Norberaren burua aurkeztu. 

 Pazientea bere kezkak azaltzera animatu, hitz egiten ari denean moztu gabe. 

 Enpatia eta arreta aktiboa erabili. 

 Pazientea hitz egiten dagoenean, keinu edo hitz positiboak erabili, eta 

komunikazioarekin jarraitu dezan lagundu. 

 Komunikazioan laguntzeko, isiltasuna gorde, 

isiltasunak laguntzeko nahia eta interesa dagoela 

adierazten baitu. 

 Ahalik eta galdera itxi gutxien erabili: bai/ez.  

 Azalpen argiak eman. 

 Pazienteak azalpenak ulertu dituela ziurtatu. 

 Tratamendu-plana pazientearekin negoziatu. 

3.6.3. Giroa eta profesionalaren itxura 

3.6.3.1. Giroa 

Pazientea kontsultara sartzen den une beretik hasten da informazioa jasotzen, beraz, bere 

asmoak beteko diren edo ez baloratzen hasten da. Lokalaren dekorazioak, giro-zaratak, 

harrerak, jende-pilaketak eta erritmo arin edo geldoak eragina izango dute. Aldizkako telefono-

deiek edo lankide bat sartzeagatik egindako etenaldiek urduritasun- eta kezka-giroa sortzen 

dute, bai pazientearengan, bai profesionalarengan –presaka lan egingo duelako–. 

Pazientearekin hitz egiten ari garela mozten bagaituzte, esan-eginbeharreko hori geroko uztea 

litzateke egokiena, edo, behintzat, pazienteari barkatzeko eskatu.  

3.6.3.2. Itxura 

KANPOKO ITXURA. Askotan eztabaidatu izan da honetaz. Itxura txukun eta garbia izatea 

da garrantzitsuena, osasuneko profesionalak gara eta.  

JOKAMOLDEA. Errespetuz eta gizalegez tratatu behar da pazientea, agurtzean, harekin 

hitz egitean edo entzutean. 
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GORPUTZ-KOMUNIKAZIOA. Jarrera lasaia eta erosoa adierazi behar zaio. Pazientearen 

begien maila berean kokatu behar dugu, eta begietara begiratu. Hitz egiten ari denean 

buruarekin baietz esan behar zaio, entzuten ari garela erakusteko. 

3.6.4. Zer jarrera eduki antsietate handiko pazienteekin 

3.6.4.1. Tratamendua egin aurretik 

 Pazientziaz entzun. 

 Pazienteak daukan antsietate-mailari buruzko informazioa bildu, eta zergatik den 

aztertu. 

 Pazienteari tratamendu-plana azaldu. 

 Haren ezaugarri pertsonaletara egokitu, modu atsegin eta apalean.  

 Giro lasaia sortu, mugimendu geldo, ziur, seguru eta zarata gabekoak eginez. 

 Tratamenduak modu mailakatuan egin: traumatikoenak eta nekagarrienak azkenerako 

utzi. 

 Batzuetan, antsiolitikoak erabili daitezke, eta tratamendu-egunaren bezperako gauean 

edo tratamendua baino ordu-erdi bat lehenago hartu.   

3.6.4.2. Tratamenduan zehar 

 Sentsazio ezkorrak eragiten dituzten hitzak saihestu: orratza, ziztada, mina, anestesia, 

erauztea... 

 Pazienteari aurrez azaldu min sentituko duela; ura, haizea, zarata... entzungo dituela. 

 Tratamenduan zehar seinale fisiologikoak izatea normala dela azaldu: takikardia, 

izerditzea... 

 Uneren batean pazienteak mina sentitu lezakeela uste badugu, ohartarazi egin behar 

diogu. 

 Portaera positibo bat izan ostean, animo-hitzak erabili behar dira errefortzu moduan 

(umeetan batez ere). 

 Pazienteari sentiarazi behar zaio egoera kontrolpean duela, eta edozein keinu eginda 

sentitzen duena esateko aukera eman (adibidez, mina badu eskua jasotzeko esango 

diogu). 

3.6.5. Pazienteari eman beharreko informazioa 

Pazienteari azalduko diogu zer diagnostiko egin dugun, eta zer tratamendu egingo dugun 

eta zergatik. Egingo zaizkion prozedura guztien berri izan behar du, ez jakiteak eta komunikazio 

faltak konfiantza falta izugarria eragiten baitute. Frogatuta dago ondo informatutako paziente 

batek ziurtasun handiagoa sentitzen duela eta gehiago laguntzen duela.  

Haren konfiantza lortzeko, azterketa klinikoaren eta galdeketaren zergatia azalduko diogu. 

Pausoz pauso azalduta, pazienteak hobeto ulertuko du dena, eta horrek eragina izango du 

pazienteak emango digun laguntzan. Era berean, komeni da pazienteari adieraztea esandako 

guztia konfidentziala eta sekretu profesionalekoa dela.  

Pazienteak, beraz, bere patologiari, tratamenduari eta pronostikoari buruzko ideia argia 

izan behar du. Eta horretarako, emango diogun azalpenak sinplea, argia eta zehatza izan behar 

du. Susmatzen badugu ez duela ondo ulertu, guk esandakoa bere hitzez errepikatzeko eskatu 

diezaiokegu. 
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3.7. DATUEN BABESARI BURUZKO ARAUDIA 

Urteak pasatu ahala datuen babesari buruzko araudia aldatuz joan da, betiere egoera berriak 

kontuan hartuta. Euskal Autonomia Erkidegoko araudia, beste gai batzuetan bezala, 

Espainiakoan dago oinarrituta, eta kasu honetan, baita Europar Batasunekoan ere.  

Gehiago jakiteko, azpian ageri diren arauei erreparatu diezaiekegu, bertan klikatuta.  

Euskal Autonomia Erkidegoa 

 2/2004 LEGEA, otsailaren 25ekoa, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko 

Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzkoa 

 308/2005 DEKRETUA, urriaren 18koa, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko 

Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzko otsailaren 25eko 

2/2004 Legea garatzen duena. html, pdf (83 kB) 

 309/2005 DEKRETUA, 309/2005 DEKRETUA, urriaren 18koa, Datuak Babesteko 

Euskal Bulegoaren Estatutua onartzen duena. html, pdf (81 kB) 

 Ebazpena, 2005eko uztailaren 21ekoa, Datuak Babesteko Euskal Bulegoko 

zuzendariarena, Datuak Babesteko Euskal Bulegoko Datuak Babesteko Erregistroan 

fitxategiak sortzeko, aldatzeko edo ezabatzeko inskripzioa eskatzeko eredu 

normalizatuak eta bitartekoak ezartzen dituena. Modelo de solicitud, pdf (45 KB), 

modelo de notificación del tratamiento de datos, pdf (820 kB), instrucciones para 

cumplimentar la notificación, pdf (229 kB) 

Estatua 

 Espainiako Konstituzioa: 10, 14, 16, 18, 20, 53 eta 105 artikuluak 

 15/1999 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 

Lege Organikoa. 

 1720/2007 Errege dekretua, 1720/2007 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 21ekoa, 

abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen Erregelamendua onartzen 

duena. (Testu kontsolidatua, gaztelaniaz) Las medidas de seguridad (segurtasun 

neurriak). 

Europar Batasuna eta Kontseilua 

 Oinarrizko Eskubideen Gutuna, 2000ko abenduaren 7ko Giza Eskubideak eta 

Oinarrizko Askatasunak Babesteko Europako Hitzarmeneko 7 eta 8. artikuluak. 

 Europako Legebiltzarraren eta Kontseiluaren 2000ko abenduaren 18ko 45/2001 (EE) 

Erregelamendua (kontroleko erakunde aske bat ere sortu zuen erregelamendu horrek: 

Datuak Babesteko Ikuskatzaile Europarra. Funtzionamenduko Tratatua Europar 

Batasuneko Funtzionamendu Erregelamendua (Testu kontsolidatua, gaztelaniaz). 

Europako Erkidegoa eratzeko itunak gaur egun daukan 286. artikulua Amsterdamgo 

Itunak ekarria da (1997eko ekainaren 17koa da Amsterdamgo itun hori). 

 95/46/CE Zuzentaraua Europako Legebiltzarrak eta Kontseiluak eman zuten 1995eko 

urriaren 24ko 95/46/EE Zuzentaraua, datu pertsonalen tratamendua eta zirkulazio 

askea dela-eta pertsona fisikoak babesteari buruzkoa. 

 108 Konbeniaoa, igeleseko bertsioa 1981/12/28koa, komunikazio 

elektronikoetarako sare eta zerbitzuetatik pertsonak babesteko araudia eta 

zuzentarau-proposamena (Aldizkari Ofiziala, C 365 E, 2000/12/19koa). 

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2004/03/0401184a.pdf
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2005/11/0505667a.shtml
http://www.ivap.euskadi.eus/r61-vedorok/es/contenidos/normativa/legislacion_indice/es_9475/r01hRedirectCont/contenidos/normativa/decreto_308_2005/es_dec308/decreto_308_2005.html
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2005/11/0505667a.pdf
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2005/11/0505550a.shtml
http://www.ivap.euskadi.eus/r61-vedorok/es/contenidos/normativa/legislacion_indice/es_9475/r01hRedirectCont/contenidos/normativa/decreto_309_2005/es_dec309/decreto_309_2005.html
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2005/11/0505550a.pdf
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2005/08/0504492a.shtml
http://www.ivap.euskadi.eus/contenidos/normativa/legislacion_indice/es_9475/adjuntos/Anexo-1-ModeloSolicitud-euca.pdf
http://www.ivap.euskadi.eus/contenidos/normativa/legislacion_indice/es_9475/adjuntos/Anexo-2-Formulario-euca.pdf
http://www.ivap.euskadi.eus/contenidos/normativa/legislacion_indice/es_9475/adjuntos/Anexo-2-Instrucciones-euca.pdf
http://www.ivap.euskadi.eus/contenidos/normativa/legislacion_indice/es_9475/adjuntos/Anexo-2-Instrucciones-euca.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-23750
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-979
http://www.avpd.euskadi.net/s04-5249/es/contenidos/normativa/medidas_seg_2007/es_1720/1720.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1407401366009&uri=CELEX:32000X1218%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:C2012/326/01
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:es:HTML
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-23447
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=108&CM=8&DF=07/08/2014&CL=ENG
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4. DEONTOLOGIA 

 

4.1. SARRERA 

 Deontologia, grekeratik datorren hitza –δέον "beharrezkoa dena" + λόγος "zientzia"–, 

Jeremy Bentham-en 1834ko Deontology or the Science of Morality liburuan atera zen lehen 

aldiz. Etikaren esparru bat da, eta pertsona batek bere bizitzan izan behar dituen 

erantzukizunez hitz egiten du, erantzukizuna izanda gizaki guztiok nork bere eginkizunen 

aurrean erantzuteko dugun betebeharra. 

 Lan munduan kokatuta, Deontologia aplikatua esaten zaio, eta profesional batek bere 

lanbidean izan behar duen erantzukizuna da, hau da, erantzukizun profesionalaz hitz egiten 

du: lanbidean egindakoen ondorioak eta ez-egiteak edo akatsak konpontzeko duen 

betebeharraz.  

 Normalean, erantzukizun horiek deontologia-kodeetan agertzen dira idatziz jasota. 

Deontologia-kodea arau eta balioetan oinarritutako irizpideen multzoa da, eta lanbide horretan 

lan egiten dutenak behartuta daude betetzera.  

 Deontologia-kode batek arautzen ditu –zehazki batzuetan eta orientazio moduan beste 

batzuetan– profesional batek dituen betebeharrak, eta legeetan eta etikan oinarritzen da. 

 Lehenengo deontologia-kodeak Bigarren Mundu Gerraren ostekoak dira, ikusita 

zenbaitek –medikuek batez ere– egiten zituzten astakeriak ikerkuntzaren garrantzia 

argudiatuta.  

 Orokorrean hitz eginda, paziente batek konpentsazio bat eskatu dezake ezbehar bat 

jasaten duenean. Profesionalek gaizki egindakoari praxi txarra deritzo.  

 Epaile batek, lehenengo eta behin, profesionalak legezko titulua duela ziurtatu beharko 

du, eta gertatutakoaren errua profesionalarena dela esateko, honako elementu hauek frogatu 

behar ditu:  

 1.- Profesionalak duela errua, hau da, jokaera ez-egoki baten ondorioa dela 

geratutakoa. Zigorra jartzeko, legeak mailakatu egiten ditu erruak.  

 2.- Kausa-efektu erlazioa dagoela. Batzuetan erraza da (irradiazio gehiegi > erredura), 

baina beste batzuetan ez hainbeste (tresneriaren egoera ez aztertzea horren ardura 

duen profesionalak eta hura egoera txarrean egotea profesionalak erabili aurretik). 

 3.- Ekonomikoki baloratu daitekeen kalte bat dagoela. Kalteak somatikoak (lesioak, 

heriotza), moralak (sufrimendua) edo ekonomikoak (lan egiteko gaitasuna galtzea, 

gaixotasunak sortutako gastuak) izan daitezke. 

GOI-MAILAKO TEKNIKARIEN betebeharrei aurre egitean, EZIN DA egon arreta faltarik.  

 

4.2. ODONTOLOGOEN ETIKA ETA DEONTOLOGIA-

KODEA 

 Aho-hortzen osasun-arloko langileek berariazko deontologia-kodea dute: “Espainiako 

Odontologoen Etika- eta Deontologia-Kode”a. Hori, gehien bat, odontologo edo estomatologoei 

dago zuzenduta. Aho-hortzen osasun-arloko beste langileak –higienistak, hain zuzen– lanean 

ari dira Elkargoak eta beren Deontologia-Kode propioa sortzen. Zenbait autonomia-erkidegotan 

badute –Madril, Extremadura, Galizia…–, beste batzuetan, aldiz, oraindik ez. Beraz, gai hau 

garatzeko, Espainiakoan oinarrituko gara.  
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4.2.1. Oinarrizko kontzeptu eta printzipioak (1.-9. artikuluak) 

 “Espainiako Odontologoen Etika- eta Deontologia-Kode”ak profesional baten 

eginbeharrak balio moraletan, etikoetan eta deontologiako printzipioetan oinarritzen 

ditu. 

 Kode honen helburu nagusia lanbidearen Etika eta Deontologia garatzea, errespetatzea 

eta promozionatzea da. Gauza bera dagokie higienistei.  

 Odontologo guztiak eta haien menpe dauden aho-hortzetako langileak –ez baldin 

badute beren kode berezia– behartzen ditu beren lanetan, eta berdin dio zer ideologia 

eta politika- eta erlijio-ideiak dituzten.  

 Odontologoak eta higienistak era bereko arreta eman behar die paziente guztiei, 

kontuan hartu gabe pazientearen arraza, sexua, erlijioa, eta abar.  

 Pazienteen interesei emango die lehentasuna. 

 Odontologoak Lex artis ad hoc beteko du, hau da, ezin dio kalterik egin pazientearen 

osasunari eta biziari, eta egunean egon behar du bere lanbideari dagozkion teknika eta 

jakintza berrietan. Higienistak printzipio bera jarraitzen du. 

 Odontologoaren eta higienistaren oinarrizko betebeharrak –haien bokazioa bizia 

defendatzea eta sufrimendua leuntzea denez– hauek dira: 

 Pertsonen bizia eta duintasuna errespetatzea.  

 Aho-hortzen zaintza prebentiboa, terapeutikoa eta aringarria lantzea. 

 Komunitatearen aho-osasuna sustatzea eta babestea.  

 

Madrileko Autonomia Erkidegoan, Aho-hortzetako Higienisten Deontologia-kodean dio 

lanbidearen printzipioak duintasuna, zintzotasuna eta ardura direla, lex artis edo egoki lan 

egitea garatzeko. Horretaz gain, harremanak egokia izan behar du haien artean eta aho-

hortzetako beste profesionalekin, batez ere, pazientearen arreta kalitatezkoa izateko.  

4.2.2. Jarduera profesionala (10.-16. artikuluak) 

 Dentistaren eta pazientearen arteko harremana konfiantzan oinarritzen da, beraz, 

beharrezkoa da pazienteari tratu egokia ematea, intimitatea gordetzea –sekretu 

profesionala edo lanbide-sekretua– eta haren pentsamoldea errespetatzea. 

 Odontologoak aukeran du paziente bat onartu edo ez, baina salbuespen batzuk daude: 

urgentziazko pazienteak; arrisku publiko, katastrofe eta epidemietan, edo heriotzarako 

arriskua dagoenean.  

Onartuz gero, arreta emateko konpromisoa hartzen du, eta jarraipen bat egitekoa. Dena 

den, pazienteak konfiantza falta duela ikusten badu, beren arteko erlazioa moztu 

dezake, beharrezko informazioa emanda. 

Pazienteak nahi duen profesionala aukeratu dezake eta nahi duenean moztu 

harremana.  

 Dentistak ezingo du pazientea derrigortu tratamendu bat hartzera. Pazienteak berak, 

informazio osoa izanda, aukeratuko du hoberen deritzona. 

 Gaixotasun sendaezin eta terminaletan, baztertu egingo ditu derrigorrezkoak ez diren 

tratamenduak eta tratamendu aringarriak  erabiliko  ditu. 

 Paziente bat bortizki tratatzen dutela sumatzen badu, salatu beharra dauka.  
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4.2.3. Historia klinikoa (17. artikulua) 

 Profesionalaren eta pazienteen arteko harremana eta egindako esku-hartze odonto-

estomatologikoak historia klinikoan islatu behar dira. Dokumentu hori funtsezkoa da 

pazientearen arreta errazteko eta odontologoak betebeharra eta eskubidea du historia 

klinikoa egiteko. 

 Odontologoa derrigortuta dago historia klinikoa gordetzen, gutxienez legeak zehazten 

duen denboran (5 urte). Dokumentu hau beste bati pasatzekotan, sekretu 

profesionalaren arauen eta pazientearen nahien arabera egingo da.  

 Historia klinikoa ikerketetan eta aurkezpen zientifikoetan erabiliz gero, pazientearen 

intimitaterako eskubidea babestu beharko du. 

 Odontologoak pazientearen datuak eta informazioa eman beharko dizkio pazienteak 

adierazitako beste odontologo bati.  

4.2.4. Pazientea informatu (18.-22. artikuluak) 

 Pazientearen eskubidea bere informazio klinikoa jasotzeko: Pazienteak eskubidea 

du bere gaixotasunari buruzko diagnostiko, pronostiko eta dauden posibilitate 

terapeutikoei buruzko informazioa jasotzeko.  

Odontologoak erraz eta kontu handiz azaldu beharko dio pazienteari zer arazo duen. 

Informazioa familia edo gertuko bati eman ahal zaio, betiere, pazienteak onartzen badu. 

 Baimen informatua: Pazienteak informazioa jasotzeko eskubidea du diagnostikoa 

egiteko ekintzak eta tratamenduak arriskuren bat baldin badute, eta onartu egin behar 

ditu tratamenduok. 

Pazienteak 18 urte baino gutxiago badu edo ezintasuna badu, familiakoak edo legezko 

tutoreak emango du baimena; eta larrialdi kasuetan, odontologoak baloratuko du 

larritasuna tratamendua aurrera eramateko edo ez.  

 Larritasun pronostikoaren informazioa: Pazientea egoera oso larrian badago, 

odontologoak aukera izango du informazioa, pazienteari eman ordez, familiari edo 

legezko ordezkariari emateko. 

 Txosten klinikoak: Pazienteak eskubidea du odontologoari eskatzeko bere 

gaixotasunari edo osasunari buruzko txostena. 

Dokumentu hori soilik pazienteak edo baimendutako pertsona batek jaso ahal du, 

betiere, sekretu profesionalaren araupean. 

 Dentistaren identifikazioa: Talde baten kontsultan, pazienteak eskubidea du 

tratamenduen ardura nork izango duen jakiteko, baita tratamendu horri buruzko 

informazio jasotzeko ere. 

4.2.5. Sekretu profesionala (23.-28. artikuluak) 

 Lanbide-sekretua: Profesionala derrigortuta dago bere langintza espezifikoa dela-eta 

dakien guztia isilean gordetzen, zuhurtziagatik edota beste pertsona bati kalte material 

edo moralik ez sortzeko.  

Odontologo eta higienistek sekretu profesionala gorde behar dute, hau da, bere 

langintzan aritzean ikusitako, entzundako edo pazienteak esandako edozein informazio 

isilean gorde. 

 Dentista guztiek eta haien menpeko langile guztiek –historia klinikoa eskuratu ahal 

dutenek– bete behar dute. 
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 Berez, beti gorde behar da: pazientea dentistaz aldatzen denean, pazientea hiltzen 

bada, dentista jubilatu ostean...  

 Sekretu profesionala apurtzeko egoerak: legezko agindua, Elkargoko diziplina, 

dentistak –sekretu profesionala gordetzeagatik– bere burura kaltetuta edo pazientea 

kaltetuta ikusten duenean, eta pazienteak aitortu beharreko gaixotasunen bat badu. 

 Pazienteak jakin egin behar du sekretu profesionalak zer muga dituen.  

 Edozein sistema informatikok sekretu profesionala babestu behar du. Odonto-

estomatologiako datu-baseak ezin dira egon konektatuta osasun-arlokoak ez diren 

datu-baseekin.  

4.2.6. Kalitatezko arreta (29.-34. artikuluak) 

 Dentistak pazienteei emandako ordua zainduko du, kalitatezko zerbitzua emango die 

eta haien behar eta desioetara egokitu beharko du ahal duen neurrian, pazienteak 

kalitatezko zerbitzua eta arreta on bat edukitzeko eskubidea baitu.  

 Dentistak instalazioen eta langile laguntzaileen ardura du, eta ezin dio agindu 

higienistari honek ezegoki ikusten duen prozedura bat betetzeko. Halakorik esaten 

badio, higienistak ez adostasuna agertu beharko die odontologoari eta pazienteari, eta 

Higienisten Elkargoan jakinarazi. 

 Dentistak ezingo du bere arlo profesionaletik kanpo dagoen arretarik eman, larrialdi eta 

salbuespen kasuetan izan ezik. 

 Pazientearentzat onuragarriak ez diren jarduerak ezin ditu onartu, adibidez:  

 Jakin barik hitz egitea. 

 Pazienteari edo haren familiari sendatu ezin diren gaixotasunak sendagarriak 

direla esatea. 

 Emaitzak bermatzea. 

 Balio ez duten prozedurak, gezurretako tratamenduak eta beharrezkoak ez 

diren tratamendu mutilatzaileak egitea. 

 Teknika ez zientifikoak erabiltzea. 

 Gehiegizko edo gutxiegizko tratamenduak ematea. 

 Funtzio estomatognatikoetan ezintasun partzialak edo totalak sortzea. 

 Dentistak eta Higienistak, bizitza profesionalak dirauen bitartean, formazioa eguneratua 

izan behar dute.  

 Dentistak zein Higienistak, beren lanean akatsen bat eginez gero, konpontzeko 

ahalegin guztiak egin beharko dituzte, pazientearen onerako.  

4.2.7. Jarduera profesionalaren baldintzak (35.-42. artikuluak) 

 Dentistak zein higienistak independentziaz eta askatasunez egin behar dute lan, eta 

kalitatea bermatu. 

 Psikologikoki edota fisikoki osasuntsu ez badago, ezin du pazientea artatu. 

 Kutsatu dezakeen gaixotasunen bat badu, balorazio batetik pasatuko da pazientea 

artatu baino lehen. 

 Odontologoak, kontsulta batean baino gehiagotan egiten badu lan, Elkargoan esan 

behar du. 

 Titulazioa ez duen pertsonak ezin du inoren izenean lan egin.  
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 Dentistak ezin du kontsulta telefono, gutun, edota beste komunikabide baten bidez 

egin. 

 Kontuz ibiliko da material edo teknika berriak erabiltzean. 

 Higienistak, ez badu bere burua gai ikusten lanen bat egiteko, kontsultatu egin behar du 

kideekin edota beste batengan delegatu.  

Beste kide bat konturatzen bada haren gaitasun ezaz, esan egin behar dio eta ez badu 

kasurik egiten Elkargoan jakinarazi, eta hori ez da leialtasun falta, pazientearen 

osasuna gainetik jartzea baizik.  

4.2.8. Ordainsariak (43.-46. artikuluak) 

 Odontologoak zein Higienistak ordainsari duina jasoko dute. Ezin dute onartu diruak 

eragina izan dezan beren jardueraren askatasun eta independentzian, eta ezin dute 

izan lukroa helburutzat.  

 Orokorrean, arlo pribatuan, tratamenduaren prezioa dentistaren eta pazientearen 

artean erabakitakoa izango da, Elkargoak finkatu eta tauletan agertuko prezioak aintzat 

hartuta. Tratamendua egin aurretik, pazientea informatu egingo da eta aurrekontu bat 

emango diote. 

 Tratamendu batean profesional bat baino gehiago egon behar bada, aurrekontuan 

idatzitako prezioa ordainduko da. 

 Debekuak: Dentistak zein Higienistak ezin dute:  

 Pazienteari medikamentu, protesi-aparatu, inplanterik… saldu. 

 Komisiorik kobratu paziente bat lortzeko edota bidaltzeko beste kontsulta batetara. 

 Tratamenduen prezioa Elkargoak adostutakoetatik behera kobratu, eta, orokorrean, 

lehia desleialtzat har daitekeen edozein ekintza gauzatu.  

4.2.9. Profesionalen irudia (47.-48. artikuluak) 

 Dentistak zein Higienistak ezingo dute egin bere betebeharretatik kanpo dagoen 

jarduerarik –araudian agertzen dira betebehar horiek–, ezta Odontologoen eta 

Higienisten izen ona kaltetu dezakeen ekintzarik. 

4.2.10. Publizitatea (49.-52. artikuluak) 

 Odontologo eta Higienisten izen ona bere kategoria pertsonal, zintzotasun eta gaitasun 

profesionalean datza. 

Publizitatearen oinarrizko printzipioak dira: egiatasuna, lehia leiala eta pazientearen 

osasuna babestu beharra. Gardena eta objektiboa izango da, esperantza faltsuak edo 

kontzeptu okerrak ez zabaltzeko. 

 Titulua aipatuko da estatuko araudiaren edo Europar Batasunekoaren baimena badu. 

Iruzurtzat hartzen da onespen ofizialik gabeko tituluak aipatzea. 

 Etika deontologikoarekin bat etorri behar da plaka, iragarki, gutun edota beste edozein 

difusio bidez egindako publizitatea, eta era diskretu batean idatzia egon. 

 Goitizenen erabileraz Elkargoari abisatu behar zaio. 

 Odontologoak beste batentzat lan egiten badu, erakunde publiko zein pribatuetan, 

saihestuko du horiek bere izena erabil dezaten publizitatea egiteko. Halaber, ez du 

izena emango etxe komertzialen publizitatea egiteko. 
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 Odontologoek zein Higienistek parte hartu dezakete osasun-kanpainetan, betiere, 

diskrezio eta duintasun profesionala kontuan hartuta, eta bere jarduera pribatuari 

publizitaterik egin gabe. 

 

4.2.11. Peritutza (53.-56. artikuluak) 

Justizia Administrazioa laguntzen duen odontologiaren esparrua da. Gaixotasun edo istripu 

batek eragindako osasun-galeraren ondoriozko ezintasun eta bestelako prestazio ekonomikoak 

ebaluatzeaz, klasifikatzeaz eta berrikusteaz arduratzen da. Honi dagokionez:  

 Odontologoek ezingo dute sinatu bere kabuz konprobatu ez duten dokumenturik edota 

jarduerarik. 

 Odontologoak ezin izango dio gertuko pertsona bati edota bere pazienteei peritutza 

egin. 

 Perituak pazientearen onespena lortu behar du, eta adierazi behar dio nork eskatu dion 

peritutza, zertarako eta zer titulu duen langintza horretan aritzeko. Pazienteak uko egin 

ahal dio peritutzari. 

 Peritu-txostena egitean espezifikazio teknikoak eta bete beharreko pausoak jarraituko 

ditu.  

4.2.12. Langileen arteko harremana (58.-67. artikuluak) 

 Dentista bakoitzak lankidetza egokia sustatu behar du, bai bere kideekin zein bere 

lantaldearekin, Higienistak barne.  

 Langileak gutxiestea falta profesional bat da, are gehiago pazientearen aurrean baldin 

bada. 

 Langileen arteko desadostasunak ezin dira publiko egin: pribatuan konpondu behar 

dira. 

 Dentistak zein Higienistak errespetu osoz tratatu behar dira elkarren artean, eta 

lankidea defendatzeko betebeharra daukate beste norbaitek arrazoirik gabe salatzen 

badu. 

 Ez da lankidetza-faltatzat hartzen, ezta odontologoen artean ezta higienisten artean, 

beste langile baten huts egite objektiboa Elkargoan adieraztea. 

 Ordezko dentista batek ezin du ordezkatzen ari denaren lana oztopatu, ezta 

aprobetxatu pazientea bere kontsultara erakartzeko. 

 Dentistak elkartu egin daitezke lan egiteko. Elkargoan jakinarazi behar dute nortzuk 

elkartu diren eta taldean inoiz bajarik gertatuko balitz horren berri eman. Taldean lan 

egiteak ez du norberaren ardura pertsonala ezabatzen eta hierarkiaren menpe 

antolatuta egoteak ez du esan nahi bata bestea zapaltzea. 

 Dentista batek ezin du bestearen lana oztopatu, larrialdi bat ez bada. 

 Dentistek zein higienistek beren ezagutzak partekatu ahal dituzte, eta, beharrezkoa 

bada, bata bestea lagundu. 

 Odontologoak beste lankide batek gaixotasunen bat kutsatu dezakeela baldin badaki, 

Elkargoan salatzeko eskubidea du.  
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4.2.13. Osasun-arloko beste langileekiko harremana (68.-70. 

artikuluak) 

 Dentistek zein higienistek harreman ona izan behar dute osasungintzan lan egiten 

duten beste langileekin, eta errespetuz tratatu behar dute laguntzaile taldea. 

Protesigilearekiko harremana 

 Dentistak hortz-protesietako laborategia aukeratzeko eskubidea du, eta 

protesigilearekin konfiantzazko eta errespetuzko harremana izan behar du. 

4.2.14. Elkargoarekiko harremana (71.-73. artikuluak) 

 Dentistek zein Higienistek nork bere Elkargoaren lanetan parte hartzeko eskubide eta 

betebeharra daukate, eta Elkargoak deitzen dituenean aurkeztu beharra. 

 Elkargoak hartutako erabakiak errespetatu eta errespetarazi. 

 Intrusismo kasuren bat ikusten badute Elkargoan jakitera eman.  

 Elkargoak, bertan kolegiatutakoekin, honako betebeharrak ditu, besteak beste:  

o Laneko baldintzak justuak izan daitezen babestea. 

o Etika-kodea betetzea sustatzea eta defendatzea, hura betetzean kolegiaturen 

batek arazoak baditu. 

o Titulua lortzeko ikasketak eta formazio iraunkorra egokiak izan daitezen adi 

egotea. 

o Praxi txarra zigortzea. 

o Osasun-arloko erakundeetako arduradunekin harremanak izatea lanbidearen 

oraina eta etorkizuna planifikatu, antolatu eta bideratzeko. 

4.2.15. Beste osasun-erakundeekiko harremana (74.-76. 

artikuluak) 

 Dentistak, beste baten kontura lan egiten badu, erakunde horren izen ona zaindu behar 

du. Hori horrela izanda, bere jarduera profesionala betetzeko etika edota bestelako 

akatsen bat aurkituz gero, Elkargoan jakinarazi behar du.  

 Erakundeak errespetatu egin behar du dentistaren askatasuna eta kontzientzia-

eragozpena. 

 Erakunde publikoetan lan egiten duen dentistak ezin ditu pazienteak bere kontsulta 

pribatura erakarri. 

4.2.16. Ikerkuntzari buruz (77.-79. artikuluak) 

 Osasun-arloko edozein ikerketak duen prozedura beteko dute. 

 Gizakiekin esperimenturen bat egiten badu, dentistak ez du menpekotasun harremanik 

edo bestelako interesik izango tratamendu berriren bat sustatzen edota interes 

komertzialak dituzten enpresekin.  

 Tratamendu berrien saiakuntza klinikoek ez dute oztopatuko pazienteak frogatutako 

tratamendu egokia har dezan. Gaixo terminaletan, tratamendu berrien saiakuntza 

benetan baliagarria izan daitekeelakoan besterik ez da egin behar. 
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4.2.17. Profesioaren arloko argitalpenak (80.-85. artikuluak) 

 Dentistak zein Higienistak, ikerketetan izandako edozein aurkikuntza zabaldu aurretik, 

nork bere Elkargoko Etika Komitetik pasatu beharko dute gainbegiratu eta onartu 

dezan, eta lankideen irizpidea ere hartuko du kontuan. 

 Ez du inola ere aurretiaz ezta era sentsazionalista batean publikatuko aurkikuntza hori. 

Gainera, etika profesionalaren kontrakoa da pertsona, erakunde edota talde jakin baten 

onurarako aurkeztea. 

 Argitalpenen egileek bete behar dute: lana originala izatea, aldizkari bakarrera 

bidaltzea, datuak ez desitxuratzea, izan dituzten laguntzaile guztiak aipatzea eta 

bibliografia ondo dagoela ziurtatzea. 

 Aldizkari zientifikoek bete behar dute: heltzen zaizkien artikulu guztiak era egoki eta 

inpartzialean baloratzea, konfidentzialtasuna gordetzea, ahalik eta lasterren 

publikatzea, egilea abisatzea editorialak aldaketaren bat egiten badu eta baimena 

ematea beste aldizkari batzuetan erreproduzitzeko.  

4.2.18. Elkargoa eta etika- eta deontologia-kodea (86.-88. 

artikuluak) 

 Elkargoaren Kontseilu Orokorraren ardura da dentisten etikaren eta duintasunaren alde 

lan egitea, baita ere pazienteen eskubideen alde. 

 Deontologia-kodea gutxienez bi urterik behin eguneratu behar du, eta kodeko artikulu 

berriak publikatuko ditu elkargokideek jakinaren gainean egon daitezen. 

 Duda eta arazorik baldin badago etika eta deontologia dela-eta, Deontologia-komisioek 

erabakiko dituzte, lehenengo tokiko deontologia-komisioek, gero, Erkidegokoek, eta, 

azkenik, Espainiakoak. 
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5. OSASUN-AGIRIAK / DOKUMENTAZIOA 

 Osasungintzan informazio ugari sortzen da, eta, osasun-sistemak egoki funtzionatzeko, 

garrantzitsua da guztia ondo erregistratuta gelditzea dokumentuetan.  

 Dokumentazioak helburu anitz du: komunikazio-sistema da; pazienteari behin eta berriz 

galdetzea saihesten du; zainketen kalitatea hobetzea errazten du; arrisku-faktoreak aurkitu eta 

prebenitzen laguntzen du, eta irakasteko ere balio dezake. Planifikazio eta kudeaketarako 

erreminta gisa ere erabili daiteke, eta, gainera, lege-mailan erabiltzen da. 

 Bi DOKUMENTAZIO MOTA bereizten dira: sanitarioa eta ez-sanitarioa. Lehenengoak 

pazienteari ematen zaion arretarekin du zerikusia, eta bigarrenak, ez. Osasungintzako 

erakundeek –enpresak diren neurrian– beharrezko dituzten dokumentuak dira, hau da, sal-

erosketakoak, biltegiak antolatzekoak, eta abar.  

 Osasun-zentro bakoitzak bere agiriak sortu ditzake, baina estandarizatuta dauden 

ereduak erabiltzen dira normalean. 

DOKUMENTAZIO SANITARIOA ere bi motatan sailkatzen da: klinikoa eta ez-klinikoa.  

 DOKUMENTAZIO KLINIKOA da pazienteari ematen zaion arretarekin zuzenean 

lotutako dokumentazioaren multzoa. HISTORIA KLINIKOA da garrantzitsuena. 

 Pazientearekiko arretarekin lotura zuzenik izan gabe, osasun-zentroaren baliabideak 

kudeatzeko, antolatzeko eta koordinatzeko erabiltzen dena DOKUMENTAZIO EZ-

KLINIKOA da. Adibidez, gela bateko oxigenoaren entxufea konpontzeko eskatu 

daiteke, unitate batean beste laguntzaile bat eskatu, unitaterako hainbat material 

eskatu, txanda aldaketa eskatu eta abar.  

 

5.1. DOKUMENTAZIO KLINIKOA / HISTORIA KLINIKOA 

Pazienteari emandako arretarekin lotura zuzena duten dokumentuak dira. Pazientearen 

osasun- edo gaixotasun-egoera eta haren eboluzioari buruzko informazioa jasotzen duten 

dokumentuek beraren “historia klinikoa” osatzen dute.  

5.1.1. Historia klinikoaren funtzio eta ezaugarriak:  

Historia klinikoak hainbat funtzio ditu: 

 Pazienteari ematen zaion arretan parte hartzen duten profesionalen arteko 

komunikazio-tresna izaten da (gizarte-laguntzaileak, fisioterapeutak, erizainak, erizain-

laguntzaileak, medikuak, psikologoak eta abar). 

 Ikerkuntza zientifikorako informazio-iturri baliagarria izaten da, medikuntzaren 

aurrerapenerako. 

 Irakaskuntzarako erabiltzen da, bai ikasleentzat bai graduatu ondokoentzat ere.  

 Garrantzi handia du zuzenbidearen esparruan (esparru mediko-legala). Erreklamazio 

edo salaketetan, erantzukizuna zehazteko, historia klinikoa izaten da garrantzirik 

handieneko dokumentua. Aipatu behar da eskuz idatzitako dokumentu bat ez bada 

irakurgarria, baliogabekotzat hartu daitekeela prozesu batean, beraz, historia osatzen 

duten dokumentuak betetzean arretarik handiena jarri behar da, txukun eta ondo 

betetzeko.  

Pazientearen autonomiaren legearen arabera, Historia kliniko guztiek ezaugarri hauek eduki 

behar dituzte, artapena ematen den zentroa edozein dela ere: 
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1. Paziente bakoitzeko Historia Kliniko bakarra eta integratua egon behar da, hau da, 

paziente baten prozesu asistentzialetako bakoitzean sortutako dokumentu guztiak 

historia kliniko bakarrean gorde behar dira. Gainera, bertan, artapen-prozesuetan parte 

hartu duten profesional guztien identifikazio-datuak agertuko dira. 

2. Historia Klinikoan agertzen den informazio guztia konfidentziala da. Osasun-

zentroek arau eta prozedura zehatzak garatuko dituzte hori ziurtatzeko. 

3. Historia Klinikoaren artxiboak segurua izan behar du, eta horretarako, osasun-zentro 

bakoitzak neurriak hartuko ditu Historia Klinikoa artxibatzeko, kontserbatzeko eta 

babestuta dagoela ziurtatzeko, eta ez daitezen suntsitu ezta galdu ere. 

4. Historia Klinikoaren edukiak benetakoa izan behar du. Osasun administrazioak 

ziurtatuko du informazio guztia egiazkoa dela. 

80ko hamarkada arte historia klinikoa ospitaleetan bakarrik egiten zen, baina harrez geroztik, 

Lehen Mailako Arretan ere hasi ziren historia klinikoak egiten.  

5.1.2. Ospitaleko Historia klinikoa 

Ospitalean asistentzia behar duen pertsona ororen historia klinikoa egin behar da, bai 

ospitaleratuta gelditu behar direnena, bai kanpo kontsultetan edo larrialdietan bakarrik arreta 

ematen zaienena ere. Pazientea, bere bizitzan zehar, behar bada sarritan joango da ospitale 

horretara, askotariko gertakari asistentzialak direla eta. Gertakari guztietan sortutako 

dokumentazioa historia klinikoan gorde behar da. 

1.- Orri kliniko-estadistikoa. 

2.- Sarrerako baimen-orria.  

3.- Baimen informatua.   

4.- Anamnesiaren eta azterketa fisikoaren orria.  

5.- Bilakaera-orria.  

6.- Agindu medikoen orria.  

7.- Azterketa osagarrien txosten-orria.  

8.- Interkontsultaren orria.  

9.- Txosten kirurgikoaren orria eta / edo erditzearen erregistroa.  

10.- Anestesiaren orria.  

11.- Ospitaleko infekzioen orria.  

12.- Erizaintzako zainketen bilakaeraren eta plangintzaren orria.  

13.- Aplikazio terapeutikoaren orria.  

14.- Konstanteen grafikaren orria.  

15.- Nekropsia-txostenaren orria.  

16.- Larrialdietako orria.  

17.- Borondatezko altaren orria.  

18.- Altaren txosten klinikoaren orria.  

19.- Erradiografiak edo bestelako agiri ikonografikoak.  

Agiri-eredu horiek ez ezik, egokitzat jotzen dituen beste batzuk ere sartu ahalko ditu ospitaleak 

historia klinikoan, aurretik zentroko Historia Klinikoetako Batzordearen baimena jaso ondoren.  
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1.- Orri kliniko-estatistikoa.  

 Orri honetan –izen hori eduki edo beste bat– asistentziako gorabeheren inguruko datu 

administratiboak eta klinikoak jasoko dira.  

2.- Sarrerako baimen-orria.  

 Orri honetan, gaixoak edo beraren legezko arduradunak baimena ematen dute 

ospitalizatzeko eta medikuek egoki ikusten dituzten neurri diagnostiko eta terapeutikoak abian 

jartzeko, betiere neurri horiek ez badute baimen informaturik behar.  

Paziente bat bi eratan ospitaleratu daiteke: hainbat bisitaldiren ondoren programatuta 

edo larrialdi zerbitzuetatik zuzenean. Kasu bakoitzak berariazko inprimakia du, baina 

orokorrean honako eduki hau izaten dute: Pazientearen identifikazio- eta filiazio-datuak, 

zergatik ospitalizatu den, orientazio-diagnostikoa, zein zerbitzu eta gelatan sartzen den, 

kontakturako telefonoa eta egonaldiak sortuko dituen kostuak ordaintzeko datuak.  

3.- Baimen informatua.  

 Orri honetan, gaixoa, edo beraren legezko arduradunak aditzera ematen dute badakitela 

gaixoaren osasun-egoera zein den eta diagnostikoa eta tratamendua egiteko zein aukera 

dauden, eta baimena ematen dute edo ukatu egiten dute honakoak egiteko: kirurgia edota 

azterketa-modu bereziak, transfusioak, esperimentazioak eta saio klinikoak, hil ondoko 

azterketak edo nekropsiak eta organoak emateko. Baita gaixoaren identifikazio-datuak historia 

klinikoan adierazitako asistentziako helburu soilaz besteko helburuetarako erabiltzeko ere. 

4.- Anamnesiaren eta azterketa fisikoaren orria.  

 Orri honetan, datu hauek jasoko dira:  

 a) Kontsulta edota ingresoaren zergatia, gaixoaren aurrekariak eta beraren familiarenak, 

tresna eta sistemen araberako galdetegia, momentuko gaixotasunaren deskripzioa, eta 

interesgarriak izan daitezkeen beste alderdi kliniko batzuk.  

 b) Gaixoari egin zaion azterketa fisikoaren emaitzak, tresna eta sistemen arabera 

sailkatuta, bai eta sarrerako diagnostikoa, diagnostiko bereizgarria, ikerketa-plana eta hasierako 

plan terapeutikoa ere. Erraz irakurtzeko moldean idatzita, data eta asistentzia egin duen 

medikuaren sinadura agertu behar dira.  

5.- Bilakaera-orria.  

 Orri honetan, aldian aldiko iruzkinak edo urgentziazkoak jasoko dira, asistentzian zehar 

gertatzen diren gorabeherak, azterketako emaitzak eta proba osagarriak azaltzeko. Halaber, 

aurretik emandako diagnostikoa aldatzen bada, edo tratamendu bat hasten, aldatzen edo 

kentzen bada, horren berri jasoko da. Bilakaera-orrietan aldian-aldian jasotzen diren oharrak 

mediku egileak sinatu beharko ditu eta bertan data jarri. Urgentziazko oharretan, aurrekoez 

gain, orduak eta medikuaren identifikazio osoak agertu beharko dute.  



84 

 

6.- Agindu medikoen orria.  

 Orri honetan, agindu medikoen berri jasoko da, egunean egunekoa.  

 Gaixoa zaintzen duen medikuak bete beharko du orri hau, eta bertan data, agindua zein 

ordutan eman duen eta sinadura jarri. Sendagaiei buruzko aginduak argiak eta irakurtzeko 

modukoak izango dira. Bertan, sendagaiaren izena edota haren osagai aktiboa, unitate-

kopurua, dosiak, maiztasuna eta hartzeko modua azaldu beharko dira. Halaber, argi eta zehatz 

adieraziko da medikazioarekin segitu behar den edo ez, aldatu behar den edo ez, edota kendu 

behar den.  
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7.- Azterketa osagarrien txosten-orria.  

 Orri honetan, diagnostikoa jakiteko edo helburu terapeutikoarekin, gaixoari tresnen bidez 

egiten zaizkion probetako emaitzak jasoko dira, hala nola analisi klinikoenak, ikerketa 

anatomopatologikoenak, erradiologikoenak, proba funtzionalaenak eta erregistro grafikoenak. 

Txosten guztietan eskabidea zein egunetan egin den, noiz egin den azterketa eta  hori egin 

duen profesionalaren sinadura agertu beharko dira.  

 

8.- Kontsulta arteko (sailen arteko) orria.  

 Orri honetan, sail batek beste bati egindako kontsulta-eskabidea jasoko da, bai eta 

eskabide hori ebazten duen zerbitzuaren txostenaren erregistroa ere. Txosten guztiek 

eskabide-eguna eta erantzuna ematen deneko eguna jaso beharko dituzte, bai eta mediku 

eskatzailearen sinadura eta erantzuten duenarena ere. Sailen arteko urgentziazko kontsulten 

orriek, aurreko datu horietaz gain, eskabidea egiten deneko ordua eta erantzuna ematen 

denekoa ere jasoko dituzte.  
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9.- Txosten kirurgikoaren orria eta / edo erditzearen erregistroa.  

 Orri honetan, prozedura kirurgikoen edo obstetriziakoen gaineko informazioa jasoko da. 

Honakoak agertuko dira gutxienez: zer anestesia mota erabili den; erabilitako teknikaren edo 

jardunbidearen deskripzioa; zenbat iraun duen; hasiera-ordua eta bukaerakoa; ebakuntzan 

gertaturiko gorabeherak; ebakuntzaren emaitzak; ebakuntza aurreko eta ebakuntza ondoko 

diagnostikoak; zirujauen, anestesistaren, instrumentistaren eta emaginaren identifikazio-datuak; 

gaixoaren egoera eta nora eraman den ebakuntza-gelatik edo erditzeko gelatik irtendakoan; 

ebakuntzan erauzitako materialari azterketa anatomopatologikorik edota bakteriologikorik 

egingo zaion ala ez; data, eta ebakuntza egin duen medikuaren edo emaginaren sinadura.  

10.- Anestesiaren orria.  

 Orri honetan, anestesistaren jarduna jasoko da. Bertan, ebakuntza aurreko azterketaren 

laburpena sartuko da; eta, gainera, ebakuntzaren aurretik, ebakuntzan bertan eta ebakuntza 

ostean anestesistak zer jarduera gauzatu dituen jasoko da.  

 Honakoak agertuko dira gutxienez: ebakuntza aurreko balorazioaren laburpena; 

anestesia hasten den ordua eta bukatzen denekoa; teknika anestesikoaren deskripzioa; 

emandako medikazioa, dosiak, bidea, eredua eta zer unetan eman zaion; aireztapen 

mekanikoaren ezaugarriak, halakorik badago; ebakuntzan zehar gaixoak izan dituen bizi-

konstanteen grafiko zerrendatua; gaixoaren bizi-egoeran gertatzen diren gorabehera 

nabarmenak; eta gaixoaren egoera klinikoa, ebakuntzan zehar eta ondoren.  

 Ebakuntzaren ardura duen anestesistak bete beharko du agiri hau, eta data eta sinadura 

jarri.  

11.- Ospitaleko infekzioaren orria.  

 Orri honetan, ospitaleko infekzioaren erregistroa egingo da.  

 Honakoak agertuko dira gutxienez: infekzio mota; sarrerako diagnostikoa, ateratako lagin 

bakteriologikoak; egindako isolamendu mota, halakorik badago; emandako antibiotikoterapia, 
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halakorik badago; egindako azterketaren prozedura edota teknika, halakorik badago; eta 

mediku egilearen sinadura eta data.  

12.- Erizaintzako zainketen bilakaeraren eta plangintzaren orria.  

 Orri honetan, bi informazio mota jasoko dira:  

 a) Gaixoari asistentzia ematen zaion bitartean gertatzen diren gorabeherak, zainketa 

planaren emaitzak eta plan horretan gauzatzen diren aldaketak, behar bezala arrazoituta.  

 b) Erizaintzako zainketa guztiak: bai agindu medikuen ondorioz egiten direnak bai 

erizainen ekimenez egindakoak.  

 Dagokion momentuan gaixoaren ardura duen OLTak (Osasun Laguntzaile Teknikoa) / 

EUDak (Erizaintzako Unibertsitate Diplomaduna) sinatu beharko du agiri hau, eta bertan data 

adierazi.  

13.- Aplikazio terapeutikoaren orria.  

 Agiri honetan, medikuen aginduz erizainek gaixoari zer medikazio ematen dioten jasoko 

da.  

 OLTak edo EUDak bete beharko du, eta honakoak jaso: sendagaia, bidea, dosiak, 

unitateak, eguna eta ordua.  

 Orria aplikazioa egiten duen OLTak / EUDak ere sinatu beharko du.  

14.- Konstanteen grafiko-orria.  

 Agiri honetan, gaixoaren bizi-konstanteak jasoko dira grafiko batean. 

 Honakoak agertuko dira: ospitaleratze-eguna eta -ordua, eta ohiko bizi-konstanteak, hala 

nola: pultsua, tenperatura, presio arteriala, diuresia, dieta, pisua, balantze hidrikoa eta 

gaixoaren bilakaerak hartaraturik beharrezkoak diren gainerako kontrolak– medikuak aginduta 

zein erizaintzako jardunari dagozkionak–.  

 Momentu horretan, gaixoaren ardura duen OLTak / EUDak bete beharko du konstanteen 

grafikoa.  

 Zaintza intentsiboetan asistentzia jaso duten gaixoen kasuan, bizi-konstanteen erregistro 

zehatza erantsi beharko da.  

15.- Nekropsia-txostenaren orria.  

 Agiri honetan, hilondoko azterketak ematen duen informazioa jasoko da.  

 Bertan jasoko dira: aurkikuntza makro eta mikroskopikoak (idazti banatan), zerrenda 

anatomoklinikoa, bukaerako diagnostiko ustekoa eta seguraski zein den heriotza eragin duen 

arrazoia. Txostena emateko ardura duen anatomopatologoak sinatu beharko du agiria, data 

jarri eta bere identifikazioa behar bezala azaldu. Azterketa anatonomopatologikoa konplexuegia 

delako ezin bada nekropsia-txostena behin betikoz egin, behin-behineko txostena egin beharko 

da, gutxienez, harik eta behin betikoa osatu arte. 

16.- Larrialdietako orria.  

 Larrialdi-zerbitzuan hartzen den gaixoa ospitalean ingresatzen den kasuetan, historia 

klinikoari eransten zaio.  

 Larrialdietako orrian honakoak jasoko dira gutxienez:  

I.- Gaixoaren identifikazio-datuak eta gertaeraren gorabeherak: izen-abizenak, Historia 

klinikoaren zenbakia edota larrialdietako sarrera-zenbakia, jaioteguna, ohiko helbidea, 

telefonoa, asistentzia egiten den eguna eta ordua, eta gaixoa ospitalea iristean zein 

medikuk hartu duen.  
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II.- Egindako asistentziaren inguruko datu klinikoak: kontsultaren zergatia, konstante 

klinikoak, egindako azterketek zein emaitza eman duten, zer proba eta azterketa egin 

diren, zer tratamendu eman zaion, gaixoaren bilakaera, behin-behineko diagnostikoa, alta 

jaso ondoren jarraitu beharreko aholkuak, gaixoak zein egunetan eta zein ordutan uzten 

duen larrialdi-zerbitzua; eta handik zein destino duen.  

III.- Arestian aipatutako datuetan, erraz irakurtzeko moldean ezarrita, asistentzia egin 

duen medikuaren identifikazio-datuak eta sinadura agertu behar dira.  

2.- Gaixoa ingresatu ezean, Larrialdietako orriaren kopia bat eman dakioke gaixoari 

altaren txostenaren ordez.  

3.- Larrialdietako orriarekin batera, kasuan kasu, beharrezkoak diren agiriak erantsi 

ahalko dituzte larrialdi-zerbitzuek.  

17.- Borondatezko altaren orria.  

 Orri honetan, gaixoak edo beraren legezko arduradunak aditzera ematen du ospitalea 

bere kabuz uztea erabakitzen duela –medikuaren iritziaren aurka–, eta horrek berekin 

dakartzan ondorioak bere gain hartzen dituela ere bai. Interesatuak sinatu beharko du agiria, 

erraz irakurtzeko moduan, eta bertan, beraren NAaz gainera, aditzera eman beharko du 

medikuaren iritziaren jakitun dela, eta agiria sinatzen den eguna eta ordua agertu behar dira. 

Nahi izanez gero, gaixoak erabakia zergatik hartu duen azaldu ahalko du. 

18.- Altaren txosten klinikoaren orria.  

 Agiri honetan, asistentziaren gorabeheren laburpena jasoko da. Ospitalean, ingreso bat 

gertatzen den bakoitzean bete beharko da agiri hau, bai eta atentzio anbulatorio bakoitzaren 

bukaeran ere, betiere gaixoak ez badu prozesu berbera dela-eta aurretiaz ezein txostenik 

zerbitzuan. Alta ematen denean, eskura emango zaio agiria gaixoari, zuzenean edo beraren 

legezko arduradunaren bitartez. Datuak falta direlako ezin bada behin betiko diagnostikorik 

eman altaren txosten klinikoaren orrian, behin-behineko altaren txostena emango da, harik eta 

postaz behin-betiko diagnostikoa bidaltzen den arte. Gaixoa hiltzen bada, altaren txosten 

klinikoa senideei edo hurbilenekoei bidaliko zaie. Edozein kasutan, ospitale batetik bestera 

eramateko jasotzen badu alta gaixoak, berekin batera altaren txosten klinikoa eraman beharko 

du, destinoko zentroan aurkezteko. Altaren txosten klinikoa mekanografiatuta aurkeztuko da; 

edo bestela, eskuz idatzita aurkeztuz gero, letrakera eta eduki aski modu ulergarrian.  
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19.- Erradiografiak edo bestelako agiri ikonografikoak.  

 Ospitalearen ardurapean gelditzen diren erradiografiak eta agiri ikonografikoak historia 

klinikoari erantsiko zaizkio. Inoiz agiri horiek gaixoari edo jatorrizko medikuari edo osasun-

zerbitzuari ematen bazaizkio, hala egin dela jaso beharko da historia klinikoan.  
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5.1.3. Lehen mailako arretako Historia klinikoa 

Historia klinikoak bakarra izan behar du, eta pertsona baten historia bakar hori garatzeko lekurik 

onena pertsona horri arreta ematen dion lehen mailako atentzioko zentroa izaten da, bertan 

ematen baita atentzioaren % 90a.  

Bi Historia kliniko mota aurki ditzakegu: 

 Norbanakoaren historia klinikoa 

 Familiako historia klinikoa, familia osatzen duten norbanakoen historia klinikoez 

osatua. 

Lehen mailako arretan, Historia klinikoak oinarrizko egitura hau izango du: 

 Karpetaren gainean gaixoaren datuak: izen-abizenak, NA edo GSIN zenbakia, jaiotza-

tokia, sexua, helbidea, osasun-zentroaren kodea eta mediku arduraduna, eta garrantzitsuak 

izan daitezkeen bestelako datuak (alergiak besteak beste). 

 Datu orokorren orria: norbanakoaren eta familiaren datuak, sozialak eta psikologikoak. 

Adb.: erretzailea den, gaixotasun garrantzitsurik izan duen aurretiaz… 

 Kontsulten arteko orria: anamnesia edota galdeketa, miaketa eta datu osagarriak, 

ebaluaketa eta ondorio klinikoak, eta ekintza-plana (hemen, osasun-heziketari buruzko 

neurriak sartuko dira). 

 Arazo eta gorabeheren orria: arazoak kronologikoki erregistratzen dira. Horren helburua 

kontuan izan beharreko gaixotasun, arrisku faktore, eta ebakuntzei buruzko informazioa 

jasotzea da. 

 Miaketa berezien eskaera orria. 

Lehen mailako atentzioan, historia klinikoaren bidez honako helburuak bete daitezke: 

 Osasun-gaixotasun prozesuaren nondik norakoak jakin eta asistentzia jarraitua 

bermatzea, asistentziaren kalitatea hobetzeko asmoz. 

 Familiaren osasun-egoera zein den jakitea. 

 Komunitatearen osasun-egoerari buruzko informazioa lortzea, eta arrisku-faktoreak 

identifikatzea, horiengan eragiteko. 

 Asistentziaren beste mailetan (espezializatuan) planifikazioa egitea. 

 Egindako ekintzak ebaluatzea. 

 Ikerkuntza eta irakaskuntzan erabiltzea. 

 

5.1.4. Lehen mailako arretako eta ospitaleko historia klinikoen 

arteko desberdintasunak 

Ospitaletan, diagnostikoa sintoma eta zantzuen arabera lortzen saiatzen dira, eta 

horren ondorioz, tratamendua ezartzen da. Lehen mailako atentzioan, diagnostiko eta 

tratamenduaren ordez, osasun-arazo eta zainketa-plana erabiltzen da, erabilgarriagoak baitira 

maila honetan. 
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ZENTROAREN 

IDENTIFIKAZIOA 

PAZIENTEAREN 

IDENTIFIKAZIOA 

ERREFERENTZIA-ZERBITZUA 

GAIA 

TOKIA, DATA ETA ORDUA 

SINADURA 

GOIBURUA 

GORPUTZA 

ORRI-OINA 

Ospitaleko historia klinikoa Lehen mailako atentzioko historia klinikoa 

Gaixotasunean oinarritzen da Osasun-arazoetan oinarritzen da 

- Diagnostikora bideratuta 

- Tratamendura bideratuta 

- Osasun-arazoak aldizka jasotzen ditu 

- Osasuna berreskuratzea lortzera bideratuta 

- Gizarte- eta familia-faktoreek ez dute 

garrantzi handirik izaten 

- Medikuaren eta pazientearen arteko 

harremanak ez du jarraipen handirik  

- Osasun-arazoa identifikatzera bideratuta 

- Osasun-arazoak konpontzera bideratuta 

- Datuak jarraitutasunez jasotzen dira  

- Osasunaren sustapena eta prebentzioa ere 

hartzen ditu 

- Gizarte- eta familia-faktoreek garrantzi handia 

dute 

- Medikuaren eta pazientearen arteko harremanak 

jarraitutasuna izaten du 

 

5.2. HISTORIA KLINIKOAK ARTXIBATZEKO 

PROZEDURA 

Historia klinikoak eta hura osatzen duten dokumentuak gorde egin behar dira. 

Dokumentuak hainbat motatakoak izan daitezke: papera, erradiografiak, beste mota bateko 

irudiak edo fitxategi informatikoak. Argitu ditzagun dokumentuei buruzko hainbat kontzeptu: 

Dokumentua: euskarria eta bertan dagoen informazioa.  

Euskarria: informazioa erregistratzen duen objektu fisikoa. Gehien erabiltzen dena 

papera da, baina gero eta erabiliagoak dira euskarri informatikoak. Azetatozko plakak, zinta 

magnetikoak edo CD eta DVDak ere erabili daitezke irudiak gordetzeko, hala nola ebakuntza 

edo froga baten grabaketak, erradiodiagnostiko tekniken bidezko irudiak, eta abar.  

Erregistro-sistema: informazioa euskarrian jartzen duen sistema da. Tinta, bulkada 

elektromagnetikoak eta abar izan daiteke. 

Informazioa: dokumentuaren edukia da (dokumentuak kontatzen duena). 

Osasun-arloan papera erabiltzen denean euskarri gisa, gehien erabiltzen den formatua DIN A4 

izaten da, baina DIN A3 edo DIN A5 eta DIN A6 ere erabiltzen dira.  

Paperezko dokumentu gehienak 

honelako inprimakietan 

erregistratzen dira.  

5.2.1. Historia 

klinikoak artxibatzea 

 Pertsona bat hainbat 

alditan joan daiteke ospitalera 

askotariko arazoak tarteko. 

Horietako bakoitzari gertakaria 

deritzo.  

 Gertakari bakoitzean 

sortutako dokumentazio guztia  

azpi-karpeta batean gordetzen 

da (Batzuetan portada-orrien 

bidez bereizten dira gertakariak, 
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karpeta fisikorik erabili gabe). Pertsona baten gertakari guztien dokumentazioa gutun-azal 

batean gordetzen da.  

Gertakari bakoitzean sortutako dokumentuak gordetzeko ordena zentroak 

markatutakoa izan behar du. Normalean, historia klinikoan gorde beharreko dokumentuak 

kodifikatuta egoten diren imprimakietan egiten dira, eta gordetzeko ordena bat etortzen da 

imprimakien kodeen hurrenkerarekin. 

5.2.1.1. Artxibatze-prozedura 

 Historia klinikoak apaletan egoten dira artxiboan, eta sailkatu egin behar dira behar 

denean erraz aurkitzeko. Horretarako, sistemarik ohikoena amaierako digituarena izaten da: 

historiak beren azken bi digituen araberako sekzioetan sailkatzen dira eta sekzio bakoitzean 

aurreko bi digituen araberako azpi-sekzioetan sailkatzen dira. Adibidez 325.406 zenbakidun 

historia 06 sekzioan sartuko dugu, eta honen barruan 54 azpi-sekzioan. Azken hiru digituena 

ere erabiltzen da: historiak zenbakiaren azken hiru digituen araberako 1.000 sekziotan 

sailkatzen dira. 

 Gaur egun, informatizatzeko joera dago, eta sortzen diren hainbat dokumentu zuzenean 

betetzen dira ordenagailuan. Horrez gain, paperean sortutako dokumentuak digitalizatu egin 

daitezke, eta, hala, askoz leku gutxiago hartuta gorde, eta, bide batez, dokumentuak 

eskuratzea erraztu. Artxibo aktibotik artxibo pasibora pasatzean, ohikoa da paperean dagoen 

informazioa digitalizatzea. 

5.2.1.2. Historia klinikoen artxibo-zerbitzua 

Pazientea ospitalean dagoen bitartean bere historia klinikoa arreta ematen dion 

zerbitzuan egoten da, baina gainerako denboran artxibategi batean egon behar du. Historia 

klinikoen artxibo-zerbitzuen funtzioa zera da: historia klinikoen dokumentu guztiak bildu, 

hautatu, eta gorde eta zaintzea, hura eskatzen duten baimendutako pertsonen eskura jarri ahal 

izateko. 

Historia klinikoen artxibo-zerbitzuek dokumentazioa gorde eta zaintzeaz gain, beste hainbat 

zeregin dituzte: 

 Pazienteen filiazio datuak eguneratzea. 

 Zentroko dokumentuen diseinua normalizatzea eta lantzea. 

 Datuak analizatzea, baliabideen erabilera optimizatzeko. 

 

5.2.2. Historia klinikoaren zikloa 

Pazientearen historia klinikoa pazientea zentrora joaten den lehenengo aldian sortzen da 

(larrialdietara, kanpo kontsultetara edo programatutako ospitaleratzea); orduan pazientearen 

hainbat datu biltzen dira eta bere historia klinikoaren zenbakia ematen zaio.  

Ondoren, ospitaleratuta dagoen bitartean, beraren historia klinikoa pazientea dagoen zerbitzuan 

egongo da, eta pazienteak alta hartzean, historia klinikoa “historia klinikoen artxibora” bidaltzen 

da.  

Bertan, artxibo aktiboan jarriko da epe jakin batean (ohikoa da 5 urteko epea izatea). 5 urte 

(edo dagokion epea) pasatzen badira historia erabili gabe, artxibo pasibora pasatzen da. 

Artxibo horretara pasatzean hainbat dokumentu kendu ohi dira, eta beharrezkoenak soilik 

gordetzen dira. 
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5.3. DOKUMENTAZIO EZ-KLINIKOA  

Dokumentazio klinikoarekin batera, osasunaren gaineko dokumentazioa osatzen du.  

Dokumentazio ez-klinikoak ez du pazientearekiko arretarekin lotura zuzenik, eta 

osasun-zentroaren baliabideak kudeatzeko, antolatzeko eta koordinatzeko erabiltzen da. 

Adibidez, gela bateko oxigeno-entxufea konpontzeko eskatu daiteke, unitate batean beste 

laguntzaile bat eskatu, unitaterako hainbat material eskatu, txanda aldaketa eskatu eta abar.  

Agiri ez-klinikoak hiru taldetan sailkatzen dira: 

- Ospitale barneko dokumentuak edo Dokumentu intraospitalarioak. 

- Ospitaletik kanpoko dokumentuak edo Dokumentu extraospitalarioak. 

- Zentroek partekatutako dokumentazioa. 

5.3.1. Ospitale barneko dokumentazioa 

Ospitale berean lan egiten duten profesionalen artean zirkulatzen duten agiriak dira eta ez dute 

harreman zuzenik gaixoen artapenarekin.  

Dokumentu hauen artean ditugu: 

5.3.1.1. Eskaera-orriak:  

Nahiz eta era askotako euskarrietan egin daitezkeen, azkenean sistema informatikoan 

erregistratzen dira. 

a) Dietak: ospitaleratuen unitateetan egunero eskatzen dira dieta jakinak 

sukalde-zerbitzura. Erizain-laguntzaileak gaixo bakoitzak jasotako dieta dagokiona 

dela ziurtatu behar du. 

b) Garbitegia eta arropa zuria: paziente zein langileei arropak hornitzeaz arduratzen 

den zerbitzua da. Eskaera zein harrera dokumentu jakin baten bidez egiten da. 

c) Material sanitarioa: ospitaleko biltegira osasuneko materiala eskatzeko betetzen 

den agiria da. Agertuko diren datuak: eskaera zein unitate edo zerbitzuk egiten 

duen, data, material mota eta kopurua. Erizain-laguntzaileak ziurtatuko du 

eskaturikoa eta jasotakoa bat datozela. 

d) Material ez-sanitarioa. 

e) Esterilizatutako materiala: osasuneko materiala berrerabili ahal izateko, 

esterilizatu egin behar da. Esterilizatzeko eskatzeko ere agiri bat bete behar da, 

zerbitzuko nahiz esterilizazio-unitateko arduradunek sinatzen dutena. 

f) Ospitaleko farmazia: gaur egun, botikak solairu eta geletan banatzeko 

MONODOSIA (DOSI BAKARREKO) sistema erabiltzen da. Zerbitzuko erizaintzako 

langileek, medikuaren agindupean, informatikoki eskatzen dute paziente 

bakoitzaren eguneko medikazioa. Farmaziako zerbitzuan, sistema automatizatuen 

bidez, gaixo bakoitzaren eguneko botikak prestatzen dituzte gurditxo batzuetan 

(dosi bakarreko gurdiak). Horiek dira zerbitzu bakoitzera bidaliko direnak 

(zeladoreek garraiatuta normalean). Erizainak dira jasotakoa egokia dela ziurtatu 

behar dutenak. 

g) Mantenimendu-zerbitzua 

h) Anbulantzia-eskaerak. 
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5.3.1.2. Oinarrizko Datu Multzo Minimoa 

Datu klinikoak eta ez-klinikoak jasotzen dituen erregistro informatizatua da. Informazio honek 

administrazio, ekonomia, medikuntza eta erizaintza alorreko datuak erlazionatzea eta 

ebaluatzea ahalbidetzen du. Honako datuak biltzen dira: erietxearen identifikazioa, gaixoaren 

identifikazio-datuak, nork ordaintzen duen, ospitaleratze-data eta -egoera, diagnostikoak, 

prozedura kirurgiko nahiz obstetrikoak, senda-agiriaren data eta gaixoaren egoera momentu 

horretan, eta senda-agiria eman duen mediku arduradunaren identifikazioa. 

5.3.1.3. Erizaintzako giza baliabideak. Erizaintzako zuzendaritzaren helburuek 

ekintza hauekin dute zerikusia: 

a) Giza baliabideak kudeatzea: antolaketaren atal garrantzitsuenetakoa da. Kudeaketa on 

batek eraginkortasuna, kalitatea eta kostu egokia bermatuko ditu, betiere ezaugarri 

tekniko eta etikoak kontuan hartuta. Guzti hori lortzeko, lanpostu bakoitza zertan datzan 

zehaztuko da, langileentzako formakuntza programak egingo dira, zereginen ordena 

zehaztuko da eta baliabideak egoki erabiltzeko ikastaroak egingo dira. 

b) Baliabide materialak kudeatzea: aurrekontuak egin eta kostuak aztertu behar dira. 

Produktu bakoitzaren stock minimoa zehaztuko da. 

c) Ikerketa bultzatzea: erizainen ezagutzak eguneratu eta kalitatea hobetzeko. 

d) Lehiakortasun profesionala mantendu eta garatzea: honetarako laneko arazoak 

aztertuko ditugu eta haien jatorria zehazten saiatuko gara. 

e) Datuak biltzea: langileei galdeketak eginez eta iradokizunen postontziaren bidez. 

5.3.2. Ospitaletik kanpoko dokumentazioa 

Dokumentu hauen igorlea, hartzailea edo biak ez dira ospitaleko langileak. Administrazioarekin 

zerikusia duten agiriak dira, horien artean hauek ditugu: 

5.3.2.1. Onarpen Zerbitzua 

Zerbitzu honen helburu nagusia antolaketa egokia izatea eta arretari lehentasuna ematea dira. 

Gaixoen sarrera erraztu, onartu eta gaixoen mugimenduak kudeatzen ditu (ingresoak, 

lekualdatzeak, senda-agiriak…). Horretarako egin behar diren ekintzetarako, honako 

dokumentuak sortzen dira:  

a) Programatutako nahiz larrialdietako ospitaleratzea baimendu eta gaixoa ingresatzeko 

behar diren administrazio-agiriak egiten ditu. 

b) Oheak kudeatzen ditu eta beste gaixorik dagoen jakinarazten dio arreta unitateari. 

c) Senda-agiriak baimentzen ditu. 

d) Beste unitate edota ospitale batera egin beharreko lekualdaketak kudeatzen ditu. 

e) Kanpo-kontsulten agenda programatzen du; Lehen mailako artapenetik 

espezialistentzako txandak kudeatu eta diagnostiko-probak egiteko txandak antolatzen 

ditu (telefonoz, eskutitzez). 

f) Zerbitzuen funtzionamenduari buruzko erietxeko arauak azaltzen dizkie gaixoari eta 

senitartekoei. 

5.3.2.2. Gaixoarentzako Arreta zerbitzua 

Zerbitzu honen zeregina gaixoari eta senitartekoei erietxeko artapenarekin zerikusia duen 

kudeaketari buruzko argibideak ematea da. Horren barnean informazio-puntuak daude eta 

kontsultetako bisiten ziurtagiria ematea, ingresatutako gaixoei laguntzea, harrera-gida 
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helaraztea, ingresatutako gaixoei egindako bisitak programatzea, egoera kritikoan edo 

larrialdietan dauden gaixoen senitartekoei sostengua ematea… izaten haien zeregina. 

 

5.3.2.3. Arreta eta Protokoloen eskuliburua 

Eskuliburu hauek gaixoaren arretan eman beharreko urratsak zehazten dituzte: diagnostikoan, 

sintomatologian eta tratamenduan oinarrituta daude. Ebaluaketa egitean, aztertu behar da 

protokoloak agindutako irizpideak jarraituz artatu den gaixoa. 

5.3.2.4. Osasun-txartela 

Osasun-txartela indibiduala eta pertsonalizatua da, eta osasun-arreta izateko eskubidea 

ziurtatzen du. Osasun-sistema Nazionalean, erabiltzaileak indibidualki identifikatzen dituen 

administrazio-agiria da. 

Autonomia erkidegoko osasun-zerbitzuek igortzen dute eta estatu osoan ziurtatzen du 

osasun-artapena. Txartelean agertzen den informazioa hauxe da: txartela igorri duen 

osasun-administrazioa (Osakidetza…), titularraren identifikazioa (izen-abizenak, NA…), eta 

pazientearen informazio klinikoa berehala ematen duen identifikazio pertsonalaren kodea (IPK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.5. Erreklamazioen eta iradokizunen agiriak 

Dokumentu honek kexa edo iradokizuna jarri duen pertsonaren identifikazioa eta arrazoiak 

jasotzen ditu. Egin deneko data eta lekua adierazi behar dira, eta interesatuak sinatuta egon 

behar du. Pazientearen arreta-zerbitzura bidaliko da eta horrek kontuan hartuko du artapenaren 

kalitatea hobetzeko asmoz. 
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5.3.2.6. Mediku-errezetak 

Errezeta elektronikoa aplikatzen hasi zenetik, mediku-errezetak gero eta gutxiago ikusten dira.  

Sendagileek gaixoei ezarritako medikazioa farmazian eman ahal izateko betetzen den 

dokumentua da. Estatu osoko farmazietan dira erabilgarriak, nahiz eta autonomia-erkidego 

bakoitzeko koordainketa farmazeutikoari buruzko ezberdintasunak kontuan hartu behar diren.  

Gaixo motaren arabera, errezetaren kolorea bat edo beste da: berdea langile aktiboentzat, 

gorria jubilatuentzat eta urdina laneko istripuetarako edo laneko gaixotasunetzarako.  

Honako egitura hau du: 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-l5YznS6dPUg/U6RuKvgK53I/AAAAAAAANmw/5Xpwk_UbN7k/s1600/receta+azul.JPG
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5.3.2.7. Laneko bajak 

Sendagileak betetzen duen dokumentua da langilea denboraldi baterako lanerako ezinduta 

dagoenean –gaixotasun arrunt, profesional, istripu edo haurdunaldiagatik–. Langileari bi kopia 

ematen zaizkio, bata berarentzat eta bestea enpresan entregatzeko. 

 

5.3.2.8. Kontsultetako Bisiten ziurtagiria 

Gaixoa kontsultara edo diagnostiko-proba bat edo proba terapeutiko bat egitera joaten denean, 

egiaztagiri bat egingo zaio lantokian edo behar den tokian erakusteko. Bertan azalduko diren 

datuak: interesatuaren identifikazio datuak, artapena eman duen zerbitzua, data eta 

egonaldiaren iraupena. 

5.3.2.9. Heriotza-ziurtagiria 

Medikuak betetzen du gaixoa ospitalean hiltzean, hildakoaren identifikazio datuak eta 

heriotzaren zergatia adieraziz. 

5.3.2.10. Derrigorrez aitortu beharreko gaixotasunak 

Osasun publikoarentzat garrantzitsuak izan daitezkeen gaixotasunak derrigor aitortu behar dira 

dokumentu honen bidez. Horiek sendagileak edo laborategiek diagnostikatzen dituztenean 

beteko dira. Patologia hauetako batzuk dira: botulismoa, bruzelosia, kolera, difteria, disenteria, 

sukar horia, lepra, paludismoa, sifilisa… 

Agiri hauek baliotsuak dira analisi estatistikoak egiteko, osasun-programak ebaluatu eta 

planteatzeko… 
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5.3.3. Zentroen arteko dokumentazioa 

Elkarrekin harremanetan dauden zentroen arteko komunikazioa baimentzen duten 

dokumentuak dira. Hala nola osasun-zentroen eta ospitaleen artekoak, oinarrizko 

artapenekoaren eta espezializatukoaren artekoak… 

Pazienteak sendagileak igorritako bolantea administrazio-zerbitzuan entregatu eta horrek 

espezialistarekin egin beharreko kontsulta kudeatuko du. Bertan, data, lekua eta ordua zein den 

esango zaio. 

 

5.4. HISTORIA KLINIKO DIGITALA 

Espainiako Osasun Ministerioak 2006 urtean erabaki zuen “Proyecto de 

Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud (HCDSNS)” egitasmoari ekitea. Proiektu 

horrek erreminta izan nahi zuen, 14/1986 Osasun Lege Orokorrean zein 16/2003 Osasun-

sistema Nazionaleko Kohesio eta Kalitate Legeetan xedatuta dagoenez, pazienteek ekitatezko 

arreta jasotzeko duten eskubidea bermatzeko, teknologia berrien laguntzaz. (Historia clínica 

digital del SNS pdf). 

Pazienteen eskubideak betetzeko, alde batetik, pertsona bat autonomia batetik bestera 

doanean haren oinarrizko osasun-datuak profesional guztiek eduki behar dituzte, eta beste alde 

batetik, autonomietako administrazioek koordinatuta egon behar dute profesionalek bere lana 

ondo egiteko. 

Bestalde 41/2002 Pazientearen Autonomiaren Legeak dioenez, Osasun Ministerioak posible 

egingo du pazienteak osasun-zerbitzuetan berari buruzko informazioa eskuratu ahal izatea, 

baliabide teknikoak erabilita eta abenduaren 13ko 15/1999 Datu Pertsonalak  babesteko legea 

garatzen duen 1720/2007 Errege dekretuan xedatutako arauak gordeta. 

2006an, Osasun Ministerioak autonomia-erkidegokoetako osasun-zerbitzuekin adostu zuen 2-4 

urtean garatuko zuela oinarrizko osasun-datuak dituen Historia Kliniko Digitala. Beraz, 2010. 

urtetik aurrera, oinarrizko osasun-datu guztiak daude sistema osoko profesionalen eskura, 

edozein autonomia-erkidegoko biztanle bat kontsultara joaten bazaio behar bezala artatu ahal 

izateko.  

Beste egoera bat: pertsona bat autonomia-erkidego batetik beste batera badoa bizitzen behin 

betiko, bere osasun-espedientea osorik pasatuko da bigarren erkidego horretara.  

Euskal Herrian, 2010. urtean, Osakidetzak Osabide globala 

jarri zuen martxan. Haren bidez, pazientea ardatz izanda sortutako  

Historia Kliniko batua edukitzea lortu zuen eta, hartara, arreta-mailen 

arteko koordinazioa hobea izatea. Horrek sistemaren jasangarritasuna 

erraztu zuen eta nabarmen hobetu segurtasun klinikoa.   

Bestalde, O-sarean 'Osakidetza en red' garatu zuen biztanleen 

eskura jartzeko beren osasun-karpetetan gordetako informazio hori, 

teknologia berriak erabilita (KIT) –internet, korreo elektronikoa eta 

eskuko telefonoa–, eta horrekin lortu zuen datuoi buruzko zerbitzua ez 

presentziala izatea, segurua, eraginkorra eta efizientea.  

Horretaz gain, O-sarean 'Osakidetza en red' ekimenak aukera ematen du tramite 

administratibo ugari egiteko, osasun-sistemari buruzko informazioa lortzeko, bizi-ohitura 

osasuntsuak sustatzeko, osasun-aholkuak emateko pazienteak hobeto jakin dezan bere 

patologia nola zaindu, arazo kronikoei arreta emateko, eta abar.  

http://www.aitorurrutia.eu/wp-content/uploads/2014/04/plan-salud.jpg
https://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/HCDSNS_Castellano.pdf
https://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/HCDSNS_Castellano.pdf
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Gaur egun, ohikoak dira urte haietan berriak ziren hainbat tresna: aurretiazko zita, web-orria 

(osakidetza.net), automatizatutako telefono-sistema (momentu guztietan lortu ahal izateko zita 

bat), aholku sanitarioa (pazienteak bere gaixotasunari buruz ahalik eta gehien jakitea paziente 

aktiboa bihurtzeko), eta telemedikuntza –ez hain ohikoa, baina gero eta gehiago erabiltzen 

dena– gaixotasun kronikoen (diabetesa, gutxiegitasun kardiakoa, eta BGOK edo birikietako 

gaixotasun obstruktibo kronikoa) jarraipen hobea egiteko, eta bide batez, aurrez aurreko 

kontsultak eta berrospitaleratzeak gutxitzeko.  

Osasun Plana erabiltzen da Euskal Herriko osasun-zerbitzuan euskal herritarren osasuna 

hobetzeko, haien bizi-kalitatea hobetzen jarraitzeko, desberdintasunak gutxitzeko eta 

antolaketa-hobekuntzei bidea emateko. Gaur egun, 2013-2020 Osasun Plana dugu indarrean.  

o Osasun Plana 2013-2020 deskargatu (PDF, 1 MB) 

Plan horren helburuetako bat da “Teknologia berriak egokitzea, erabilgarritasunaren eta 

eraginkortasunaren ebidentzian oinarrituta, Eusko Jaurlaritzaren Berrikuntza Publikoko 

Estrategiarekin bat eginez” (39. orrialdea). 

Osasun-arloko profesionalak, 1980ko hamarkadan hasi ziren Historia Kliniko Digitalak egiten: 

informazio asko digitalizatu zen, baina sakabanatuta zegoen. Gero, LAN-ak (tokiko sareak) 

agertzean, erraztu egin ziren zenbait gauza. 1990eko hamarkadan, Osakidetzak CLINIC 

proiektua sortu zuen ospitaleetako profesionalek pazientearen osasun-informazioa 

kontsultatzeko. Eta Lehen Arretarako, berriz, OMI-AP jarri zuen indarrean.  

1998an, bigarren pauso bat eman zen pazientea ospitaleko bere datuetan IKTen bidez sartu 

ahal izateko: Ospitaleko Postu Klinikoa proiektua sortu zuen. 

1998tik gaur egun arte, Osakidetzak bultzada izugarria eman die arreta sistemaren 

informazio-sistemei: Lehen Arretan, 3S.Osabide proiektua jarri zuen martxan, eta Arreta 

Ezpezializatuan, e-Osabide berrantolatu zuen Lehen Arreta eta Arreta Espezializatua 

integratzeko asmoz.  

e-Osabide proiektuaren helburua da Osasun Informazio Sistema bat garatzea, arreta-maila 

guztiak barne hartuko eta profesionalen lan-metodologiak estandarizatuko dituena 

(sozio-sanitarioa barne), bakarra, integratzailea eta zentro anitz dituena.  

Paziente bakoitza berriro erabili ezin den zenbaki batekin identifikatzen da –KIK Korporazioko 

Identifikazio Kodea (CIC: Código de Identificación Corporativo)–, eta horrela, pazientearen 

osasun informazio osoa lortzen da, eta berdin dio zein arreta-arlotan artatzen duten (ospitalea, 

larrialdiak, kanpo-kontsultak) eta zer zentrotan artatzen duten (Lehen arretako zentroan, 

larrialdietakko zentroan, etxeko-ospitaleratzean, Osatek-en frogak egin, eta abar.).  

Sistema berri honekin, profesional bakoitzak aukera izango du bere lanerako behar dituen 

dokumentu guztietan sartzeko bere pantailatik bertatik.  

Pazienteak KIK bakarra izateko –eta beraz, Historia Kliniko bakarra–, beharrezkoa da haren 

datuak sartzen dituzten langileek prozedura bera erabiltzea zentro guztietan: ospitaleetako 

Onarpen Zerbitzuan E-Osabide erabilita, eta Osasun-zentroetako Gaixoarentzako Arreta 

Zerbitzuan Osabide AP erabilita. 

Egindako bide guztiak aukera eman digu gaur egun daukagun sistema erabiltzeko:  

Osakidetzaren zerbitzu guztiak interneten (osakidetza.net) 

 Aurretiko Zita 

 Aholku sanitarioa 

 Paziente aktiboa 

https://micarpetasalud.osakidetza.net/b65CarpetaSaludWar/login/inicio?locale=eu
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/plan_salud_2013_2020/eu_def/adjuntos/Osasun_plana_2013_2020%20Euskera.pdf
https://www.osanet.euskadi.net/o22War/O22ConexionServicioNuevaCitaServlet?servicio=16&idioma=eus
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckcons01/eu/contenidos/informacion/consejo_sanitario/eu_consejo/index.html
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-chpacc00/eu
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 Aurretiazko borondateak 

 Administrazio-prozedurak 

 Farmaziak eta Botikinak 

 Eskubideak eta betebeharrak 

 Kanpainak eta programak 

 Argitalpenak, txostenak eta azterlanak 

Euskal Osasun-sistema Publikoari buruz: 

 Euskal sistema sanitario publikoa 

 Osakidetza 

 Osasun Saila 

 

Bestalde, 9/2011 Errege Lege Dekretuak estatu osoan errezeta elektronikoa erabiltzea 

onartu zuen eta Euskal Autonomia Erkidegoan hala egiten da 2013 urtetik. 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. ODONTOLOGIA-KONTSULTETAKO BERARIAZKO 

DOKUMENTAZIOA  

5.5.1. Historia klinikoa.  

Datuak biltzen dituen agiri edo dokumentu pertsonal eta isilpekoa da. Bi atal ditu:  

5.5.1.1. GALDEKETA EDO AMANNESIA 

5.5.1.1.1 ANAMNESI OROKORRA  

1. Filiazio datuak: Atal honetan, honako datu hauek agertzen dira: historia-zenbakia, 

pazientearen izen-abizenak, jaioteguna eta adina, helbidea eta harremanetarako 

telefono-zenbakia, lanbidea eta identifikazio fiskaleko zenbakia (IFZ) edo nortasun-

agiria (NA) . Adin txikikoen kasuan, gurasoen datuak jasoko dira.  

2. Datu kliniko orokorrak edo osasunaren historia medikoa: Odontologia-kontsulta 

batzuetan, pazienteari galdeketa-orria ematen zaio eta kontsultara sartu baino lehen 

betetzeko eskatzen zaio.  

Galdeketa-orrian, pazientearen iraganeko patologia orokorra (aurrekari pertsonalak) 

aztertzen da, baita kontsultara joaten den unekoa ere. Familiakoen historia medikoaz 

ere galdetzen da.  

Horren helburua da aho eta hortz-haginetako tratamenduan eragina izan dezakeen 

patologia orokorrik dagoen jakitea, beharrezko neurriak hartzeko. Hauek hartuko ditugu 

kontuan: gaixotasun kardiobaskularrak, odoleko gaixotasunak, patologia endokrinoak, 

gaixotasun kutsagarriak eta osasun-arazo psikikoak.  

Pazientea medikazio edota tratamendu bereziren bat hartzen ari den galdetuko du, buru 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkvolu01/eu/contenidos/informacion/voluntades_anticipadas_prof/eu_volunt/volunt_introduccion_e.html
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckproc01/eu/contenidos/informacion/orain_procedimientos/eu_orain/administrazio_prozedurak.html
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckfarm01/eu/contenidos/informacion/orain_farmacias_botiquines/eu_orain/farmaziak_botikinak.html
http://www.osasun.ejgv.euskadi.eus/r52-skinge02/eu/contenidos/informacion/derechos_deberes_presentacion/eu_def/index.shtml
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckcmpn01/eu/contenidos/informacion/orain_campanyas/eu_orain/kanpainak.html
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckpubl02/eu/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/eu_pub/argitalpenak.html
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-skprin01/eu/contenidos/informacion/principios_programaticos/eu_osasuna/programa_printzipioak.html
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-skorga01/eu/contenidos/informacion/osk_organizacion_todo/eu_org_osk/organizacion_e.html
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/osasun-saila/hasiera/
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edo samako erradioterapiarik egin duen, eta botikei alergiarik dion.  

3. Datu ekonomiko administratiboak: Atal hau aurrekontua prestatzearekin hasten 

da. Zehatza eta argia izan behar du, pazienteak ontzat eman dezan. Aurrekontua 

onartutakoan, odontologia-laguntzaileak dagokion tratamendurako beharrezko dituen 

hitzorduak jarriko dizkio. Pazientearen fitxan, tratamenduak eta egindako ordainketak 

jasoko dira, eta, beharrezkoa bada, baimen informatua ere bai. 

Historia klinikoei zenbaki bana esleitu behar zaie, eta ondo artxibatu erraz aurkitzeko. 

Bilaketa-lana errazteko, alfabetikoki antolatutako fitxategia erabiliko da. Gaur egun, 

informatika hedatu egin da, eta euskarri digitalean gordetzen dira aipatutako datu 

guztiak.  

5.5.1.1.2. BERARIAZKO ANAMNESIA ETA MIAKETA  

1. Hortz-haginen datu klinikoak: Pazienteari galdetzen zaio zergatik joan den 

kontsultara: premiazko egoera izan daiteke edo ikuskapen arrunta. Horretaz gain, 

hortz-haginei buruzko beste zenbait galdera egiten zaizkio. 

2. Behaketa  klinikoa: Odontologoak pazientearen aho-barrunbea aztertuko du, baita 

muki-mintza (mukosa) eta hortzak eta haginak ere, ispilu eta hortz-zunda erabiliz.   

3. Proba osagarriak: erradiologikoak, laborategikoak, analitikak… Pazienteari 

egindako erradiografiak artxibatu egiten dira; batzuetan, igeltsuz egindako moldeak ere 

gorde egiten dira, baita protesi zaharrak ere.  

4. Diagnostikoa eta tratamendua: odontologoak, odontogramaz eta 

periodontogramaz baliatuta, pazientearen ahoaren egoera aztertuko du, eta 

gaixotasuna diagnostikatu eta tratamendua proposatuko dio. 

5.5.2. Pazientearen bilakaeraren jarraipena  

Pazientea kontsultara joaten den bakoitzean, historia klinikoan jaso beharko dira odontologoak 

egindako ohar eta seinale guztiak: gaixotasunen eta lesioen iraupena, sintomak eta aldaketak; 

beraz, lehenbiziko historia klinikoko datuak aldatu egingo dira. 

5.5.3. Odontologia-kontsultako estatistika datuak 

Osasun-sistema orokorrari hortz-haginetako estatistikak egitea eta aztertzea interesatzen zaio. 

Estatu askotan, herritarrengan eragina izateko, ahoaren eta hortz-haginen osasunerako 

prebentzio-programak lantzen dira, eta benetan izan duten eragina neurtzeko, estatistiketara jo 

beharra izaten dute.  

Paziente- eta biztanle-taldeen banakako jarraipena ongi egiteko, datu-bilketa errazteko agiriak 

prestatu dira.  

Ahoaren eta hortz-haginen inguruko indizeak ere formulatu dira, lortutako emaitzak beste 

zenbait herritako egoerekin erkatzeko.  

Indize batzuek daude, tarteko:  

 Hortzetako txantxarren adierazleak: ICAO, ICAOS, Ico eta ICR. 

ICAO indizeak txantxarren eta haien ondorioen prebalentzia neurtzen du. Kalkua 

egiteko, txantxardun hortzak (C), txantxarren ondorioz galdutakoak (A) eta betetzea 

daukatenak (O) zenbatu eta batuketa egin behar da, eta gero, aztertutako indibiduoen 

kopuruarekin zatitu: 

ICAOD=(T+G+B) / indibiduoak 

ICR indizea hortzen sustraietan agertzen diren txantxarrak aztertzeko erabiltzen da. 

Portzentaje bat da, txantxardunen eta betetzedunen sustraien azalerak batu, agerian 
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dauden sustraien azalera osoarekin zatitu (oiaren atzerapenaren ondorioz agerian 

dauden sustraien azalerak) eta bider 100 eginda.  

ICR=[(txantxardunen+betetzedunen sustraien azalerak)/agerian dauden sustraien azalerak] x100 

 Gaixotasun periodontalaren adierazleak: CPITN, CPI. 

CPITN –Komunitatearen Tratamendu Periodontalaren 

Beharrerako Adierazlea– gaixotasun periodontalaren 

prebalentzia neurtzeko erabili izan da. Azterketa egiteko, 20 

urtetik gorakoetan, indize-hortzak erabiltzen dira, hau da, 

17/16, 11, 26/27, 47/46, 31, eta 36/37. Indize-hortz 

bakoitzaren oia 6 puntutan aztertzen da, eta sextante 

bakoitzean puntuaziorik txarrena jaso behar da. Erregistroa 

egiteko, 0tik 4ra doan kode bat erabiltzen da eta lortutako 

emaitzen araberako tratamendua jarriko zaio pazienteari. 

 Bakterio-plaka edota ahoaren eta hortz-haginen higienea neurtzen dutenak: IPl eta 

O'Leary indizeak. IPl indizean, bakterio-plaka errebelatzeko pilula koloratzaileak hartu 

behar dira aurretiaz.  

 Maloklusioaren adierazleak, fluorosiaren adierazleak eta abar. 
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ANAMNESIA 

Datu pertsonalak 

Abizenak: ____________________________________________________________________  

Izena: ________________________________________ Historia-zenbakia:________________  

Jaiotza-data: ___________ Adina ___________ Miaketa-data: _______________________  

Helbidea: ____________________________________________________________________  

Herria: _________________ Posta-kodea _____________ Telefonoa: ___________________  

Lanbidea: __________________________________________ NAN / IFZ: ________________  

Gurasoen izen-abizenak: _______________________________________________________  

Datu    ekonomiko administratiboak _________________________________________________  

Kontsulta egiteko arrazoi nagusia 

Hortz-haginetako zer arazok ekarri zaitu gure kontsultara? ____________________________  

____________________________________________________________________________  

Noiztik gertatzen zaizu? _____________________ Jaso duzu tratamendurik? ____________  

Zein? _______________________________________________________________________  

Historia medikoa 

Badaukazu gaixotasunik momentu honetan? ________ Zein? __________________________  

Aipatu beharreko gaixotasunik izan al duzu bizitzan zehar?_____________________________  

Izan duzue familian (guraso, neba-arrebak) aipatzeko moduko gaixotasunik? ______________  

Hartzen al duzu botikarik? _____________Zein? _____________________________________  

Baduzu botika edo produkturen batekiko alergiarik? __________________________________  

Baduzu asmarik? ________ Kardiopatiarik? ________ Ba al daukazu balbula kardiakorik, 

taupada-markagailurik edo koroa-txertaketarik? ______________________________________  

Hartzen al duzu antikoagulatzailerik? ______  

Hipertentsoa al zara? _________ Ohiko tentsio arteriala? ____/____ 

Epilepsiarik? _________ Hartzen al duzu lasaigarririk edo antidepresiborik? _______________  

Diabetesa? _____ Hepatitisa? _____ Zein motatakoa? _____ Noiztik?________________ urte.  

Ultzera gastroduodenalik? ____ Noiztik? _________ urte. Aktiboa? _____ Gastritisa? _______  

HIESa?________ Gaixotasun kutsagarririk? ____________________________________  

Haurdun al zaude?_______ Noiztik? __________ Hartzen al duzu antisorgailurik? __________  

________________________________________________-k baieztatutako diagnosia. 

Behean sinatzen dutenek, bere erantzukizunpean, galderen erantzunak egiazkoak direla ziurtatzen dute.. Informazio 

horretan aldaketarik izanez gero, pazienteak berehala jakinarazi beharko du. Halaber, pazientea ados dago 

adierazitako datuekin eta datu horiek ez emateak ekarri ditzakeen ondorioen erantzukizuna hartzen du. 

 

PAZIENTEAREN SINADURA   ODONTOLOGOAREN SINADURA 
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Hortzetako historia 

Ba al daukazu min bortitzik azkenaldi honetan hortz-haginen batean? ______ Noiztik? _______  

Bat-batekoa al da? _______ Zerk arintzen du? ________________________  

Zerk okertzen du? ____________________  

Hortz-hagin bereziki sentikorrik? _______ Noiztik? ___________ Zein? ________ koadrantean.  

Zerk eragiten du sentikortasun hori? _____________________  

Izan al duzu flemoirik azkenaldi honetan? ___________ Non? _______________ koadrantean.  

Nabaritzen al duzu hortz-haginak azkar higatzen direla? ________Noiztik? __________ urte.  

Hortzak gehiegi hersteko joera al daukazu? _______________  

Minik, zaratarik edo arazorik murtxikatzean edo aharrausi egitean? ______  

Nolakoa? __________________________ Non?_____________ Noiztik? _____________ urte.  

Oien odol jario errazik? ____________________ Nola? _________________________  

Mugitzen zaizu hortzik? ____________ Noiztik? ________ urte. Zergatik? ______________  

Noiz joan zinen azken aldiz dentistarenera ? _____________________________ urte.  

Zer egin zizuten? ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

AHOAREN BARNEKO ETA KANPOKO ALDEKO MIAKETA 
(Deskribatu alde bakoitzean dagoen patologia) 

1 AURPEGIA ________________________________________________________________  

2 LEPOA ____________________________________________________________________  

3 ESKUINEKO GTM___________________________________________________________  

4 EZKERREKO GTM __________________________________________________________  

5 EZPAINAK_________________________________________________________________  

6 MUKI-MINTZ JUGALA _______________________________________________________  

7 MIHIA _____________________________________________________________________  

8 AHO BEHEGAINA___________________________________________________________  

9 AHOSABAIA_______________________________________________________________  

10 OROFARINGEA____________________________________________________________  

11 MASAILEZURREN ARTEKO OKLUSIO-ERLAZIOA ________________________________  

12 BESTE ZENBAIT DATU INTERESGARRI _______________________________________  

____________________________________________________________________________  

(Historia klinikoa bete ondoren, pazienteari erakutsi beharko diogu, eta irakurri ondoren, bertan adierazitakoarekin ados 

badago, sinatu dezala eskatuko diogu). 

 

PAZIENTEAREN SINADURA   ODONTOLOGOAREN SINADURA 
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PROBA OSAGARRIAK  

(PROBA ERRADIOLOGIKOAK, LABORATEGIKOAK, ANALISIAK… ) 

 

DATA     EGINDAKO PROBA 

______________     _____________________________________________________ 

______________     _____________________________________________________ 

______________     _____________________________________________________ 

______________     _____________________________________________________ 

______________     _____________________________________________________ 

______________     _____________________________________________________ 

______________     _____________________________________________________ 
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PAZIENTEAREN SINADURA   ODONTOLOGOAREN SINADURA  

CPITN CPITN 
17/16 11 26/27 17/16 11 26/27 

      

      

47/46 31 36/37 47/46 31 36/37 

Data Data 
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        Osasuna guztien ahoetan 
Data: ____________________ Higienista: __________________ 
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 PAZIENTEAREN BILAKAERAREN JARRAIPENA  

 

DATA     EGINDAKO TRATAMENDUA 

______________     _____________________________________________________ 

______________     _____________________________________________________ 

______________     _____________________________________________________ 

______________     _____________________________________________________ 

______________     _____________________________________________________ 

______________     _____________________________________________________ 

______________     _____________________________________________________ 

______________     _____________________________________________________ 

______________     _____________________________________________________ 

______________     _____________________________________________________ 

______________     _____________________________________________________ 

______________     _____________________________________________________ 

______________     _____________________________________________________ 

______________     _____________________________________________________ 

 

 
 

 
Asteko estatistika betetzeko agiria 

 Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Guztira 

Paziente-zenbakia       

Esplorazioa       

Tartrektomia       

Betetzeak       

Endodontziak       

Exodontziak       

Beste teknika 
batzuk 

      

Osorik       
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BAIMEN INFORMATUA 

 

Izen-abizenak: ________________________________________________ 

Adina. _______  

NA: _________________  

 

Aitortzen du informazio egokia jaso duela, ahoko miaketa eta ______ 

(tartrektomia-tratamendua) _________ aren gainean, osasunarekin lotutako onuren inguruan 

eta egon daitezkeen arriskuen inguruan. 

 

Onurak honako hauek izango lirateke: 

- hortz-haginen eta inguruko ehunak zer osasun-egoeratan dauden jakitea 

- hortz-haginen eta periodontoaren osasuna hobetzea 

- bakterio-plaka eta lertzoa desagerraraztea 

- hortz-haginen enamela gogortzea 

- aho eta hortz-haginak ondo garbitzen ikastea 

 

Agertu litezkeen konplikazioak: 

- hortzoiak odola isurtzea 

- ongi leundu gabeko betetzeak askatzea 

- lertzoa kendu ostean, hortz-haginetako sentsibilitatea handitzea 

- esmalteko hipomineralizazio puntuak askatzea 

- ultrasoinuaren eta taupada-markagailuaren arteko interferentziak sortzea 

- hortz-hagin azaleratu berrien esmaltean eragitea (horregatik, 18 urtetik gorakoei 

zuzendutako tratamendua da) 

 

Ulertu ditut azalpenak, hizkuntza argi eta errazean emandakoak, behar beste ohar egiten utzi 

didate, eta azaldu dizkiedan zalantza guztiak argitu dizkidate. 

Nire datu pertsonalak abenduaren 13ko 15/1999 legearen bermean oinarritutako fitxategian 

sartuko eta babestuko direla ere jakinarazi didate.  

Hori guztia aintzat hartuta, BAIMENA EMATEN dut nire ahoan miaketa eta 

___________(tartrektomia)_____________________ egiteko. 

 

Gasteizen, 20….(e)ko  …………………… aren  …………………… (e)(a)n 

 

 

 

Sinadura 
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5.6. DOKUMENTAZIO EZ-SANITARIOA  

 Pazientearen arretarekin zerikusirik ez duten agiriak dira, edozein enpresatan, 

osasungintzako erakundeak enpresak diren neurrian, beharrezko dituzten dokumentuak, hau 

da, sal-erosketakoak, biltegiak antolatzekoak, eta abar. 

 Osasun-zentro publiko handietan, administrazioko langileek kudeatzen dituzte. 

Kontsulta pribatuetan, ordea, sarritan, erizain laguntzaileak arduratzen dira agiri hauetaz.  

 Osasun-zentro bakoitzak bere agiriak sortu ditzake, baina normalean estandarizatuta 

dauden ereduak erabili ohi dira. 

 Dokumentu ez-sanitario erabilienak dira: Hitzorduen Agenda eta Gutun Komertziala. 

5.6.1. HITZORDUEN AGENDA 

 Gaixoen hitzorduak kudeatzeko ezinbesteko tresna da, baita profesionalak paziente 

bakoitzarekin emango duen denbora kontrolatzeko mekanismoa ere. 

 Duela denbora gutxira arte, erabilitako bitartekoa edo euskarria papera izan da. Gaur 

egun, ordea, kudeaketa klinikorako programa informatikoak dira nagusi. 

 

Agenda hauetan, bisitak kronologikoki erregistratzen dira eta honako datuak aipatzen dira: 

- Pazientearen identifikazio-datuak: izen-abizenak, adina, sexua, odol-taldea… 

- Kontsultaren arrazoia: sendagilearekin pasako duen denbora estimatzeko balio du. 

- Kontakturako datuak (telefonoa, helbide elektronikoa… 
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AGENDA                              FERNANDO MUÑOZ Odontologoa 

PAZIENTEA TRATAMENDUA ORDUA 

Rafael López Jauna Buxadura 15:30-15:45 

15:45-16:00 

Laura Martínez García Andrea Pantomografía 16:00-16:15 

Josefina Catalán Catalán Andrea Ortodontzia berrikusi 16:15-16:30 

Natalia Rodríguez Blandón Andrea Buxadura arrunta 16:30-16.45 

16.45-17:00 

Paula Martínez Rubio Andrea Exodontzia kirurgia 17:00-17:15 

17:15-17:30 

17:30-17.45 

Adrián Rubio García Jauna Endodontzia 17:45-18:00 

18:00-18:15 

18:15-18:30 

Sandra Delgado MorenoAndrea Profilaxia 

(B Hepatitis kronikoa) 

18.30-18:45 

18:45-19.00 

Talde Bilera   19.:00-19:30 

 

5.6.2. GUTUN KOMERTZIALA 

Bezeroen eta hornitzaileen arteko komunikazioa ahalbidetzen duen dokumentua da. 

Garrantzi handikoa da agiri honi seriotasuna eta txukuntasuna ematea, enpresaren izen ona eta 

irudia mantentzeko erabiltzen baita. Hona hemen adibide bat:  

 

J.L. SALGADO ANGULO Odontologoa 
I.F.Z.: 01020304P 
Beaskokalea, 24 
48020- LEKEITIO 
Tel.: 946848877 

Gasteiz, 2004ko abenduak 9 
COMERCIAL PROSAN, S.L. 

Gerentea: Andrés Torres del Val. 
Ctra. De Andalucía, s/n 

Madrid 
 

Jaun/andre agurgarria: 

 

Atsegin dut zurekin kontaktuan jartzea, zuen produktuen informazioa eskatzeko eskari 

bat egiteko asmoz.  

Eskertuko nizuke zuen katalogoa bidaltzea –ahal izanez gero–, eta, bide batez, prezioak, 

ordaintzeko baldintzak eta abar adieraztea. 

Besterik gabe, eta eskerrak emanda, agurtzen zaitut.  

 

 

Sinatua: J.L. Salgado Angulo  
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GAZTEDI KLUBA 
Gran Via, 25 

48002 Bilbo 
 
 
 

 
JON ARDANZA PALACIOS 
Miraflores, 14 

48990 GETXO 
 
 

 
Lagun agurgarria: 

 
 
 

Gutun honen bidez, GAZTEDI  KLUBAren berri eman nahi dizugu. 

.GAZTEDI  KLUBAk askotariko jarduerak antolatzen ditu Euskal Herria ezagutzeko: 

txangoak, txalaparta ikastaroak, euskal dantzak, eta abar. Ekintza horiek larunbatero 

egiteko asmoa dugu. 
 

 Klub honetan, 6 urtetik 10 urtera bitarteko umeek parte hartu ahal izango dute. 

Adin-tarte horretakoa izanez gero, gure klubean izena ematea gomendatzen dizugu. 
 

Argibide gehiagorik nahi izanez gero, GAZTEDI  KLUBAk Bilboko Gran Via 

Kalean duen bulegotik pasa besterik ez duzu. 
 

Zure izena emateko, argazki bi ekarri behar dituzu, eta, jakina, gurasoen baimena. 

Izena emateko epea otsailaren 20tik  martxoaren 2ra arte izango da. Bulegoan, goizeko 

9:00etatik 11:30etara eta arratsaldeko 4:00etatik 6:00etara aurki gaitzakezu, astelehenetik  

ostiralera. 
 

Bilbon, 1997ko otsailaren 15ean 

 

GAZTEDI KLUBA 
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5.7. SALEROSKETA ERAGIKETEKIN LOTUTAKO 

DOKUMENTAZIOA  

5.7.1. MERKATARITZA-DOKUMENTUAK 

Edozein enpresatan –eta odontologia-klinikak enpresak dira–, produktuak edota zerbitzuak 

saldu eta erosi egiten dira, eta jardun horretan hainbat dokumentu mota sortzen dira. 

Dokumentu horien helburua da egindako eragiketak erregistratuta uztea, eta, aldi berean, 

akatsak saihestea, eta halakoak gertatzen direnean, aurkitu eta konpondu ahal izatea. Enpresa 

batek zerbait erostea erabakitzen duenetik salerosketa-operazioa guztiz ixten den arteko 

prozesu osoari merkataritza-zikloa deritzo.  

Imajinatu dezagun odontologo batek hortz-besaulki berri bat behar duela. Lehen pausoa mota 

horretako produktuak saltzen dituzten hornitzaileak bilatu eta enpresa horietara zuzentzea da, 

telefonoz, faxez edo beste sistemaren bat erabilita, prezioari eta modeloei buruz galdetzeko. 

Enpresa horietako batzuetara zuzenean jo daiteke, galderak egiteko eta materiala ikusteko. 

Beste enpresa batzuek saltzailea bidaliko dute, eta hark ekarriko ditu katalogoa eta eskaintzak. 

Hasiera batean, aurretiko hautaketa egiten da, eta informazio gehiago eskatzen zaie 

hornitzaileei. Halakoetan, segur aski, aurrekontua bidaliko dute, kostuaren berri emateko. 

Aurrekontuak ikusita, prezioak negoziatuko dira hornitzaile bat edo birekin, eta, azkenik, 

eskaera-proposamena bidaltzen zaio hornitzaileari, aukeratutako hortz-besaulkia eskatzeko. 

Handik egun batzuetara helduko da materiala, albaranarekin batera. Faktura geroago helduko 

da, eta orduan ordaintzen da. 

Odontologia-kontsultan zerbitzuak saltzen direnez, pazienteei ere aurrekontua, faktura eta 

ordain-agiriak egin beharko zaizkie.  

Aurrekontua, eskaera-proposamena, albarana eta faktura merkataritza-dokumentuak dira. 

Ordaintzeko, dokumentu finantzarioak –txekea eta kanbio-letra, besteak beste– erabili 

daitezke. 

5.7.1.1. ESKARIA 

Zer erosi behar den erabaki eta gero, eskaera-proposamena egiten da. Hori egitean, 

garrantzizko salerosketa-baldintza guztiak zehatz-mehatz adierazi behar dira, inongo 

zalantzarik egon ez dadin: deskontuak, ordaintzeko era, entregatzeko epea eta lekua, prezioak, 

kopuruak, kalitatea, garraio- eta aseguru-gastuak, bilgarriak… 

Eskabideak egiteko, hainbat bide daude, idatziz –gutun komertzial, enpresa-inprimakia, fax  

edota Interneten bidez– eta ahoz –telefonoz, zuzenean–. Ahoz eskatzean, hizketan ari diren 

pertsona biek gauza desberdinak ulertu ditzakete, eta, hori gertatuz gero, nahi den 

produktuaren ordez, beste bat bidali dezake hornitzaileak. Beraz, hobeto idatziz egitea.  

Eskarian agertu beharreko datuak hauek dira:  

 Enpresa hornitzailearen datuak: izena, helbidea, telefonoa, faxa, helbide elektronikoa 

eta IFZ (identifikazio fiskaleko zenbakia). 

 Data eta eskabidearen zenbakia. 

 Bezeroaren datuak. Izena, helbidea, IFZ, eta abar. 

 Eskatutako materiala. Materialaren deskripzioa, erreferentzia, zenbat unitate behar 

diren, bakoitzaren prezioa, eta abar. 

 Salgaien entrega-helbidea. Enpresa askotako bulegoak eta lantegiak ez dira leku 

berean egoten. 
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 Eskabidearen baldintzak. Materiala entregatzeko epea, garraioa egiteko bidea, 

garraio-gastuak nork ordaindu behar dituen, ordaintzeko era eta horrelako datuak 

sartzen dira. 
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J.L. SALGADO ANGULO Odontologoa 

I.F.Z.: 01020304P 
Beaskokalea, 24 
48020- LEKEITIO 
Tel.: 946848877 

Gasteiz, 2004ko abenduak 9 
COMERCIAL PROSAN, S.L. 

Gerentea: Andrés Torres del Val. 
Ctra. De Andalucía, s/n 

Madrid 
 

Jaun/andre agurgarria: 

 

Atsegin dut zurekin kontaktuan jartzea, zuen produktuen informazioa eskatzeko eskari 

bat egiteko asmoz.  

Eskertuko nizuke zuen katalogoa bidaltzea –ahal izanez gero–, eta, bide batez, prezioak, 

ordaintzeko baldintzak eta abar adieraztea. 

Besterik gabe, eta eskerrak emanda, agurtzen zaitut.  

 

 

 

Sinatua: J.L. Salgado Angulo  
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5.7.1.2. AURREKONTUA 

Eskaintza-eskaera jaso ondoren, hornitzaileek aurrekontuak bidaltzen dituzte, produktu edo 

zerbitzuen kostuaren berri zehatza emateko. 

Prezioez gain, eragiketaren bestelako baldintzak ere deskribatu beharko lirateke aurrekontuan: 

nola ordaindu, garraioari buruzko datuak, aurreikusitako datak, eta abar. Aurrekontua,  onartuz 

gero, kontratu bat da, eta alde biak –saltzaileak eta erosleak– lotzen ditu. Komeni da ahalik eta 

zehatzen egitea, gaizki ulerturik gertatu ez dadin. 

Aurrekontuetan, balio-epe bat adierazten da, eta, eskaria epe horren barruan egiten bada, 

errespetatu egin behar da aurrekontuan adierazitakoa. 

Aurrekontuan, datu hauek agertu behar dute: 

 Enpresa hornitzailearen datuak: izena, helbidea, telefonoa, faxa, helbide elektronikoa 

eta IFZ (identifikazio fiskaleko zenbakia). 

 Aurrekontuaren data eta zenbakia. 

 Bezeroaren datuak. Izena, helbidea, IFZ, eta abar. 

 Zerbitzuaren edo produktuen deskripzio zehatza. 

o Produktuak. Materialaren deskripzioa, erreferentzia, zenbat unitate behar diren 

eta bakoitzaren prezioa, katalogoan eta tarifetan jasotakoa aintzat hartuta. 

o Zerbitzuak. Erabiliko diren materialak eta aurreikusten diren lanorduak, eta 

guztien prezioak, tarifen arabera. 

 Guztizko prezioa. Produktu guztien zenbatekoa edo zerbitzu osoarena. 

 Eskabidearen baldintzak. Materiala entregatzeko epea, garraioa egiteko bidea, 

garraio-gastuak nork ordaindu behar dituen, ordaintzeko modua (eskura, banku-

transferentzia bidez, kontu korrontean diru-sarrera bat eginda … ). 

 Produktuak entregatzeko data, edo zerbitzua hasi eta bukatzeko gutxi 

gorabeherako datak. 

 Aurrekontuaren balio-epea. 

 Zerbitzua emango duenaren sinadura, data eta zigilua. 

 Aurrekontua eskatu duenaren sinadura eta data. 

Aurrekontua ematean, bi kopia atera behar dira: jatorrizkoa bezeroari bidaltzeko, eta, bestea, 

artxibatzeko. 
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Osasuna guztion ahoetan 
 

Izen-abizenak: __________________________________________________________ 

Data: ________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deskripzioa Hortz-
hagina 

Prezioa % deskontua Guztira 

Buxadura (momentuz kontrolatu) 36 45  45 

Ortopantomografia  50  50 

Zirkonio-koroa / errehabilitazioa 21 380  380 

Inplantea 15 650  650 

Inplanteko koroa / errehabilitazioa 15 450  450 

Profilaxi handia eta 
periodontograma 

 75  75 

Exodontzia zaila 28 75  75 

Exodontzia barneratutako 
haginean, kirurgia barne 

48 150  150 

     

Guztira 1875 

 
Oharrak:  
- Aurrekontuaren zenbatekoa: ______________(90 egun)_________ 
- Ordaintzeko era: bankuko txartela, transferentzia edota eskura. 
- Aurrekontu hau aldatu egin daiteke tratamenduaren arabera.  

 
 
Pazientearen Sinadura: _______________________ 

 

 

 

AURREKONTUA 

Odontologia Klinika “Osasuna guztion ahoetan” S. L.  K/ Izenik gabea 1 zk. (Behea)  48008  Tel.: 94 454 555 Bilbo 
Ander Miangolarra Odontologoa. 58-D Elkargokide zk. B- 12345678 IFZ 
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5.7.1.3. ALBARANA 

Hornitzaileak produktuak bidaltzen dituenean, albarana edo emate-orria bidaltzen du 

produktuekin batera. Albaranean adierazten da zer bidaltzen den, eta jasotzean, baieztatu egin 

behar da hartutakoa eta albaranean adierazi bat datozela. 

Albarana ez da derrigorrez egin beharrekoa, baina salerosketa gehienetan erabiltzen da, batez 

ere salgaiak garraiatu behar direnean. 

Normalean, lau kopia izaten ditu: enpresa saltzaileak bi gordetzen ditu, bata salmenta-sailak, 

gero faktura prestatzeko, eta, bestea, biltegiak, materiala bertatik atera delako frogagiri gisa; 

beste bi kopiak bezeroari ematen zaizkio, bat berak gordetzen du, jasotako salgaien kontrola 

eramateko, eta, bestea, sinatu ondoren, garraiolariari ematen dio, materiala ondo entregatu 

duelako frogagiria izan dezan. 

Normalean, albaranak datu hauek izaten ditu: 

 Hornitzailearen datuak: izena, helbidea, telefonoa, IFZ, eta abar. 

 Data eta albaranaren zenbakia. 

 Bezeroaren datuak: izena, helbidea eta IFZ. 

 Bidalitako materiala: produktuen deskripzioa eta kopurua; produktu bakoitzaren 

erreferentzia, prezioa, deskontuak edo errekarguak eta BEZa (balio erantsiaren gaineko 

zerga). 

 Oharrak. Eskabidearekiko aldaketarik badago, horren berri eman behar da.  

 Bezeroaren sinadura. Eskabidea jasotzean, onartze-agiria sinatzen du, garraiolariak 

produktua ondo entregatu duen frogagiria izan dezan.  

Salgaiak jaso ondoren, garraiolariak albarana aurkeztean, begiratu behar da ea oharren bat 

dakarren, baieztatu albaranean adierazitakoa bat datorrela egindako eskariarekin, eta kaxak 

edo fardelak zabaldu eta baieztatu produktu guztiak etorri direla eta egoera onean daudela. 

Dena ondo badago, albarana sinatu, kopia bat garraiolariari itzuli, eta, bestea, artxibatu. 

Arazoren bat egonez gero, bi aukera daude: salgaiak garraiolariari bueltatzea albarana sinatu 

gabe edo salgaiak onartu eta albarana sinatu arazoak zein diren idatzita. Salgaiak onartu edo 

ez, lehenbailehen jarri behar da harremanetan hornitzailearekin, konponbidea bilatzeko. 

Ohikoa izaten da garraiolariak garraio-oharra ekartzea eta albarana kaxa edo fardeletako  

batean egotea; hala bada, hasiera batean, garraio-oharrean adierazitako fardel-kopurua ekarri 

dutela baieztatu behar da; ondo badago, garraio-oharra sinatu garraiolariak alde egiteko. 

Ondoren, albarana bilatu, eta dagozkion baieztapenak egin behar dira. Arazorik egonez gero, 

hornitzailearekin harremanetan jarri behar da kontuak argitzeko. 
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ALBARANA 

Izen komertziala: 

Izen soziala: 

IFZ edo IFK
1
:                                                      Albaran-zk.:  

Helbidea eta telefonoak:                                      

Bezeroa 

Izena: 

Helbidea:  

NA edo IFK: 

Telefonoa: 

Faxa: 

 

 

Data: 

Eskariaren zenbakia edo erreferentzia: 

Lotea: 

Artikuluaren 

kodea 

Deskribapena Kop. Salneurria 

unitateko 

Guztira 

     

Baldintzak: Guztira: 

Sinadura : 

 

  

                                                 
1 IFK: identifikazio fiskaleko kodea. IFZ: identifikazio fiskaleko zenbakia. 
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Erref. Deskribapena Kopurua 
Salneurria 

unitateko 
Eskaintza 

BEZa 

(%) 
BEZa 

BGa 

(%) 
BGa Zenbatekoa 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Baldintzak:  

 

 

Garraio-gastuak: 

 

 

 

 

 

Sinadura:  

 

ZENBATEKOA GUZTIRA: 

 

Hornitzailea:  
Helbidea: 

Posta-kutxa:   Herria: 

Lurraldea: 

IFK/IFZ 

Tel.:    Faxa:  

Posta elektronikoa: 

Albaran-zk.:  

Data: 

Bezeroa:  

IFK/IFZ:  

Helbidea: 

Posta-kutxa:   Herria:    Lurraldea: 

Tel.:    Faxa:  

Posta eletronikoa: 
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5.7.1.4. FAKTURA 

Kobratzeko edo ordaindu dela adierazteko egiten da faktura, eta produktuak saldu dituen edo 

zerbitzua egin duen enpresak igortzen dio zerbitzua edo produktua jaso duen enpresari, 

erakundeari edo pertsonari. Faktura igortzen duenak gorde behar du haren kopia edo matrizea. 

Faktura da, hainbat egoeratan, kobratu den legezko frogagiria, eta, behar izanez gero, 

erreklamazioa egiteko aukera ematen duen dokumentua. Erabiltzen da, baita ere, enpresek 

beren gastuak justifikatzeko eta BEZaren kitapena egiteko.  

Fakturetan, beraz, BEZaren zerga-oinarriak eta, hala badagokio, BGarena (baliokidetasun-

gainordaina) kontuan eduki behar dira. 

Salerosketa guztietan ez da faktura osoa egin behar. Zenbait kasutan, nahikoa da faktura 

sinplifikatua edo fakturaren ordezko agiria, tiketa, hain zuzen.  

Tiket batean, derrigorrez agertu behar da zenbaki korrelatiboa, saltzailearen IFZ, 

“BEZa barne” adierazpenari dagokion ehunekoa, eta zenbateko osoa. 

Fakturetan, datu hauek agertu behar dira: 

- fakturaren zenbaki korrelatiboa,  

- enpresa igorlearen datuak: izena, helbidea eta IFZ, telefonoa, faxa, helbide elektronikoa 

edo webgunea,  

- bezeroaren datuak: izena, helbidea eta IFZ edo NA zenbakia pertsona fisiko bat bada,  

- ondasun edo zerbitzuen deskripzioa: artikuluaren kodea, deskripzioa, kopurua, bakoitzaren 

prezioa eta zenbatekoa eta egindako deskontuak (hala badagokio),  

- dagozkion albaran edo albaranen zenbakiak,  

- eragiketaren zenbateko osoa,  

- BEZaren zerga-oinarriak eta BEZaren eta, hala badagokio, BGaren (baliokidetasun-

gainordaina) zenbatekoak,  

- fakturaren baldintzak: bezeroaren kodea eta ordainketa egiteko modua,  

- eguna, lekua eta izenpea. 

Enpresen arteko eragiketetan, erosleak produktuak jasotzen ditu albaranarekin batera eta 

sinatu egiten du. Enpresa saltzaileak, sinatutako albarana jasota, faktura prestatzen du, eta 

bezeroari bidaltzen dio, ordaintzeko modua eta epea adierazita. Erosleak, faktura begiratu 

ondoren, adostutako epean ordaintzen du. 

Eroslea ohiko bezeroa ez bada, gertatu daiteke saltzailea ez fidatzea eta aldez aurretik 

ordaintzeko eskatzea. Baina erosleak ere nolabaiteko bermea eskatu diezaioke saltzaileari: 

proformako faktura –jakiteko nolakoa izango den ordaindu ondoren etorriko zaion benetako 

faktura–, eta ordaindu egiten du; saltzaileak, kobratu ondoren, faktura bidaltzen dio erosleari. 

Faktura jaso ondoren, baieztatu egin behar da fakturaren datu orokorrak ondo daudela, 

begiratu zein albarani edo eskabideri dagokion, eta fakturan agertzen denarekin konparatu. 

Gainera, begiratu behar da BEZa eta, hala badagokio, BGari buruzko datuak desglosatuta 

datozen eta kalkuluak ondo dauden. 

Dena ongi badago, ordaintzeko garaia da. Begiratu zer ordainketa-sistema adostu den 

hornitzaile horrekin, eta jarri abian. Arazoren bat badago, jarri hornitzailearekin harremanetan, 

eta, behar izanez gero, egin erreklamazio bat. 

Azkenik, artxibatu, gainerako fakturekin batera. 
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Faktura igortzeko garaian, bezeroaren datuak eta dagokion albaranaren edo eskabidearen 

kopia bilatu behar dira, fakturaren azalpen-atala bete, bezeroa BGaren erregimenean dagoen 

begiratu, zerga-oinarriak eta BEZa kalkulatu, eta, hala badagokio, BGa kalkulatu, data eta 

faktura-zenbakia eta enpresaren zigilua jarri, eta azkenik bi kopia inprimatu, bat bezeroarentzat, 

eta, bestea,  artxibatzeko.  
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Erref. Deskribapena Kopurua 
Salneurria 

unitateko 
Eskaintza 

BEZa 

(%) 
BEZa 

BGa 

(%) 
BGa Zenbatekoa 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

       

 

Garraio-gastuak: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ZENBATEKOA GUZTIRA: 

 

Hornitzailea:  
Helbidea: 

Posta-kutxa:   Herria: 

Lurraldea: 

IFK/IFZ 

Tel.:    Faxa:  

Posta elektronikoa: 

Faktura-zk.: 

Data: 

Albaranaren zk.:  

Bezeroa:  

IFK/ FZ:  

Helbidea: 

Posta-kutxa:   Herria:    Lurraldea: 

Tel.:    Faxa:  

Posta eletronikoa: 
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Osasuna guztion ahoetan 
 
Data: ________________________________ 

 

Faktura-zenbakia:  ________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deskripzioa Hortz-
hagina 

Prezioa % Deskontua Totala 

Profilaxia eta periodontograma  75  75 

Exodontzia zaila 28 75  75 

Exodontzia barneratutako 
haginean, kirurgia barne 

48 150  150 

     

     

     

     

     

     

     

Guztira 300 
 
BEZik gabeko faktura Balio Erantsiaren Gaineko Zergari buruzko 37/1992 Legearen 20.1 
artikuluaren arabera 
 

 
BBK, 123-564-9087-45-56789546 zenbakiko Kontu korrontean ordaindu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinadura eta zigilua  
 

 

 

 

FAKTURA 

Odontologia Klinika Osasuna guztion 
ahoetan S. L.   
K/ Izenik gabea, 1. zk.  (Behea)  
48008 Bilbo 
Ander Miangolarra Odontologoa 
IFZ: B- 12345678  
Tel.: 94 454 555  

Pazientea:  
Helbidea:  
Herria:  

NA:  

Odontologia Klinika Osasuna guztion ahoetan S. L.  K/ Izenik gabea, 1. zk. (Behea)  48008  Tel.: 94 454 555 Bilbo 
Ander Miangolarra Odontologoa. 58-D Elkargokide zk. B- 12345678 IFZ 
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BEZa (BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA) eta BGa (BALIOKIDETASUN-

GAINORDAINA) 

BEZa 

BEZa zeharkako zerga bat da, kontsumoaren gainekoa, eta, 1992ko abenduaren 28ko 

37/1992 legearen arabera, hiru eragiketa motari ezartzen zaie. 

1. Enpresariek eta profesionalek burutzen dituzten ondasun-entregei eta zerbitzu-

emanaldiei.  

2. Ondasunen erkidego barruko eskuratzeei. 

3. Ondasunen inportazioei. 

Kontsumitzaileak produktuak erosten dituenean edo zerbitzuak jasotzen dituenean, haien 

kostuaren portzentaje jakin bat ordaindu behar du zerga moduan. Baina zerga hori ez dio 

zuzenean estatuari ordaintzen, baizik eta produktua edo zerbitzua eman duen enpresari edo 

profesionalari. Horixe da, hain zuzen, zeharkakoa izatea. Enpresari edo profesionalak zerga-

biltzailearen lana egiten du: bezeroari saldutako produktuaren prezioaz gain, prezio horren 

ehuneko bat kobratzen dio, zerga dela eta; ondoren, hiruhilekoko BEZaren aitorpena egiten 

duenean, Ogasunari eman beharko dio BEZa dela-eta jasotako dirua. 

Bezeroak, enpresari edo profesionalari, produktu edo zerbitzuen prezioa eta BEZa ordaintzen 

dio; profesionalak, ondoren, BEZa Ogasunari ematen dio. 

Askotariko BEZ tasak daude: Produktu gehienei % 21eko BEZa dagokie, baina badaude 

BEZik ordaintzen ez duten hainbat produktu eta zerbitzu –osasun-arloko zerbitzuak: 

ospitaleratzekoak eta mediku, odontologo, protesiko, psikologo, logopeda edo optikoek 

egindakoak, besteak beste–, bai eta BEZ tasa gutxituak dituztenak ere.  

Murriztua (%10): Osasun produktuak, materialak, ekipoak eta tresnak, baldin eta, 

objektiboki hartuta, gizakiaren edo animalien gaixotasunak edo minak prebenitu, 

diagnostikatu, tratatu, arindu edo sendatzeko soilik erabil badaitezke. 

Oso murriztua (%4): Gizakientzako medikamentuak, bai eta sustantzia sendagarriak, 

sendagaiak eta horiek lortzeko ohikotasunez eta egokitasunez erabil daitezkeen tarteko 

produktuak ere. 

Baliokidetasun-gainordaina 

BGa, BEZa bezala, produktu edo zerbitzuen truke ordaindu beharrekoaren portzentaje bat da.  

Enpresen jarduera txikizkako salmenta bada, eta salmenten % 80 edo gehiago partikularrei 

bideratuta badago, Ogasunean hiruhilekoko BEZaren aitorpena egin beharrean, BGa 

(baliokidetasun-gainordaina) izeneko sistema erabili daiteke. Beraz, enpresak, hornitzaileei 

esaten die BGaren erregimenean dagoela, eta, orduan, hornitzaileek, faktura egiten diotenean, 

BGa ere kobratzen diote BEZaz gain. 

Zer dela eta kobratzen da gainordaina? Enpresa batek, irauteko, dirua irabazi behar du. 

Publikoarentzako salmenta-prezioa hornitzaileei ordaindutakoa baino handiagoa izaten da, 

jakina. Ondorioz, produktu bat saltzean, enpresak kobratuko duen BEZaren zenbatekoak 

handiagoa izan behar du produktu bera erostean ordaindutako BEZaren zenbatekoa baino. 

Produktua erostean, BEZaz gain, BGa ere ordaintzen badu, salmentako eta erosketako 

zenbatekoen arteko diferentzia konpentsatuta geldituko da, gutxi gorabehera. Horrela, enpresak 

ez du Ogasunarekin konturik zuritu beharrik –ez du BEZaren hiruhileko aitorpena egin beharrik–

.  
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Osasuna guztion ahoetan 
 
Data: ________________________________ 

 

Ordainagiriaren zenbakia:  ________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Osasuna guztion ahoetan Odontologia Klinikak _______ # ………….. €# kobratu dio  
_______________________________ NA zenbakia duen ___ ______________ 
_______(pazientearen izen-abizenak) ____________________Jaunari / Andreari, haren 
odontologia tratamenduaren ordaintzat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinatuta 
Ander Miangolarra Odontologoa 
 
 
 

 

 

 
 
  

ORDAINAGIRIA 

Odontologia Klinika Osasuna guztion 
ahoetan S. L.   
K/ Izenik gabea, 1. zk.  (Behea)   
48008 Bilbo 
Ander Miangolarra Odontologoa.  
IFZ: B- 12345678  
Tel.: 94 454 555  

Pazientea:  
Helbidea:  
Herria:  

NA:  

Odontologia Klinika Osasuna guztion ahoetan S. L.  K/ Izenik gabea, 1. zk. (Behea)  48008  Tel.: 94 454 555 Bilbo 
Ander Miangolarra Odontologoa. 58-D Elkargokide zk. B- 12345678 IFZ 
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Osasuna guztion ahoetan 
 
Data: ________________________________ 

 

________(asistentzia)________________________ Egiaztagiria 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

_____________________________ NA zenbakia duen ___ _____________________ 
_______________ (pazientearen izen-abizenak) ___________________Jaunak / Andreak 
________________(egunak jarri zenbakitan) ___________________________ egunetan 

aho-hortzetako tratamendua izan du Osasuna guztion ahoetan Odontologia Klinikan 
honako orduetan ____________________________________________________ 
 
 
___________(izen-abizenak)________________________________-k eskatuta behar 
duenerako erabili dezan, nik, ________________________________-k, EGIAZTAGIRI 
hau sinatzen dut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinatuta 
Ander Miangolarra Odontologoa 
 
 
 

 

 

 

 

  

EGIAZTAGIRIA 

(JUSTIFIKANTEA) 

Odontologia Klinika Osasuna guztion 
ahoetan S. L.   
K/ Izenik gabea, 1. zk.  (Behea)  
48008 Bilbo 
Ander Miangolarra Odontologoa.  
IFZ: B- 12345678  
Tel.: 94 454 555  

Pazientea:  
Helbidea:  
Herria:  

NA:  

Odontologia Klinika Osasuna guztion ahoetan S. L.  K/ Izenik gabea, 1. zk. (Behea)  48008  Tel.: 94 454 555 Bilbo 
Ander Miangolarra Odontologoa. 58-D Elkargokide zk. B- 12345678 IFZ 

 



131 

 

 

 
Osasuna guztion ahoetan 
 
Data: ________________________________ 

 
 
 
 

Botikak eta dosiak:  
 
- Enantyum 25 mg, pilulak   Pilula bat 8 ordurik behin. 
 
- Nolotil anpoilak (kutxa bat): min handia badago, lehen bi egunetan.  
 
- Omeoprazol (Urdail-babeslea) (kutxa bat)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinatuta 
Ander Miangolarra Odontologoa 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ERREZETA 

Odontologia Klinika Osasuna guztion ahoetan S. L.  K/ Izenik gabea, 1. zk. (Behea)  48008  Tel: 94 454 555 Bilbo 
Ander Miangolarra Odontologoa. 58-D Elkargokide zk. B- 12345678 IFZ 
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Odontologia Klinika Osasuna guztion ahoetan S. L.   
K/ Izenik gabea, 1. zk.  (Behea) 48008 Bilbo 
Tel.: 94 454 555  
Ander Miangolarra Odontologoa 

 

Eguna__________Hila______________Ordua_____ 

 

Eguna__________Hila______________Ordua_____ 

 

Eguna__________Hila______________Ordua_____ 

 

Eguna__________Hila______________Ordua_____ 

 

Eguna__________Hila______________Ordua_____ 

 

Eguna__________Hila______________Ordua_____ 

 

Eguna__________Hila______________Ordua_____ 

 

Eguna__________Hila______________Ordua_____ 

 

ZITA TXARTELA 
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5.7.2. DOKUMENTU FINANTZARIOAK 

Salerosketa guztietan, bi elementu daude: saltzaileak produktu batzuk entregatzen ditu edo 

zerbitzu bat egiten du, eta, horren truke, erosleak ordaindu egiten dio, diruz edo diruaren 

ordezko zerbaiten bidez. Ordainketa egiteko erabiltzen diren dokumentuak dokumentu 

finantzarioak dira. 

Salerosketa egiten den momentuan ordaintzen bada, eskurako ordainketa izango da; 

eragiketa egin ondoren egiten bada adostutako epean, ordainketa geroratua izango da. 

Enpresen arteko eragiketetan, ohikoa izaten da 30, 60 eta 90 egunera ordaintzea. 

Ordainketa-epeak hiru baino gehiago badira, epekako ordainketa dela esaten da. 

Aho-hortzetako kontsultetan, batetik, eskatutako salgaiak ordaindu egin behar zaizkie 

hornitzaileei; eta, bestetik, egindako zerbitzua kobratu egiten zaie bezeroei. Higienistei ez 

dagokie funtzio horiek betetzea, hala ere, aztertu egingo ditugu erabiltzen diren ordainbideak: 

ORDAINAGIRIA, TXEKEA, BANKU-TRANSFERENTZIA, BANKU-TXARTELA, KANBIO-

LETRA eta ORDAINDUKOA.  

5.7.2.1. ORDAINAGIRIA 

Pertsona batek bere zorra ordaindu duela egiaztatzen duen dokumentua da. Diru-entregaren 

beste frogagiririk –faktura edo tiketa– ez dagoenean erabiltzen da. Adibidez: paziente batek 

epeka ordaintzen digu egiten ari garen tratamendua, eta guk ordainagiria emango diogu 

entregatutako zenbatekoa zehaztuta. 

Ordainketa jaso duen enpresak igortzen du ordainagiria. Ordenagailuz egiten badu, bi kopia 

inprimatu behar ditu: bata, ordainketa egin duenarentzat, eta, bestea, dirua jaso duenak 

gordetzeko. Eskuz egiten badira, inprentako berezko taloitegiak erabiltzen dira. Taloitegiek bi 

atal dituzte: ordainagiria bera eta matrizea. Ordainagiria ordainketa egin duen pertsonari 

ematen zaio eta matrizea taloitegian gelditzen da, gordetzeko. 

Ordainagiriaren bi ataletan honako datu hauek agertu beharko dute: 

- Ordainagiriaren zenbakia, igorpen-tokia eta -data 

- Dirua ematen duen enpresaren edo pertsonaren izena eta dirua jasotzen duen 

pertsonaren izena eta sinadura 

- Diru kopurua, zenbakitan eta idatziz. Ordainketa txekez egiten bada, txekearen 

zenbakia idaztea komeni da 

- Ordainketaren arrazoia 

  

Ordainagiria: ……….…..zk. Ordainagiria: ………………..zk. 

Jaso dut:  Igorpen-tokia eta -data  

Diru kopurua:                      

Euroak:  #..........#            

(zenbakiz) 

Jaso dut: 

Euroak:  #.......................................................# 

(letraz) 

Ordainketaren zergatia  

 

Ordainketaren zergatia  

 

Data    

 

Dirua jasotzen duen pertsonaren izena eta sinadura     
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5.7.2.2. TXEKEA 

Ordainketa egiteko beste sistema bat da. Banketxeak txeketegia ematen dio bertan kontu 

korrontea duen pertsona bati, kontu jakin batean duen dirua erabili ahal izateko, norberak dirua 

kobratzeko edota beste batzuei ordainketak egiteko. 

Txekearen bidez, igorleak (txekea egiten duenak) igorpendunari (banketxea edo aurrezki-kutxa) 

agintzen dio txekean adierazitako dirua ordaindu diezaiola, bere (igorlearen) kontu korrontetik, 

hartzaileari (ordainketa jasotzen duen pertsona).  

Txekea jaso behar duenak ezin duenez aurretiaz jakin igorlearen kontu korrontean nahiko diru 

egongo den, enpresa askok ez dute txekerik onartzen.  

Txekean, hainbat datu agertu behar dira: igorlearen izena, kontu korrontearen zenbakia eta 

sinadura; igorpendunaren izena eta helbidea;; hartzailearen izena edo, horren ordez, 

“eramailea” hitza; ordaindu beharrekoa zenbakitan eta letraz adierazita, txekearen seriea eta 

zenbakia, eta igorpen-tokia eta -data. 

Epe bat dago txekea kobratzeko. Epe hori pasatzen denean, txekearen igorleak ez ordaintzeko 

agindua eman dezake eta erreklamatzeko aukerak mugatu egiten dira. 

 

Txekea igortzeko erak 

 Eramaileari: esapide horren bidez adierazten da txekea aurkezten duen pertsonari 

egingo zaiola ordainketa. 

 Izenduna: pertsona jakin batentzat igortzen da txekea, eta pertsona hori da 

kobratuko duena. 

 Agindura: agindura agertzen bada esan nahi du hartzaileak hirugarren pertsona 

bati transmititu diezaiokeela txekea. Halakoetan,  endosatuta (txekearen atzeko 

aldean sinatuta) eskualdatu daiteke txekea. 

Txeke motak: Txekearen segurtasuna handiagoa izan dadin, txeke berezi batzuk daude. 

 Txeke gurutzatua: igorleak edo txekea duenak bi marra paralelorekin gurutzatzen du 

txekea aurreko partean. Bankuek bakarrik kobratu dezakete txeke mota hori, hots, 

hartzaileak ezin du zuzenean kobratu, eta dirua eskuratzeko bitarteko pauso bat du 

beharrezkoa: lehenago bere kontuan sartu. 

 Kontuan abonatzeko txekea: igorleak edo txekearen hartzaileak eskudirutan ordaintzea 

debekatu dezake, txekearen atzeko aldean kontuan abonatzeko adierazpena jarrita. 
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 Txeke ziurtatua edo adostua: Bankuak bermatzen du kobratu ahal izango dela 

igorlearen kontutik ordaintzeko adina diru gordeta. Bankuak, txekearen atzeko aldean 

idazten du zenbatekoa eta noiz arte bermatzen duen.  

 Banku-txekea. Bankuak berak egiten du, ordaindu behar duenak eskatuta. Bankuak 

berak bermatzen du kobratu ahal izango dela, dagokion zenbatekoa kontu korrontetik 

kentzen baitu. Banku-txekeak egiteagatik, banketxeak komisio bat kobratzen dio 

igorleari 

5.7.2.3. BANKU-TRANSFERENTZIA 

Banku-transferentziaren bidez, dirua bidaltzen da, banku-entitate baten bitartez, ordainketa jaso 

behar duenak entitate berean edo beste edozein entitatetan duen kontu korronte batera. 

Ordaindu behar duenaren iniziatibaz egiten da transferentzia; beraz, fakturen mugaegunei 

erreparatu behar zaie, eta datok baino lehenago igorri behar dira transferentzia-aginduak. 

Bankuak bidakitako diruaren gaineko portzentaje bat kobratzen dio agindu-emaileari. Entitate 

bereko kontuen arteko diru-mugimenduetan, normalean, ez da kobratzen transferentzia-

komisiorik. Gauza bera gertatzen da entitate batean eskudiruz ordaintzean.  

Pauso hauek eman behar dira transferentzia egiteko: ordainketa jaso behar duen pertsonaren 

edo enpresaren izena eta kontu korrontearen zenbakia lortu, Banku-entitate batera joan eta 

transferentzia-inprimakia bete –norberak edo, datuak eskatuta, entitateko langileak 

ordenagailuaren bidez–. Amaitutakoan, bankuak transferentziaren frogagiria ematen du.  

 

Normalean, entitate bereko kontuen artean egindako transferentziak egun berean gauzatzen 

dira; entitate desberdinen artekoek bi egun behar izaten dituzte. 

Internet bidezko transferentziak 

Azken urteetan, banku-eragiketak Internet bidez egiteko aukera ematen diete bankuek 

bezeroei. Bezeroa pasahitz baten bidez sartzen da entitateak horretarako daukan orrian. 

Bezeroarentzat erosoa da, etxetik edo bulegotik bertatik egin baititzake eragiketak; 

entitatearentzat, berriz, errentagarria da, automatizatutako sistemen bidez egiten baita. 
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Erabiltzailea bera arduratzen da eragiketa egiteaz, eta entitateko langileek lan gutxiago egin 

behar dute edo zuzenean ez da horretarako langilerik behar. 

Hori dela eta, Internet bidezko transferentziak bulegoan egindakoak baino merkeagoak izaten 

dira. 

5.7.2.4. BANKU-TXARTELA 

Gero eta gehiago erabiltzen da plastikozko dirua. Bankuek edo aurrezki kutxek komisio bat 

kobratzen dute, urtean, txartela erabiltzearren. Txartel horien bidez, baimena eman dakioke 

saltzaileari kontu korronte batetik kobratu dezan, edo dirua atera daiteke kutxazain 

automatikoetatik. 

Bi txartel mota nagusi bereizi daitezke: 

• Zor-txartelak. Denda gehienetan erosketak egiteko balio izaten dute, bai eta kutxazain 

automatikoetatik dirua ateratzeko ere, baina ez dute krediturik ematen, hau da, dirua ateratzen 

edo erosketa ordaintzen den une berean deskontatzen da dagokion zenbatekoa kontu 

korrontetik, eta, ez badago saldo nahikorik, entitateak ez du uzten eragiketa egiten. 

• Kreditu-txartelak. Aurrekoek ez bezala, kreditua ematen dute. Erosketak egitean, zenbatekoa 

ez da berehala deskontatzen kontu korrontearen saldotik, baizik eta bezeroak eta bankuak 

adostutako datan. Berdin dio eragiketa egiten denean kontu korrontean dirua egon ala ez 

entitateak erosteko kreditua ematen baitio bezeroari –entitatearekin adostutako kreditu-muga ez 

bada gainditzen, betiere–. 

Hori horrela da erosleari dagokionez, baina, saltzaileari berdin dio zein motatako txartela erabili, 

bankuak berehala sartzen baitu beraren kontuan kobratutakoa.  

Aho-hortzetako kontsultetan, txartel bidez kobratzeko, honako pausoak eman behar dira: 

1.- Banku-entitate batekin akordio batera iristea ST (saltokiko terminal) bat eman diezaion, eta 

haren bidez kobratzeko pazienteei. Eragiketa bakoitzeko, komisioa kobratzen du entitateak, eta 

komisio horren zenbatekoa negoziatu beharko du aho-hortzetako kontsultako titularrak. 

2.- Saltokiko terminala eskuratu ondoren, bezero bati kobratzeko: 

 Zerbitzuaren zenbatekoa bezeroari esan, eta, txartelarekin ordaindu nahi badu, txartela 

eta identifikazioa eskatu (nortasun-agiria), eta baieztatu eman duen txartelaren titularra 

dela. 

 Banda magnetikoa STtik pasatu, edo, txartelak txipa badu, STak horretarako duen 

zirrikituan sartu. STak txartelaren datuak irakurriko ditu, eta zenbatekoa galdetuko du. 

 Zenbatekoa tekleatu, eta balidatu botoia sakatu. STak entitateari bidaltzen dizkio 

txartelaren datuak eta eskatutako zenbatekoa, telefono-linearen bidez. Entitateak datu 

horiek guztiak aztertzen ditu, eta erantzuna bidaltzen du. 

 Erantzuna baiezkoa bada, STak onarpen mezu bat erakutsi, eta tiketa inprimatzen du. 

Orduan, tiketa sinarazi behar zaio bezeroari. Baliteke STak PINa sartzeko eskatzea: 

horrela bada, STa eman behar zaio bezeroari, zenbakia tekleatu dezan; kasu horretan, 

ez zaio tiketa sinarazi behar. Makinak, ondoren, tiketaren kopia bat inprimatzea nahi 

dugun galdetzen du, eta balioztatzeko botoia sakatu behar da. Sinatutako tiketa aho-

hortzetako klinikak gorde behar du –bezeroak PINa sartu badu sinatu gabe badago ere, 

tiketa gorde egin behar da–, eta bigarren tiketa bezeroari eman behar zaio. 

 Erantzuna ezezkoa bada, zergatik ez den onartu erakusten du STak. 
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5.7.2.5. KANBIO-LETRA 

Ordainketa-agindua daukan kreditu-agiria da. Truke agirien eta Txekearen 1985/19 legeak arautzen 

du. 

Saltzaileak prestatzen du kanbio-letra, paper tinbredun berezian, eta erosleari aurkezten dio 

onarpena sinatu dezan. Horrekin, jarritako zenbatekoa berariaz adierazitako lekuan eta 

egunean –mugaeguna– ordaintzeko konpromisoa hartzen du bezeroak. Normalean, banku-

entitate bateko kontu korronte batean ordaintzeko izaten da letra; entitate hori hartzailea da. 

Sistema hau epeka ordaintzeko erabiltzen da. 

Kanbio-letra endosatu egin daiteke, eta, saltzailea, dirua behar badu letra bakoitzaren 

mugaeguna baino lehenago, banku-entitate batera joan daiteke, eta dirua aurreratzeko esan. 

Bankuak, komisioa eta interesak deskontatu ondoren, dirua aurreratzen dio saltzaileari, eta 

kanbio-letra aurkezten dio bezeroari mugaegunean ordaindu diezaion. 

5.7.2.6. ORDAINDUKOA 

Agiri honen bidez, pertsona batek, sinatzaileak, onuradunari zenbateko zehatz bat egun jakin 

batean ordaintzeko konpromisoa hartzen du. 

Kanbio-letraren antzekoa da, baina zor-agiria luzatzen duena zorduna bera da. 

Ordaindukoa norberak egin dezake, baina ohikoena da banku entitate batek emandako 

taloitegiak erabiltzea, txeketegien antzekoak. Horrelako dokumentuetan, datu hauek agertzen 

dira: entitatea eta bulegoa; kontu korrontearen datuak; mugaeguna; zenbatekoa, zenbakiz eta 

letraz adierazia; hartzailearen izena (derrigorrezkoa); igortze-lekua eta -data; dokumentuaren 

beraren identifikazioa (taloitegiaren zenbakia eta taloiarena) eta igorlearen sinadura. 

 

 

  



138 

 

6. OSASUNGINTZAKO BILTEGIAK 

 

6.1. SARRERA 

Aho-hortzetako kontsultetan, zerbitzu bat ematen zaio pazienteari, eta horretarako produktuak 

eta materialak behar dira –botikak, produktu sanitarioak, tresneria, arropa, dokumentu klinikoen 

inprimakiak eta abar–. Produktu horiek biltegiratuta egon behar dute aho-hortzetako 

kontsultetara heltzen direnetik pazientearekin erabili arte.  

Biltegia zerbitzuak emateko behar diren artikuluak gordetzeko leku fisikoa da. Biltegia 

optimizatzeko, hainbat gauza eduki behar da kontuan: 

 Produktua ondo kontserbatzea bermatu behar da eta lokalak egokitu.  

 Produktuak ez du denbora luzez egon behar biltegiratuta, finantza-kostuengatik eta 

iraungi egin daitekeelako. 

 Produktuak ahalik eta espazio txikiena hartu behar du biltegian. 

 Produktua hartu nahi denean, erraz aurkitzeko moduan egon behar du. 

 Biltegiaren alokairua eta beste zenbait gastu.  

 Biltegia kudeatzeko, langileak behar dira.  

Kontuan eduki beharreko kontu horiek guztiak gastuak eragiten dituzte, eta gastu horiek 

gutxitzeko edo diru jakin batekin ahalik eta etekin onenak lortzeko sortzen da enpresetan 

stocken kudeaketa izeneko zeregina.  

 

6.2. BILTEGIEN FUNTZIOAK 

Edozein enpresaren biltegiko langileen funtzio nagusiak –beraz, osasun-biltegietakoena ere 

bai– honakoak dira:  

 Hornitzaileei beharrezko artikuluak eskatzea. 

 Merkantzia jaso eta egoera onean iristen dela kontrolatzea, bestela itzultzeko. 

 Artikuluak egoera onean mantentzea. Osasungintzako materialarekin, bereziki, 

ezaugarri fisiko eta kimikoak mantentzen direla ziurtatu.  

 Enpresako zerbitzu guztiak hornitu haien zereginak bermatzeko.  

 Artikulu guztien sarrera eta irteera guztiak kontrolatzea. Osasungintzan, 

merkaturatutako lote bakoitzaren jarraipena egiteko aukera egon behar da, 

osasunerako arriskurik balego merkatutik kendu ahal izateko. 

 Aldizka, artikuluak gainbegiratzea, iraungita edo egoera txarrean daudenak erretiratu 

eta berriak jartzeko. 

 Izakinak egoki kudeatzeko beharrezko agiriak egitea. 

 

6.3. OSASUN-ZENTROETAKO MATERIALA 

Osasungintzako materialak, oro har, produktu sanitarioak edo sendagaiak dira. 
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 Produktu sanitarioak: osasun-zerbitzua emateko behar diren materialak, ekipo eta 

instrumentuak dira. 

 Sendagaiak edo botikak: gaixotasunak prebenitzeko, diagnostikatzeko eta tratatzeko 

erabiltzen diren sustantziak dira. 

6.3.1. Biltegiratze-sistema 

Biltegia bi motatakoa izan daiteke:  

 Itxia: Sarrera mugatua dago eta baimendutako langileak baino ezin dira sartu. 

Merkantzien sarrera eta irteera guztiak konprobatzen dira. Sistema honek kostu altua 

dauka baina artikuluak zuzen kontrolatzea eta jarraitzea ahalbidetzen du.  

Ospitaleetako biltegi orokorrak eredu honetakoak dira.  

 Irekia: Sarrera ez da mugatua eta artikuluen kontrola ez da hain zorrotza. Aurrekoa 

baino merkeagoa eta erosoagoa da sistema hau.  

Ospitaleetako zerbitzuetan dauden biltegiak edota kontsultetakoak sistema honetakoak 

dira.  

6.3.2. Osasungintzako materialen sailkapena 

Osasungintzako materialak hainbat irizpideren arabera sailkatu daitezke:  

6.3.2.1. ABC edo Pareto printzipioaren sailkapena  

Materialak hiru kategoriatan sailkatzen dira behar duten kontrolaren arabera.  

o A taldea: artikulu hauek prezio altua daukate eta kopuru aldetik gutxi izaten dira. 

Biltegiratutakoaren kostuaren zati handia osatzen dutenez, %60-70a, ondo 

kontrolatuta egon behar dira. 

o C taldea: artikulu hauek prezio txikia daukate, baina kantitate handian biltegiratu 

behar dira. Biltegiratutakoaren kostuaren % 10-15 da eta ez dute hain ondo 

kontrolatuta egon behar, baina biltegiko zati handia okupatzen dute, % 60-70. 

o B taldea: tarteko balioa duten produktuak dira. Stockak kontrolatzeko sistemak ere 

konplexutasun ertaina eduki beharko du.  

6.3.2.2. Erabileraren eta iraupenaren araberako sailkapena  

o Material suntsigarria: Erabilerarekin gastatu egiten den materiala da. Erabilera 

bakarrekoak izan daitezke, adibidez, plastikozko xiringak edo gasak…, eta 

berrerabilgarriak, behin eta berriz erabili daitezkeenak nahiz eta erabilerarekin 

gastatu; adibidez: beirazko materialak, esterilizatu daitekeen tresneria… 

o Material inbentariagarria: Iraupen luzeko materiala da. Erabilerarekin suntsituz 

doa, baina, behar izanez gero, konpondu egin daiteke. Erakundeetan, material 

hauek inbentarioetan kontrolatzen dira. Denborarekin hondatu edo zaharkitu egiten 

badira, inbentarioan bajan eman behar dira deuseztatu aurretik. Adibidez, 

ordenagailuak, altzariak, aparailu espezializatuak eta abar.  

6.3.2.3. Gordetzeko baldintzen araberako sailkapena 

Material batzuk hondatu egiten dira baldintza berezietan ez badira mantentzen, adibidez, 

material labilak. Horiek tenperatura –termolabilak–, argitasun –fotosentikorrak–, eta 

hezetasun –higroskopikoak– baldintza berariazkoak behar dituzte. 

Bestalde, material esterila dago. Horiek esterilizatuta mantendu behar dira erabili arte.  
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6.3.2.4. Sortu dezaketen arriskuaren araberako sailkapena 

Material asko kontu handiz erabili behar da kalterik ez eragiteko erabiltzaileengan. Oro har, 

irudi bereziz –piktogramak– eta esaldi bereziz –R eta S esaldiak– daude seinalatuta.  

 

IRIZPIDEA MATERIAL MOTA ADIBIDEAK 

PARETOREN 
PRINTZIPIOA 

A motakoak: kostu handikoak eta kopuru 
txikikoak. Kontrol zorrotza behar dute. 

Erradiologia ekipoko 
aldagaiak 

B motakoak: erdi-mailako kostua eta kopurua. 
Prezisioko baskula 
elektronikoak 

C motakoak: kostu baxukoak eta kopuru handian 
behar direnak. 

Kotoi hidrofiloa 

ERABILERA 
ETA 

IRAUPENA 

Material suntsigarria 

Erabilera bakarrekoa Eskularru esterilak 

Berrerabilgarria 
Kirurgiako 
instrumentuak 

Material inbentariagarria 
Altzariak, ekipo 
informatikoak… 

GORDETZEKO 
BALDINTZAK 

Gordetzeko 
baldintza 
bereziak behar 
dituzte 

Material 
labilak 

Termolabilak Txertoak 

Fotosentikorrak 
Antiinflamatorio ez 
esteroideak.Topazio 
koloreko ontzietan gorde 

Higroskopikoak 
Sendagai 
eferbeszenteak 

Material esterila 
Kirofanoko 
instrumentala 

Baldintza berezirik behar ez dutenak 
Leku lehor eta freskoan 
gorde behar diren 
sendagaiak 

SORTU 
DEZAKETEN 
ARRISKUAREN 
ARABERA 

Arriskutsuak: R eta S esaldiak 
                        Piktogramak 

Toxikoak Metanola 

Korrosiboak Az. klorhidrikoa 

Ez-arriskutsuak Ur destilatua 

 

6.3.3. Osasun-zentroetako biltegietan aplikatu beharreko 

segurtasun- eta higiene-arauak 

Osasungintzako biltegietan izan daitezkeen arriskuak saihestu edo gutxitzeko, oinarrizko arau 

batzuk bete behar dira. Lantoki guztietan, lan-arriskuen prebentzioari buruzko batzordeak egon 

behar dira lan-arriskuen ebaluazioa eta plana egiteko. Lan-arriskuen prebentzio-planak zehaztu 

behar ditu, besteak beste, zein diren osasun-produktuak biltegiratzeko baldintza egokiak. 

6.3.3.1. Oinarrizko arauak. Hona hemen arau batzuk:  

 Biltegiak solairu bakarrean egon beharko du eta bi ate eduki.  

 Ateak eta irteerak libre egon behar dira eta ordena eta garbitasuna gorde behar da. 

 Pertsonak eta materialak erraz pasatzeko adinako zabalera duten pasabideak utzi 

behar dira. 

 Lokaleko hormak eta zorua erraz garbitzeko eta ez irristatzeko materialez egin behar 

dira. 

 Uraren, elektrizitatearen… instalazioak egoera onean egon behar dira. Sua itzaltzeko 

ekipamenduak instalatu behar dira eta tenperatura eta ihesak detektatzeko sistemak. 

 Aireztapena eduki behar dute, naturala edo artifiziala, eta argiztapen egokia. 
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 Zaindu behar da materialik ez pilatzea. 

 Bateragarriak ez diren produktuak bereiztu egin behar dira, adibidez sukoiak eta 

erregarriak, azidoak eta alkaliak, eta abar. 

 Produktuak ondo kontserbatzen direla bermatzeko, lokaleko giro-baldintzak kontrolatu 

behar dira: tenperatura, hezetasuna eta eguzki-argia dira eragin handiena duten 

aldagaiak. 

 Tenperaturak erreakzio kimikoen abiadura baldintzatzen du. Produktu gehienen 

kasuan, tenperatura egokia 20-22 ºC izaten da eta termostatoaren bidez kontrolatzen da. 

Produktu batzuk azkar degradatzen dira beroarekin –termolabilak–, eta tenperatura 

freskoan (8-15 ºC bitartekoa), hozkailuan (2-8 ºC bitartekoa), edo izozkailuan (-15 ºC-tik 

beherako tenperatura) mantendu beharko lirateke.  

 Hezetasunak zeharkatu egin dezake produktu askoren bilgarriaren materiala eta 

produktuaren propietateak aldatu –produktu higroskopikoak–. Airearen hezetasuna 

neurtzeko, hezetasun erlatiboa erabiltzen da; baina, produktu gehien hondatzen duen 

hezetasuna hormetatik edo zorutik sartzen dena da. Beraz, produktuak kokatzean, ziurtatu 

behar da ez dutela ukitzen ez horma ez zorua. Hala, bada, zoruarekin gutxienez 20 cm-ko 

tartea duten apal edo oholtzetan ipini behar dira. 

 Eguzki-argiak botika askoren degradazio-prozesua azkartzen du; beraz, komeni da 

biltegiratzeko lekuan eguzki-argirik ez sartzea eta produktuak jatorrizko bilgarrietan 

mantentzea. Halaber, produktu batzuk, fotosentikorrak direnez –argiak kalte egiten die–, 

bereziki babestu behar dira, horma opakoak dituzten tiradera edo altzari itxietan gordeta.  

 Normalean, armairuak baino hobeak izaten dira metalezko apalategiak. Hala ere, 

segurtasun-armairu bereziak daude produktu arriskutsuak gordetzeko. 

 Langileek beren lantokiko arriskuei buruzko informazioa jaso behar dute eta ezarritako 

arauak bete. Irregulartasunen bat nabarituz gero, ahalik eta lasterren eman behar diote 

abisua arduradunari.  

6.3.3.2. Biltegiaren giro-baldintzen kontrola eta erregistroa. 

Botikak biltegiratzen diren edozein establezimendutan, biltegietako baldintzak kontrolatu eta 

erregistratu egin behar dira.  

Biltegiko giro-baldintzei erreparatu behar zaie, eta egunero neurtu behar dira tenperatura eta 

hezetasuna; gero, neurketen emaitzak erregistro-orrian idatzi, orria sinatu, eta gorde egin behar 

da. 

Hozkailuaren kasuan, erregistro jarraitua egiten duen sistema bat ezarri behar da, edo, 

gutxienez, eguneroko tenperatura maximoa eta minimoa jasotzen dituen sistema bat. Hona 

hemen eredu bat. 
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TENPERATURA ERREGISTRATEKO AGIRIA 

…………………….. Osasun-zentroa Hila: ………….. 

Eguna Momentuko 
tenperatura 

Gutxieneko 
tenperatura 

Gehieneko 
tenperatura 

Eguna Momentuko 
tenperatura 

Gutxieneko 
tenperatura 

Gehieneko 
tenperatura 

1    16    

2    17    

3    18    

4    19    

5    20    

6    21    

7    22    

8    23    

9    24    

10    25    

11    26    

12    27    

13    28    

14    29    

15    30    

    31    
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6.4. IZAKINEN KUDEAKETA: BALORAZIOA ETA 

INBENTARIOAK 

Izakinak enpresak biltegian dituen materialak dira, gero ekoizpen-lanetan erabiltzeko nahiz 

bezeroei saltzeko. Izakinei stock ere esaten zaie.  

Inbentarioa da une jakin batean biltegian dauden materialen edota produktu baloratuen 

zerrenda.  

Izakinen kudeaketaren bidez, enpresa saiatzen da behar dituen material mota guztiak lortzen, 

kopuru egokian –stock-apurketarik ez gertatzeko–, betiere kostu txikienarekin.  

Stocken kudeaketan, honako bi aldagai hauek hartu behar dira kontuan: 

o Inbentarioari eusteko kostuak: lokala, aseguruak, biltegiko langileak, izakinak 

zaharkitzeagatik edo balioa galtzearen ondorioz sortzen diren kostuak, finantzaketa-

kostua, eta abar. 

o Eskaera-kostuak: telefonoa, inprimakiak, administrazioko langileak edo bulegariak, 

garraioa, eta abar. 

Hortaz,   Guztizko kostua = Mantentze-kostu osoa + Eskaera-kostua 

6.4.1. Izakinen analisia 

Gakoa hau da: zer kantitate eskatu behar du enpresak guztizko kostua ahalik eta txikiena 

izateko edo minimizatzeko? Horretarako, honako hauek hartu behar dira kontuan:  

o Segurtasun-stocka (Ss): biltegian dagoen material baten gutxieneko kopurua da, 

ezein arazorengatik stock-apurketarik gertatu ez dadin. Segurtasun-stocka 

kalkulatzeko, honako aspektu hauek hartu behar dira kontuan: produktuaren garrantzia, 

eskaera-erritmoa (zenbat eskatzen duten produktu hori denbora jakin batean) eta 

entregatzeko epea (zenbat denbora pasatzen den eskaera egiten denetik materiala 

jasotzen den arte). Hornitzaileak era irregularrean banatzen badu produktua edota 

produktua oso garrantzitsua bada, segurtasun-stock handia eduki behar dugu, stock-

apurketa gertatu ez dadin.  

o Eskaera-puntua (EP): Hornidura ez eteteko, izakinen zer zenbatekok behartzen 

gaituen eskaera egitera. Segurtasun-stockaren mailara ailegatu aurretik egin behar da 

eskaera berria. Eskaera-puntua kalkulatzeko, segurtasun-stockari batu behar diogu 

entrega-epean gastatzea espero dugun kantitatea. 

EP = (horniketa-epea x kontsumoa) + Ss 

Adibidea: Kontsulta batean egiten dugu lan eta “latexko eskularru txikiak” 

produktuari buruzko informazio hau daukagu.  

 Joan den urtean, bataz beste, 3 pakete gastatu ziren egunean.  

 Hornitzaileak 4 eguneko epea behar du materiala helarazteko. 

 Segurtasun stocka 10 paketekoa da eta gehieneko stocka 40 paketekoa.  

Kalkulatu Eskaera-puntua.  

EP  = (3 pakete eguneko x 4 egun) + 10 = 12 + 10 = 22 pakete.  

o Gehieneko stocka. Produktu bakoitzeko eduki beharreko gehieneko kantitatea da. 

Stock handiagoa edo txikiagoa edukitzeko, hainbat irizpide hartu behar dira 

kontuan, beteak beste, produktuaren iraungitze-data, zenbat okupatzen duen, 

biltegiaren tamaina eta gastuak… Printzipioz, ez da komeni izaten kantitate handiak 
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biltegiratzea, baina badaude aldeko arrazoiak ere: kantitate handiak eskatzeagatik 

egiten diguten beherapena, prezioen igoerak, garraio-gastuak… 

6.4.2. Izakinen balorazioa 

Biltegian dauden materialak Kontabilitate Plan Orokorraren arabera baloratu behar dira. 

Horretarako jakin behar dugu:  

o Izakinak: produktu bakoitzeko zenbat unitate dauzkagun eta haien balio ekonomikoa.  

o Sarrerak: erosketa-prezioan –fakturan azaltzen dena– baloratu behar dira, operazioen 

gastuak barne: garraioak, aseguruak, eta abar, BEZa salbu.  

o Irteerak: biltegitik zenbat produktu atera den eta haien balio ekonomikoa.  

Guzti hori kontrolatzeko, biltegiko-fitxak erabiltzen dira eta araudiak gomendatutako balorazio 

metodoak: Batez Besteko Prezio Haztatua (BPH) eta FIFO. Lehen, beste bat ere erabiltzen 

zen, LIFO, hain zuzen.  

o Batez Besteko Prezio Haztatua (BPH): Batez besteko prezioa zenbateko osoaren 

eta unitate kopuruaren arteko zatiketaren emaitza da. Salneurria aldatu egiten da 

beste sarrera bat gertatzen den bakoitzean. 

o FIFO (First In First Out ingelesez, hau da, Lehenago sartzen dena Lehenago Irten): 

Biltegitik ateratzen diren izakinak beti dira zaharrenak, eta sartu diren azkenak gelditzen 

dira biltegian. 

o LIFO (Last In First Out ingelesez, hau da, Azken sartzen dena Lehenen Irten): Biltegitik 

ateratzen diren izakinak beti dira berrienak, eta zaharrenak gelditzen dira biltegian. 

Artikuluaren prezioa igotzen badoa –inflazio-egoera– eta enpresak BPH irizpidea erabiltzen 

badu, izakinen balorazioa txikiagoa izango da; artikuluaren prezioa jaisten badoa, aldiz, 

FIFO irizpidea erabilita izango da txikiena izakinen balorazioa. 

Horrek zerikusia du etekinekin, zeren eta  

  Etekinak = diru-sarrerak – kostuak 

Beraz, enpresak erabakiko du zein irizpide aukeratu, baina behin bat aukeratuta, harekin 

jarraitu behar du aurrerantzean. 

6.4.3. Izakinen fitxak 

Produktu bakoitzaren zer stock dgoen jakiteko balio dute. Produktu bakoitzeko –erreferentzia 

bakoitzeko– fitxa bat egiten da, eta bertan erregistratzen dira produktu horren sarrerak, 

irteerak, eta momentu bakoitzeko izakinak. Horrela jakin dezakegu, une oro, zenbatekoak 

diren izakinak, noiz ailegatzen diren eskaera-puntura, zenbateko inbertsioa dagoen –FIFO, 

LIFO edo BHP metodoak erabilita–, nondik etorri eta nora joan den produktua, produktuaren 

lote-zenbakia, iraungitze-data… (lote jakin bateko produktuen jarraipen zehatzari  

trazabilitatea deritzo). 

Fitxaren idazpuruan produktuaren datu orokorrak adieraziko dira: produktuaren  

deskripzioa, erreferentzia, gehiegieneko eta gutxieneko stockak, eskaera-puntua eta 

balorazio-metodoa. 

Produktuaren mugimenduak erregistratzeko atala: data, eragiketen deskripzioa  

(erosketa, salmenta, iraungitzeagatiko galera… ) eta sarrerak (erosketen bidez edo enpresa 

beraren beste biltegietatik ekarritakoak). 

Irteerak: salmentaren bidez eta beste arrazoi batzuk tarteko –iraungitzeagatiko  

galerak, itzulketak…– produktuaren zenbat unitate ateratzen diren biltegitik… 
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Izakinak: zutabe honetan idazten da sarrera edo irteera bakoitzaren ondoren biltegian  

produktuaren zenbat unitate dauden. Mugimendu bat egiten den bakoitzean, dagokion 

zutabean apuntatu behar da eta izakinak izeneko zutabea ere eguneratu behar da. 

6.4.4. Inbentarioak 

Inbentarioa biltegi batean dauden izakinen kontaketa zuzena da. Izakinak, aldian behin, eskuz 

kontatu behar dira, nahiz eta beti egon biltegiko fitxen bidez kontrolatuta; izan ere, desorekaren 

bat egon daiteke fitxetan erregistratutakoaren eta biltegian benetan daudenen artean.  

Hauxe izaten da inbentarioa egiteko prozedura: 

 Produktuen fitxetako datuekin, orri batzuk prestatu behar dira (inbentario-fitxak) 

erreferentzia bakoitzaren stocka zenbatekoa den adierazteko. 

 Material guztiak aurkitu eta sailkatu behar ditugu, kontaketa ordenatua egiteko. 

 Banan-banan kontatu behar ditugu materialak, haien egoera aztertu, eta baten bat ez 

egoera onean badago, erretiratu.  

 Zenbatutako unitate kopurua eta produktuen fitxan agertzen dena alderatu. Normalean, 

bat etortzen dira, eta bat ez badatoz, horren arrazoia bilatu behar da.  

 Azkenik, produktuaren fitxan lerro berri bat egin behar da inbentarioan zenbat unitate 

dauden adierazteko. 

Oso garrantzitsua da, inbentarioa egitean, produktu bakoitza behin baino gehiagotan ez 

kontatzea. Horretarako, hainbat metodo erabili ditzakegu: kontatutako produktu edo apalen 

gainean adierazgarriren bat itsastea, fitxa autokopiatiboak erabiltzea… 

Legez, inbentarioa urtean behin egin behar da gutxienez. 

Enpresa askok, inbentarioa egiteko, eten egiten dute euren jarduera hainbat egunez. Bestela, 

inbentario jarraitua egin daiteke: egunero, edo aldian behin, erabiltzen da denbora tarte bat 

biltegiko produktuen zati baten kontaketa egiteko, enpresaren jarduera normala behin ere 

gelditu beharrik gabe.  

Inbentario jarraitua egiten badugu, erabaki dezakegu zenbateko maiztasunez kontatu nahi 

ditugun produktu bakoitzaren izakinak. Adibidez, oso garestiak diren produktuak eta lapurtzeko 

arrisku handia dutenak urtean behin kontatu beharrean, hilean behin inbentariatu daitezke. 

Horrela, ordenagailuko idazpena eta izakinen benetako zenbatekoa bat ez baletoz, berehala 

konturatuko ginateke. 
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Izakinen fitxa 

Artikulua:  
Gehieneko stocka: 

BALORAZIO-IRIZPIDEA:  
Gutxieneko stocka: 

Erreferentzia: Segurtasun-stocka:   

DATA DESKRIBAPENA 
SARRERA IRTEERA IZAKINAK 

KOPURUA SALNEURIA BALIOA KOPURUA SALNEURRIA BALIOA KOPURUA SALNEURRIA BALIOA 

                      

                      

                      

                      

                      

                      



147 

 

Adibidez: Aho-hortzetako kontsulta batean, Proclinic hornitzaileari aurpegi-maskaren 20 unitateko kaxak erosi zaizkio honako egun eta prezioetan: 
 2013/09/01ean, 25 kaxa, 10,57 euroan kaxa bakoitza, eta 2013/09/16an, 100 kaxa 10,30 euroan bakoitza.  
Pazienteekin erabili dira. eta honako egunetan berbegiratu da biltegia eta aztertu da orain arte zenbat gastatu den:  
 2013/09/04an, 65 kaxa kontsumitu dira; 2013/10/08an 10 kaxa eta 2013/11/05ean 45 kaxa.  
Jakinda, aurretik zeuden izakinak 75 kaxa zirela, 10,42 euroan erosiak, EGIZU izakinen balorazioa hiru metodoak erabilita.  

Aurpegi-maskarak 20 unit./Kaxa 
Proclinic 

Gehieneko stocka: 
BALORAZIO-IRIZPIDEA: FIFO 

Gutxieneko stocka: 

Erreferentzia: Segurtasun-stocka: Eskaera-puntua:  

DATA DESKRIBAPENA 

SARRERA IRTEERA IZAKINAK 

KOPURUA SALNEURIA BALIOA KOPURUA SALNEURRIA BALIOA KOPURUA SALNEURRIA BALIOA 

 
Dauden Izakinak 75 10,42 781,5       75 10,42 781,5 

01/09/2013 Erosketa 25 10,57 264,25   
 

  75 10,42 781,5 

      
 

    
 

  25 10,57 264,25 

                100   1045,75 

04/09/2013 
Pazienteekin 
erabili 

  
 

  65 10,42 677,3 10 10,42 104,2 

      
 

    
 

  25 10,57 264,25 

                35   368,45 

16/09/2013 Erosketa 100 10,3 1030   
 

  10 10,42 104,2 

      
 

    
 

  25 10,57 264,25 

      
 

    
 

  100 10,3 1030 

                135   1398,45 

08/10/2013 
Pazienteekin 
erabili 

      10 10,42 104,2       

      
 

  25 10,57 264,25   
 

  

      
 

  5 10,3 51,5   
 

  

          40   419,95 95 10,3 978,5 

05/11/2013 
Pazienteekin 
erabili       

45 10,3 463,5 50 10,3 515 
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Aurpegi-maskarak 20 unit./Kaxa 
Proclinic 

Gehieneko stocka: 
BALORAZIO-IRIZPIDEA: LIFO 

Gutxieneko stocka: 

Erreferentzia: Segurtasun-stocka: Eskaera-puntua: 

DATA DESKRIBAPENA 
SARRERA IRTEERA IZAKINAK 

KOPURUA SALNEURIA BALIOA KOPURUA SALNEURRIA BALIOA KOPURUA SALNEURRIA BALIOA 

 
Dauden Izakinak 75 10,42 781,5       75 10,42 781,5 

01/09/2013 Erosketa 25 10,47 261,75   
 

  75 10,42 781,5 

      
 

    
 

  25 10,57 264,25 

                100   1045,75 

04/09/2013 
Pazienteekin 
erabili 

  
 

  25 10,57 264,25   

 

  

      
 

  40 10,42 416,8   
 

  

          65   681,05 35 10,42 364,7 

16/09/2013 Erosketa 100 10,3 1030   
 

  35 10,42 364,7 

      
 

    
 

  100 10,3 1030 

                135   1394,7 

08/10/2013 
Pazienteekin 
erabili 

      40 10,3 412 35 10,42 364,7 

      
 

    
 

  60 10,3 618 

                95   982,7 

05/11/2013 
Pazienteekin 
erabili 

      45 10,3 463,5 35 10,42 364,7 

  

 

  
 

    
 

  15 10,3 154,5 

                50   519,2 
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Aurpegi-maskarak 20 unit./Kaxa 
Proclinic 

Gehieneko stocka: 
BALORAZIO-IRIZPIDEA: PMP 

Gutxieneko stocka: 

Erreferentzia: Segurtasun stocka: Eskaera-puntua: 

DATA DESKRIBAPENA 

SARRERA IRTEERA IZAKINAK 

KOPURUA SALNEURIA BALIOA KOPURUA SALNEURRIA BALIOA KOPURUA SALNEURRIA BALIOA 

 
Dauden Izakinak 75 10,42 781,5       75 10,42 781,5 

01/09/2013 Erosketa 25 10,57 264,25   
 

  75 10,42 781,5 

      
 

    
 

  25 10,57 264,25 

                100 10,46 1045,75 

04/09/2013 
Pazienteekin 
erabili 

      65 10,46 679,9 35 10,46 366,1 

16/09/2013 Erosketa 100 10,3 1030   
 

 

35 10,46 366,1 

      
 

    
 

 

100 10,3 1030 

      
 

    
 

 

135 10,34 1396,1 

08/10/2013 
Pazienteekin 
erabili 

      40 10,34 413,6 95 10,34 982,3 

05/11/2013 
Pazienteekin 
erabili       45 10,34 465,3 40 10,34 413,6 
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Eskaera-puntua: _____________ 

 

  

  

       
Gehieneko stocka _____________ 

 

  

  

       
Gutxieneko stocka  _____________ 

 

  

  
Produktua eta 
Erreferentzia _______________________________________________ 

     

  

  

             

  

Eskaera Data Hornitzailea 
Biltegiko  

Sarrera-Data 
Faktura-
zenbakia: 

Lote- edo serie- 
zenbakia  

Kopurua Irteera Data 
Zein 

zerbitzutara 
Izakinak 

31 12 2002   31 12 2003 
   

31 12 2003     
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7. LAN-ARRISKUEN PREBENTZIOA 

Lan-arriskuen Prebentzioa enpresako edozein jardueratan ematen diren arriskuak aurrez 

ezagutzeko egiten diren ekintzen multzoa da. 

Aho-hortzetako kontsulta bat zabaldu baino lehen, lan-arriskuen prebentzioarekin lotuta, Euskal 

Autonomia Erkidegoan egin behar diren administrazio-izapideen artean honako hauek daude: 

 Lan-arriskuen Prebentziorako Plan bat gauzatu eta langileentzako Osasun-zaintzarako 

Zerbitzua (azterketa medikoak) kontratatu.  

 X-izpien Instalazioa legeztatu (Eusko Jaurlaritzako Industria Sailean) eta Aho-

hortzetako Erradiologia Instalazio zuzendari titulua eduki.  

 Segurtasun Nuklearreko Kontseiluak legeztatutako Erradiologia-babeseko Unitate 

Tekniko (EBUT) batek erradiologia instalazioaren kalitatea bermatzen duen programa 

egitea.  

 EBUTak instalazioaren urteroko memoria egitea, kontuan harturik egindako neurketak, 

kalitate kontrolak eta abar.  

 Martxoaren 20ko 5/2003 Legeak eta ekainaren 3ko 83/99 Dekretuak diotenari jarraituz, 

Aho-hortzetako klinikan sortutako Hondakin Sanitarioen Plana egitea.  

 Eusko Jaurlaritzako hondakin toxiko eta arriskutsuen ekoizle txikien erregistroan  

inskribatzea. Ez badira sortzen, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailean esan behar da. 

 Hondakinak biltzeko enpresa kontratatzea.  

 

7.1. LANA ETA OSASUNA. OINARRIZKO 

KONTZEPTUAK 

Lana eta osasuna oso lotuta dauden terminoak dira. Edozein lanetan, badira osasunean eragin 

dezaketen zenbait arrisku, hau da, lan-arriskuak. 

 Lana: Gizakiaren jarduera antolatua, askotariko baliabideak erabilita –langileak, 

materiala, energia, teknologia….– zerbait egitera edo eskuratzera bideratua gure 

oinarrizko beharrizanak asetzeko.  

 Osasuna: Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) honela definitzen du osasuna: 

erabateko ongizate fisiko, psikiko eta soziala, eta ez soilik gaixotasun edo patologiarik 

eza. 

 Lan-arriskua: Langile batek lanak eragindako kalte bat izateko duen posibilitatea da.  

 Lan-baldintzak. Langilearen segurtasunean eta osasunean arriskuak sortzeko zerikusi 

handia izan dezaketen lanaren ezaugarriak eta laneko egoerak dira.  

 Laneko gaixotasuna: Ikuspuntu teknikoaren arabera, laneko baldintzen ondorioz 

langileak pixkanaka osasuna galtzea da, baina, legearen aldetik, Gizarte Segurantzako 

Lege Orokorrak baldintzatzat jartzen du 1299/2006 Errege Dekretuan zerrendatutako 

gaixotasun bat izatea; horregatik, aldizka gaurkotzen da, Errege Dekretuen bidez, 

gaixotasun bat lanbide-gaixotasuntzat jasotzen duen zerrenda. 

 Laneko istripua: Ikuspuntu teknikoaren arabera, laneko istriputzat hartzen da nahi 

gabe, desiratu gabe, bat-batean eta ezustean jasotzen den gertakari bat, pertsonei 

edota gauzei kalteak eragiten dizkiena. Legearen aldetik, Gizarte Segurantzako Lege 

http://www1.euskadi.net/harluxet/hiztegia.asp?sarrera=jarduera
http://www1.euskadi.net/harluxet/hiztegia.asp?sarrera=zerbait
http://www1.euskadi.net/harluxet/hiztegia.asp?sarrera=edo1
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Orokorrak baldintzatzat jartzen du kausaltasun-harremana izatea lesioaren eta lanaren 

artean. Bestalde, In itinere izeneko lan-istripuak ere onartzen ditu.  

 Laneko Arriskuen Prebentzioa enpresako edozein jardueratan zer arrisku egon 

litezkeen aurrez jakiteko egiten diren ekintzen multzoa da. Arrisku horiek gutxitu eta lan-

baldintza eta -prozedura egokiagoak sortzea du helburu. 

 

7.2. LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOAREN 

OINARRIZKO LEGERIA 

Segurtasunaren eta osasunaren alorreko oinarrizko araudia honako hau da:  

Laneko Arriskuen Prebentziorako Legea (LAPL) (LAPi buruzko 31/1995 Legea). Prebentzioaren 

oinarriak eta erantzukizunak zehazteaz gain, laneko arriskuen alorreko betebeharrak eta 

eskubideak finkatzen ditu. Lege-markoa denez, aplikatu eta gauzatzeko berariazko araudia 

legeztatu behar da (Prebentzio Zerbitzuen Araudia, 39/1997, Errege Dekretua). 

Hitzarmen kolektiboak izan ezik, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko araudi guztia 

Europatik dator. Europako zuzentarau horiek herrialde bakoitzeko legerian txertatzen dira; guri 

dagokigunez, BOEn argitaratutako lege, errege-dekretu, ministerio-arau eta abarren bitartez. 

Gure erkidegoak ez dauka lan-arloko legeria garatzeko eskumenik, bai, ordea, araudia 

betearazteko ahalmena. Horretarako sortzen da OSALAN, Laneko Segurtasun eta 

Osasunerako Euskal Erakundea.  

Legeez aparte, araudi tekniko zabala dago: nazioarteko ISO arauak, Europako EN arauak, 

Espainiako UNE arauak, etab. Espainian, doakoa da ezinbesteko lege-arauak kontsultatu eta 

eskuratzea. Baina, arau teknikoak eskuratzeko ordaindu egin behar da. AENOR web-orrialdean 

dago arau teknikoen katalogoa, nahi duenak kontsultatu dezan.  

Indarrean dagoen legeriak langileen eta enpresaburuen eskubide eta betebeharrak ezartzen 

ditu, tartean, honako hauek:  

o Langilearen eskubide eta betebeharrak: Beren jarduerako lan-arriskuen prebentzioari 

buruzko prestakuntza eta informazioa jasotzea eta betetzea; osasuna zainduta izateko 

eskubidea eta kaltegarria izan daitekeen edozein egoeraren berri ematea; lanerako 

tresnak, segurtasun-ekipoak eta taldeko babes-neurriak eta Norbera Babesteko 

Ekipamenduak izatea (NBE) eta zuzen erabiltzea; prebentzio-planean parte hartzea 

prebentzio-ordezkari edo segurtasun- eta osasun-batzordearen bitartez. 

o Enpresaburuaren betebeharrak:  

o Langileen osasuna zaintzea azterketa medikoen, prebentzio-kanpainen eta 

beste ekintza batzuen bidez, lan-arriskuen ondorio kaltegarriak ahalik eta 

lasterren identifikatzeko. OSALAN - Laneko Segurtasun eta Osasunerako 

Euskal Erakundeak hainbat osasun-protokolo berezi garatu ditu urteetan zehar, 

laneko medikuen lana errazteko, eta eskuragarri daude haren web orrian 

  Osasun-zaintzaren arloko informazio-dokumentua (pdfa, 447 KB) 

  Osasun-zaintzaren arloko baimen-eskabidea (pdfa, 1.73 MB) 

o Prebentzio-plana egitea: arriskuak identifikatu, ebaluatu eta kontrolatu ostean, 

prebentzio eta babeserako plangintza zehatza ezartzea;  

o Prebentzio-jardueraren dokumentazioa gordetzea  

o Larrialdietarako neurriak ezartzea  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-24292
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-1853
http://www.aenor.es/desarrollo/normalizacion/normas/buscadornormas.asp
http://www.osalan.euskadi.eus/s94-osa0181x/eu/?r01kCommonSearchQry=ty%281%232%2324%29%24%24md%28documentLanguage%23EQ%23eu%29%24%24md%28documentName%23LIKE%23zainketarako+protokoloak%29%24%24md%28documentDescription%23LIKE%23OSALAN%29%24%24ax%28%29%24%24pr%28Inter%29&r01kNumResultsPerPage=5
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/autorizacion_servicios_sanitar/eu_vigilanc/adjuntos/DOCUMENTO%20INFORMATIVO_EU.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/autorizacion_servicios_sanitar/eu_vigilanc/adjuntos/BAIMEN%20ESKAERA_EU.pdf
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o Prebentzio-ekintzarako baliabideak antolatzea.  

Hori egiteko, 39/97 Errege Dekretuak prebentzioa antolatzeko hainbat modu 

planteatzen ditu, eta odontologia arloan hauek erabiltzen dira gehien: Enpresaburuak 

bere gain hartzea eta Kanpoko prebentzio-zerbitzua (KPZ) kontratatzea (osasun-

administrazioaren baimena, lan-agintaritzaren egiaztagiria, eta beharrezkoak diren 

instalazio, langile eta ekipoak izan behar dituena).  

  II. eranskinaren inprimakia Kanpoko prebentzio-zerbitzuetarako (pdf, 1.63 MB) 

 

7.3. PREBENTZIOAREN KUDEAKETA 

Enpresaburuaren betebeharra da prebentzio-plana egitea, “LAPeko Plana”: arriskuak 

identifikatu, ebaluatu eta kontrolatu ostean, prebentzio eta babeserako plangintza zehatza 

ezartzea.  

Arriskuen Ebaluazioa azterketa bat da –espezialista batek enpresaburuari lanpostuen gainean 

egiten dion diagnostikoa– enpresaburuak hartu beharreko prebentzio-neurrien inguruan eta 

baliatu beharreko baliabideen gainean erabakirik egokienak hartzeko. Azterketa horren 

emaitzen arabera egin behar da: 

 Lan-jarduerak sailkatu. Lan-jardueren zerrenda prestatu behar da, eta, lan-jarduera 

bakoitzean, beharrezko informazioa: lekua, makinak, erabilitako produktuak, lan egiteko 

era, ingurune-baldintzak, eta abar. 

 Arriskuak analizatu. Langile bat, baldintza horietan lan egiteagatik zer arriskuren 

eraginpean dagoen zehazten da. Modu bat izan daiteke arrisku-mapa bat egitea, hau 

da, enpresaren planoan, kalte jakinen bat gertatzeko arriskua non dagoen zehaztea eta 

zein motatakoa den esatea. 

 Ondoren, arrisku bakoitzaren garrantzia neurtu, arriskuaren eraginpean iragandako 

denbora eta sortu ditzakeen kalteak kontuan hartuta. Horrela, lehentasunez zein 

arriskuri ekin behar zaien jakin daiteke. 

 Azkenik, lanpostu horri dagozkion arriskuak ezabatu edo murrizteko, prebentzio-

neurriak proposatu, hau da, prebentzio-neurrien plangintza edo planifikazioa egin epe 

ertain eta laburrean.  

Plangintza hori honetan datza: prebentzio-ekintzak nola, noiz eta nork egin behar dituen 

zehaztea, lortu beharreko helburuak eta horretarako epeak eta beharrezko baliabideak 

finkatzea, eta aldizkako jarraipena nola egingo den arautzea. Prebentzio-ekintzak planifikatu 

egin beharko dira. 

EAEn, Osasun Alorreko eta Laneko Arriskuak Prebenitzeko Alorreko Lanbide Arteko Akordioak 

(Lan eta Gizarte Segurantzako zuzendariaren 1997ko abenduaren 19ko Ebazpena) zera dio: 

“Enpresek OSALANi jakinaraziko diote gauzatu dela arriskuen ebaluazioa, bai eta 

prebentziorako zer modalitate aukeratu den ere”. Jakinarazpena OS-2 inprimakiaren bitartez 

egingo da. 

7.3.1. LAN-ARRISKUAK IDENTIFIKATZEA  

Lan-baldintzak. Langilearen segurtasunean eta osasunean-arriskuak sortzeko eragin 

handia izan dezaketen lan-ezaugarriak dira. Lotura zuzena izango dute faktore hauekin: 

 Lokalen eta instalazioen ezaugarri orokorrekin: espazioak, eskailerak, larrialdi-

irteerak, ordena eta garbitasuna, segurtasun-seinaleztapena… 

http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/autorizacion_servicios_sanitar/eu_vigilanc/adjuntos/II.%20ERANSKINA-KPZ_EU.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/prl_registros_os/eu_registro/adjuntos/modelo_OS-2.pdf
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 Ekipoen, produktuen eta gainerako tresnen ezaugarriekin: makinak, esku-tresnak, 

erregaiak… 

 Lan-ingurunean dauden agenteen presentzia, izaera eta kontzentrazio-mailarekin eta 

agente horiek erabili eta manipulatzeko prozedurekin. 

o Agente fisikoak: argiztapena, aireztapena, zaratak, bibrazioak, tenperatura, 

hezetasuna eta aireztapena, erradiazioak …  

o Agente kimikoak: airean dagoen hautsa, lurrunak, gasak, merkurioa, 

errebelatzeko likidoak… 

o Agente biologikoak: birusak, bakterioak, onddoak, protozooak… 

 Lanaren ezaugarriekin: lan-karga fisiko eta mentala, mugimendu errepikakorrak, 

jarrera desegokiak, zamak eskuz manipulatu beharra, arreta-maila… 

 Lanaren antolaketarekin: erantzukizun-maila, lan-erritmo altua, ordutegia eta lan-

banaketa, kudeatu behar den informazio-maila, harreman hierarkikoak, langilearen 

ezaugarrietarako desegokia den lana...  

7.3.2. PREBENTZIO-EKINTZA  

Lanetik eratorritako osasun- eta segurtasun-arriskuak gutxitzeko edo saihesteko 

diseinaturiko neurri edo prozedura multzo gisa ulertu behar dugu. Hauek dira erabiltzen 

diren prebentzio-tresnak:  

 a.- Laneko segurtasuna: laneko istripuak saihestea helburu duen prebentzio-tresna. 

Horretarako, pertsonetan eta makinetan eragiten du: lantoki batean gertatu daitezkeen 

lan-istripuak hautemateaz eta saihesteko neurriak ezartzeaz arduratuko da. 

 b.- Higiene industriala: langilearen osasunean arriskuak sortzeko eragina izan 

dezaketen agente fisiko, kimiko eta biologikoak aztertzen dituen lan-osasuneko 

prebentzioko tresna. Horretarako, agente horiek neurtu eta arrisku-maila aztertu 

beharko du, neurri zuzentzaileak abian jarri eta osasuna zaindu. 

 c.- Ergonomia: langilearen segurtasuna, erosotasuna eta eraginkortasuna hobetzeaz 

arduratzen den prebentzio-teknika da. Horretarako, lanpostua eta laneko ingurugiroa 

langilearen baldintza fisiologiko eta psikologikoetara egokitzen arituko da.  

 d.- Laneko psikosoziologia: lan-antolamenduaren, lanpostuaren, langilearen 

ezaugarrien eta lanetik kanpoko haren egoeraren eraginez, langileak jasan ditzakeen 

kalte psikologikoak saihestea du helburu.  

 e.- Laneko medikuntza: langilearen osasuna egoera ezin hobean eustea helburu duen 

prebentzio-tresna da, prebentzio-maila, sendakuntza-maila eta osatze-maila landuta. 

 

7.4. AHO-HORTZEN KONTSULTETAKO LAN-

INGURUNEKO BALDINTZEI LOTUTAKO ARRISKU-

FAKTOREAK 

7.4.1. Kutsatzaile kimikoak 

Kutsatzaile kimiko bat da fabrikatzean, manipulatzean, garraiatzean, biltegiratzean edo 

erabiltzean langilearekin kontaktuan jarri eta haren osasunari kaltea egin diezaiokeen 

konpoastu kimikoa. 
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Arriskuko substantzia bat maneiatzean, lan-prozedura egokiaz gain, zer prebentzio-neurri 

hartu beharko liratekeen agertu beharko da lan-ingurunean. Eta biltegiratzean, taldetan 

biltegiratu beharko lirateke, izan ditzaketen eraginen arabera, ontzi seguru, hermetiko eta 

fabrikatzaileak zehatz-mehatz etiketatuetan: izena, konzentrazioa, ezaugarriak, arriskuak eta 

maneiatzeko aholkuak jarrita. Beste aholku batzuk produktu bakoitzaren segurtasun-fitxan 

agertzen da.  

Eraginen arabera, kutsatzaileen taldeak hauek dira:  

Korrosiboak: erredurak eragiteaz gain, ehunak hondatzen dituzte. Adibidez: 

azidoak, soda kaustikoa, alkalinoak… 

 

 

Narritagarri eta kaltegarriak: larruazala edo mukosa narritatzea eragiten dute. 

Adibidez, ebaketetarako olio mineralak, disolbatzaile industrialak (disolbatzaile 

koipegabetzaileak), azetona, propanoa, nitrogeno oxidoa… 

 

Toxikoak: gai pozoitsuak, ukituta, arnastuta edota janda asaldurak eragin 

ditzaketenak, baita heriotza ere. 

 

 

Leherkorrak: sua edo txoke batez eztanda egin dezaketenak.  

 

 

Ingurugiroarentzat arriskutsuak  

 

 

 

Sistemikoak: barne-organo batzuetan asaldura larriak eragiten dituzte: gibelean, 

giltzurrunetan, nerbio-sistema zentralean... Beruna, merkurioa eta metal gehienek eragiten 

dituzte kalte horiek.  

Kutsatzaile kimikoen kontra hartu beharreko prebentzio-neurriak, batez ere, ingurunean dauden 

elementu kutsatzaileak murriztera bideratu behar dira. Prebentzio-neurri nagusiak hauek dira: 

aireztapen orokorra, aireztapen lokalizatua eta norbera babesteko ekipamenduak.  

  Aireztapen orokorra: aire garbia sartu eta lohia edo kutsatutako airea 

ateratzean datza. Ekintza horrekin, languneetako airea berriztatu nahi da, aire garbia 

eta osasungarriagoa lortzeko. Atmosferako airean, CO2-aren konzentrazioa hartzen da 

kontuan, eta barnealdeetako airean, CO-arena (karbono monoxidoa) eta O3-arena 

(ozonoa). 

  Aireztapen lokalizatua: erauzketa-kanpai edo -kabinen bitartez xurgatzen dira 

kutsatzaileak, eta ingurunera igaro daitezela ekiditen da. Metodorik eraginkorrena da, 

eta balizko kutsatzaile kimiko guztien isurtze-fokuak kontrolatzeko gomendatzen da. 

  Norbera babesteko ekipamenduak: kutsatzaile kimikoen kasuan eskularruak, 

aurpegi-babesak, maskarak eta arnasbideak babesteko beste ekipo batzuei buruz ari 

gara.  
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Odontologian, merkurioa eta erradiografiak errebelatzeko erabiltzen diren likidoak dira 

adibideak. 

 

 

7.4.2. Kutsatzaile biologikoak 

Infekzio-gaitzak eragin ditzaketen giza endoparasitoak eta mikroorganismoak dira. 664/1997 

Errege Dekretuak arautzen du zer babes-neurri hartu kutsatzaile biologikoekin kontaktuan 

egoteko arriskua duten lanetan. 

Odontologian, lana beragatik, nabaria da kontaminazio biologikoa gertatzeko arriskua.  

Aurreko unitate didaktiko batean ikusi genuenez, arrisku horrenpean dauden langileentzako 

prebentzio-ekintza nagusiak hauek dira: txertaketa egitea, norberaren babeserako arropak 

erabiltzea (eskularruak, maskarak…), hondakinak egoki kudeatzea, desinfekzio eta asepsia 

behar bezala egitea, eta abar,.  

7.4.3. Agente fisikoak 

7.4.3.1. Zarata. Ikuspegi subjektibo batetik, hotsen edo sentsazio desatsegina eragiten 

duten soinu desatseginen konbinazio bat dela esan dezakegu. 

Zarata-maila sonometro edo dosimetroen bitartez neurtzen da, eta dezibeliotan adierazten 

da, dBa-tan, alegia. Zaratari buruzko egungo legeriak, 286/2006 Errege Dekretuak (RD 

1316/1989), dio 8 orduko lanaldia duen langile bat 80 dBa-ren eraginpean egon daitekeela 

gehienez. ISO 1996.2 arauaren gomendioa da 60-70 dB-tik behera mantentzea, hortik 

gorakoak buruko eta gorputzeko nekea, estresa eta buruko mina sortu dezakeelako, gorreriaz 

gain.  

Odontologian, zarata-iturri nagusiak dira birakariak, konpresorea, xurgatze-sistema, 

leuntzeko tresneria… 

Zarataren eraginen kontra jotzeko, honela eragiten dute prebentzio-neurriek: zarataren 

iturburua kendu, potentzia akustiko txikiagoa duten lan-ekipoak eta makineria aukeratu, lan-

ekipoak funtzionamendu-egoera egokian mantendu... 

Aurreko neurri tekniko guztiak bideragarriak ez direnean edo horiek ezarri bitartean, 

belarrietarako babesak, kaskoak edo norbera babesteko bestelako ekipamenduak (NBE) erabili 

daitezke. 

7.4.3.2. Bibrazioak. Lanaren Nazioarteko Erakundearen arabera (LANE), honela definitzen 

dira: “Bibrazioa giza gorputzari egitura solidoek transmititzen dioten mugimendu bat da, eragin 

txarra edo ondoeza eragiten duena”. 

Eragiten dituzten kalteak: hezur eta giltzaduretako gaitzak (lunbagoa, atximurrak, herniak eta 

ukondoko artrosia) eta hodi-sistemako gaitzak (Raynaud-en sindromea). 

Kontrolatzeko, kontuan hartzen dira: Europar Batasuneko C230/3 Agente Fisikoen Zuzentarau 

Proposamena, Espainiako UNE ENV 25349 Norma edota Amerikako ISO 2631 eta 5349 

arauak.  

Odontologian bibrazio-iturri nagusiak dira: konpresoreak, birakariak, igeltsua ebakitzekoa, 

amalgama-bibragailua… 

Prebentzio-neurri nagusia da tresnen mantentze egokia bermatzea. 

7.4.3.3. Argiztapena. Edozein lan motatan beharrezkoa da lan horretara egokitutako 

argiztapena izatea. Argiztapen egokiarekin, istripuak saihestuko ditugu, egin beharreko lana 
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ongi ikusiko dugu eta begiak eroso izango ditugu. Argi naturala da hoberena, baina ezinezkoa 

da neurri egokian eta lan-ordu guztietan izatea, beraz, argi artifiziala beharko dugu. 

Odontologia-kontsultetan eta protesi-laborategietan, 2.000 luxeko argiztapena behar da 

doitasuneko lanetan eta 10.000koa kirurgia lanetan. Gela osorako neurri hori lortzea ezinezkoa 

denez, argiztapena gela osoan 500 luxekoa izan behar da gutxienez, eta langunean 2.000 edo 

10.000 bitartekoa bermatu zeregin jakinak egin ahal izateko. 

Beste parametro batzuk ere kontuan hartu behar dira: distirak eta islak. Lan eremuan  eta 

tresnerian sortu ez daitezen, horiek mateak izan behar dira, eta argiztapena, orokorra zein 

tokikoa, egoki kokatu eta orientatu behar da itsualdirik ez gertatzeko.  

7.4.3.4. Aireztapena eta baldintza termohigrometrikoak. 486/1997 Errege 

Dekretuak arautzen ditu. Egoneko lanetan, ingurugiroko tenperatura 17-27 ºC-koa izan behar 

da eta lan arinak badira 14-25 ºC bitartekoa. Dena den, tenperatura-erosotasunari buruz ISO 

7730 araua ere kontuan hartu behar da, han zehazten baita neguan eta udan zein 

tenperaturatan egon behar den gabinetea, hezetasun-maila zein izan behar den, eta abar.  

Guzti hori kontuan ez hartzeak ekarri ditzake kalte fisiologikoak (burutik beherakoa, 

muki-lehortasuna...) eta psikologikoak (ongizatea gutxitzea, nekea handitzea, eta 

abar). 

Aireztapenari buruz dio airea berriztu egin behar dela neurri honetan: 30 m
3
 orduko 

eta langileko. Aireztapen-instalazioak ondo ez daudela igartzen da arnasketa-

gaixotasunak gorantz doazenean.  

7.4.3.5. Erradiazioak 

Odontologia-kontsultetan, garrantzia berezia dauka erradiazio 

ionizatzaileak, erradiodiagnostikoko ekipoak erabiltzen direlako. 

53/1992 Errege Dekretua, Erradiazio ionizatzaileen aurkako osasun-

babeserako araubideari buruzkoa, eta 2869/1972 Errege Dekretua, 

Erakunde Nuklear eta erradiaktiboen araubideari buruzkoa bete behar dira. 

 

 

Erradiazioak, epe laburrera, gorakoak, erredurak, hemorragiak... sortu ditzake eta epe luzera, 

minbiziak eta langilearen ondorengoei transmititzea kalteak.  

Lan-prozedura egokiak gorde beharko dira eta ekipoei behar beste errebisio egin. 

 

Prebentzio-neurri nagusiak hauek dira: Erradiazioaren igorpen-fokua blindatzea (hormetan 

beruna sartzea, leihorik ez izatea gelan eta kanpoaldea seinaleztatuta egotea); erradiografia 

egitean, langilea gelaz kanpo egotea, eta ezin bada, berunezko amantala eta berunezko 

guanteak edota berunezko manpara baten atzetik jardutea; krema babesleak eta erradiazioa 

xurgatzeko gai diren kristaldun betaurrekoak eramatea; erradiografiak egiten diren gelan 

eremu-dosimetroa erabiltzea eta nork bere dosimetroa izatea metatutako izpi-maila neurtzeko, 

eta urtero analitika eta mediko-kontrolak egitea.  

 

7.5. AHO-HORTZEN KONTSULTETAKO SEGURTASUN-

BALDINTZEI LOTUTAKO ARRISKUAK  

Lan-istripuen kausak ugariak dira, eta, orokorrean hitz eginda, faktore hauekin daude lotuta: 

langunea, tresneria, erabilitako ekipoak eta sute-arriskua. 
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 7.5.1. Langunea. Languneetan erorketak eta kolpeak izaten dira istripu 

ohikoenetakoak. Arrisku horiek kontrolatzeko, langune guztietan bete beharko dira 

ezarritako gutxieneko segurtasun-baldintzak, ordena eta garbitasuna zaindu, 

hondakinen biltze selektiboa egin eta balizko isuriak azkar batu. 

 7.5.2. Tresneria eta ekipoak. Tresneria eta ekipo bakoitzak bere funtzioa 

du, eta hartarako baino ez da erabili behar; aldikako ikuskapenak eta mantentze-lana 

egin behar zaie; norbera babesteko ekipamendua (NBE) erabili behar da; segurtasun-

baldintzak betetzen dituzten tresneria eta ekipoak erabili behar dira (CE izeneko zigilua 

dutenak) eta ordenatuta eduki.  

 7.5.3. Arrisku elektrikoa. Sare elektrikoaren atal guztiek langunetik edo 

igarobideetatik urrunduta egon behar dute; tentsiodun guneak material isolatzailez 

estali beharko dira; lur-hartuneak egoera onean egon behar du eta etengailu-

diferentziala egongo da.  

Instalazio elektrikoaren mantentze-lana eta aldikako berrikuskapena egin behar da, indarrean 

dauden espezifikazio tekniko guztiak betetzen direla ziurtatzeko. 

Tresneria eta ekipoen konexio-kableak egoera onean daudela konprobatu behar da, eta 

isolamendu kalteren bat dutenak ordezkatu.  

 

7.5.4. Lan-karga. Odontologian ez dago 

lan-karga fisikorik, orokorrean, baina bai hartu 

behar da kontuan gorputzaren jarrera, langileen 

artean koordinazio egokia egon dadin eta gorputz-

jarrera desegokiek lana neketsuago egiten 

dutelako.  

 

   

 

 

Lan-karga psikikoa faktore hauen araberakoa da: jasotako informazioaren kantitatea, egin 

behar den lanaren zailtasuna, erantzuteko dagoen denbora eta norberaren gaitasuna. 

 7.5.5. Arrisku-faktore psikosozialak. Lanaldiaren iraupena, lan-

erritmoa, egonkortasuna, motibazioa, besteekiko harremanak eta autonomia- edo 

dependentzia-maila dira, besteak beste, langilearen osasunean eragin dezaketen 

faktore batzuk, lan-antolamenduarekin lotutakoak. Eragin ditzaketen patologien artean 

daude: estresa, nekea, depresioa, mobbinga, burnouta edo erreta egotearen 

sindromea. 

7.6. SEGURTASUN-SEINALEAK 

Apirilaren 14ko 485/1997 Errege Dekretuak zehazten ditu seinaleztapenaren arloko gutxieneko 

xedapenak. 

 Seinaleztapenaren printzipioak: hartzailearen arreta lortu behar dute; informazio argia 

eta interpretazio bakarrekoa eman, eta adierazitakoa betetzeko aukera erreala egon 

behar da. 

Lan eremua 
ukondoaren 
parean edo pixkat 
gorago.  

Bizkar hezurra 
eta besoa 
bertikalean.  

Burua pixkat 
makurtuta. 

Izterra, horizontaletik 
15º-ko angeluan. 
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 Kasu hauetan seinaleztatu behar da: segurtasunerako eta babeserako gailuak 

erabiltzea ezinezkoa denean eta babes kolektiborako neurriak behar bezain 

eraginkorrak ez direla uste denean. 

 Seinaleak, zein giza zentzumenek hautematen dituen, honela sailkatu ditzakegu:  

o Hots-seinaleak, hala nola sirenak eta huste- edo sute-alarmak.  

o Ahozko komunikazioak testu laburren, esaldien, hitz multzoen edo hitz isolatuen 

bitartez ematen dira. Keinu-seinaleen osagarri moduan ere erabili daitezke 

batzuetan. 

o Usaimen-seinaleak. Gas pozoitsu usaingabeei gehigarri usaintsuak gehitzen 

zaizkie, isurketaz ohartarazteko. Horrela egiten da butano gasarekin, esaterako. 

o Argi-seinaleak 

o Keinuen bidezko seinaleak 

o Panel erako seinale optikoak. Bost motatakoak daude: debeku-seinaleak, 

arriskuaz ohartarazteko seinaleak, betebehar-seinaleak, suteen aurkako 

seinaleak eta sorospen-seinaleak. 

7.6.1. Panel erako segurtasun-seinaleak 

7.6.1.1. Ohartarazpen-seinaleak: hiruki formakoak dira. Piktograma beltza, atzealde 

horia eta ertz beltzak dituzte. 

 

 
 Material Material Material Material Material Esekiriko 
  sukoiak lehergarriak toxikoak korrosiboak erradiaktiboak materialak 

 

 
 Mantentze- Arrisku Arriskua, Laser- Material Erradiazio 
 lanetako ibilgailuak elektrikoak oro har erradiazioak erregaiak ez-ionizatzaileak 

 

 
 Intentsitate handiko Estropezu Mailatik Arrisku Tenperatura Material kaltegarriak 
 eremu magnetikoa egiteko arriskua erortzeko arriskua biologikoa baxuak eta narritagarriak 
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7.6.1.2. Debeku-seinaleak: biribilak. Piktograma beltza eta atzealde zuria, ertz gorria eta 

ezkerraldetik eskuinaldera doan zeharkako banda gorria. 

 
 Ezin da erre Ez erre eta ez Debekatuta Ezin da urarekin  
  egin surik oinezkoentzat  itzali 

 
 Baimenik gabeko pertsonak Ez da ona Ezin da mantentze-laneko Ez ukitu 
 ezin dira sartu edateko ibilgailurik sartu 

7.6.1.3. Betebehar-seinaleak: biribilak. Piktograma zuria eta atzealde urdina dute. 

 
 Ikusmena Burua Entzumena Arnas-bideak Oinak Eskuak 
 derrigorrean derrigorrean derrigorrean derrigorrean derrigorrean derrigorrean 
 babestu babestu babestu babestu babestu babestu 

 

 
 Gorputza Aurpegia Erabili ez erortzeko Oinak Betebehar orokorra 
 derrigorrean derrigorrean banakako derrigorrean  (seinale gehigarri bat 
 babestu babestu babesa babestu lagundu dezake) 

7.6.1.4. Suteen aurkako seinaleak: laukizuzen edo lauki formakoak. Piktograma zuria 

eta atzealde gorria 

 
 Suteen kontrako mahuka Eskusko eskailera Su-itzalgailua Suteen kontrako  
    telefonoa 

 
Jarraitu beharreko noranzkoak (aurreko seinaleen osagarriak) 
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7.6.1.5. Salbamendu- edo sorospen-seinaleak: laukizuzen edo lauki formakoak. 

Piktograma zuria eta atzealde berdea. 

 
Larrialdiko irteera 

 
Jarraitu beharreko noranzkoa (aurreko  
seinaleen osagarri gisa erabiltzen dira) 

 
 Lehen- Ohatila Segurtasun- Begi- Salbamendu- 
 sorospenak  dutxa garbiketa telefonoa 

7.6.1.6. Arrisku iraunkorraren seinale osagarria: seinaleztapena zerrenda hori-

beltzen bitartez egingo da. 

 

 

7.7. INGURUMENA ETA OSASUNA: HONDAKINEN 

KUDEAKETA 

Edozein enpresatan sortzen diren hondakinei tratamendu egokia emateak lan-arriskuak 

gutxitzen ditu.  

Aho-hortzen kliniketako hondakinak tratatu beharra dekretu honetan ageri da: 21/2015 

DEKRETUA, martxoaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoan hondakin sanitarioak kudeatzeari 

buruzkoa. Arau horrek indarrik gabe uzten du aurrekoa arlo hauetan: hondakinak ekoizten 

dituztenek komunikazio-araubide bat bete behar izatea eta jarduera hasi aurretik komunikatzea 

Autonomia Erkidegoan eskumena duen ingurumen organoari (jakinarazpen-orri ofizial batean) 

eta osasun-hondakinak bereizi egin behar izatea (Hondakin Sanitarioren jakinarazpena). 

Gainera, hondakinak biltegiratzearekin erlazionatutako gaietan eragin behar dela azpimarratzen 

du, bereziki, aurreko araua aplikatzearen ondorioz azken urteetan lortu den esperientzia 

kontuan hartuta. 

Dekretuaren arabera, hondakina da edukitzaileak botatzen duen edozein substantzia edo 

objektu. Eta hondakin sanitarioa Europako Hondakinen Zerrendan eta Dekretuan finkatutako 

kategoriaren batean sartuta daudenak. (Europako Hondakinen Zerrenda otsailaren 8ko 

MAM/304/2002 Aginduaren bidez onartu zen (BOE, 43. zk., 2002ko otsailaren 19koa).  

Hondakinak identifikatu eta klasifikatu egin behar dira, haiek kudeatzeak eta erabiltzeak lan-

arriskuak sor ditzakeelako eta aho-hortzen kontsultetako langile guztiek jakin behar dute nola 

maneiatu.  

 
 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2015/03/1501109e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2015/03/1501109e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2015/03/1501109e.shtml
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7.7.1. HONDAKIN SANITARIOEN SAILKAPENA  

Haien ezaugarrien eta maneiatzean gertatu litezkeen arriskuen arabera sailkatzen dira:  

I. multzoa. Hondakin sanitario ez-espezifikoak.  

Aho-hortzen klinika bateko % 45a izaten dira. Behin bakarrik erabiltzeko materialak dira, hala 

nola osasun-langileek erabilitako arropa, eskularru eta maskarak; odolez, jariakinez edo 

iraizkinez zikindutako sendaketa-materiala; hodixkak eta igeltsuak, eta, oro har, likido 

biologikoak xurgatu dituen edo horrelakoekin zikinduta dagoen beste edozein hondakin, baldin 

eta II. edo III. multzoko hondakin-motetakoa ez bada.  

Aurrekoez gain, II. multzoko hondakinak ere multzo honetakotzat hartuko dira autoklabe bidez 

tratatuak izan ondoren edo beste tratamendu baimenduren bat jaso eta gero.  

II. multzoa. Hondakin sanitario espezifikoak.  

Infekzioak eragiteko arriskua edota arrisku-susmoa dakartelako edo arrisku psikoemozionala 

eragiten dutelako, kudeaketaren etapa guztietan bereizi kudeatu beharreko hondakinak dira 

multzo honetakoak. 

Multzo honen barruan, hondakin-mota hauek sartzen dira:  

a) Hondakin infekziosoak; hots, gaixotasun infekziosoren bat duten 

pazienteengandik datozela-eta, gaixotasun horiek kutsatzeko gai izan 

daitezkeenak.  

b) Agente bizi motelduak dituzten txertoak eta haien bialak.  

d) Anatomia-hondakinak, baldin eta beren tamainagatik ez badira sartzen 

indarrean dagoen hilotzen alderdi sanitarioei buruzko erregelamenduaren 

aplikazio-eremuan (202/2004 Dekretua, urriaren 19koa). Aho-hortzen klinikan, hondakin 

anatomiko ohikoenak hortz-haginak dira eta biopsietako eta ehunen hondakinak.  

e) Hondakin zorrotz edo ziztakariak, hala nola bisturiak, orratz hipodermikoak, suturarako 

orratzak, kapilarrak, portak, estalkiak eta agente patogenoei sartzeko bidea ireki diezaiekeen 

beste edozein hondakin. Aho-hortzen klinikan, anestesia-xiringak, endodontziako tresneria, 

bisturiak, fresak josteko haria, behatze-zundak… 

f) Odola eta hemoderibatuak eta beste edozein fluido biologiko (gernua izan ezik). Aho-

hortzen klinikan badira likido horiekin kontaktuan jarritako materialak: xurgatze-kanulak, 

kotoia, gasak, baberoak, gomazko dikea eta endondontzia egitean konduktuak lehortzeko 

papera… 

III. multzoa. Hondakin sanitario ez-biologikoak, eta horrelakoak dituzten nahasteak.  

Multzo honen barruan hondakin-mota hauek sartzen dira:  

a) Medikamentu zitotoxikoen eta zitostatikoen hondakinak, eta botika 

horiek prestatzeko erabilitako edo horiekin kontaktuan egondako material 

guztia. Hondakin hauek kartzinogenoak, mutagenoak eta teratogenoak direla 

uste da. 

b) Epigrafe honetako beste atal batzuetan zehaztutakoez bestelako botika 

baztertuak.  

c) Hondakin sanitarioak, kontserbatzearren formoletan edo beste gai kimikoren batean 

sartutako anatomia-hondakinen nahastea badira.  

d) Beste edozein hondakin, baldin eta, osasun-arloko jardun profesionalerako beharrezkoa 

izanik, II. eta III. multzoetan zehaztutako hondakinak erabiliz egindako nahastearen emaitza 

bada.  
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IV. multzoa. Kanpoan geratzen direnak.  

a) Hondakin erradioaktiboak, Energia nuklearrari buruzko apirilaren 29ko 25/1964 Legeak eta 

hura garatzeko arauek erregulatzen baitituzte.  

b) Beste edozein hondakin, jarduera sanitarioetan karakteristikoa izan edo ez, hala nola 

erradiologian erabilitako likido errebelatzaileak eta finkatzaileak, anatomia patologikoan 

erabilitako formola, alkoholak eta xilenoak, erabiltzen ez diren transformadoreak, instalazioen 

mantentze-lanetan eta abarretan erabilitako olioak, eta, oro har, laborategiko produktuen 

hondakinak eta haien ontziak. Atal honetako hondakin-mota bakoitzarekin, dagokion araudi 

sektorialean hondakin-sortzaileei ezarritako betebeharrak bete behar dira.  

Merkurioa: oso toxikoa eta legeztatu gabe oraindik. Zenbait kontsultatan, aparte gordetzen 

dute. Amalgamaren osagaia da eta uretan sartuta egon behar da botatzen dituen gas 

toxikoengatik.  

Erradiologian erabilitako likido errebelatzaileak eta finkatzaileak: ezin dira bata 

bestearekin batu. Sukoiak dira eta bidoi opaku eta apurtu ezinetan gorde behar dira.  

Beruna: X izpien pelikuletan dator. Momentuz ez dago legediarik eta kontsultetan gorde 

behar da.  

7.7.2. HONDAKIN SANITARIOEN KUDEAKETA 

Hortz-kabineteak enpresa bat kontratatu behar du talde batzuetako materialak kudeatzeko. 

Enpresak edukiontzi bereziak eraman behar ditu hortz-kabinetera eta hondakinak jasotzen 

dituenean berriak utzi. Hortz-gabinetean, honako ARAU OROKOR hauek jarraitu behar dira:  

 a) Botatzekoak diren tresna zorrotzak –orratzak, bisturi-orriak…– erabili ahala sartu 

dagokion edukiontzian; ez bete edukiontzia ¾ baino gehiago eta ez jarri inoiz orratzei berriro 

estalkia. 

 b) Zorrotzak ez diren botatzeko tresnak kutsatuta daudenean (odolez, listuz):  

 - materiala jasotzeko eta tratatzeko programa berezirik ez badago, poltsa bikoitzetan 

sartu. 

 - materiala jasotzeko eta tratatzeko programa bereziak badaude, nahitaezkoa da 

manipulatzean Autonomia Erkidegoko arauak betetzea.  

 

 

7.8. LARRIALDIETAKO NEURRIAK 

Ustekabeko egoera bat da emergentzia. Pertsona, instalazio edota prozesu bati kalte egiteko 

arriskua sortu dezake, eta, horregatik da behar-beharrezkoa lehenbailehen neurriak hartzea.  

Enpresaburuaren ardura da emergentzia- eta ebakuazio-plana ezartzea. Emergentzia-planari 

esker, giza baliabideak era egokian erabiltzeko plangintza eta antolaketa egiten da, 

emergentzia-egoera batean gizakiek edota ondasunek ahalik eta ondorio kaltegarri txikienak 

izan ditzaten.  
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7.9. LEHEN SOROSPENA ENPRESAN 

Gutxien uste dugunean, eta gutxien uste dugun lekuan, larrialdiak, istripuak eta ezbeharrak 

gertatu daitezke, eta, horrelako egoeretan, sarritan ez dugu jakiten nola jokatu zaurituarekin.  

Istripu bat izan duen edo gaixo dagoen pertsona bat laguntza mediko-profesionala iritsi 

bitartean artatzeko, gertakariaren tokian bertan hartzen diren neurriak dira lehen sorospenak.  

Oinarrizko Bizi Euskarria (OBE) ekipamendurik gabeko eta espezializazio gabeko 

gizabanakoek egin ditzaketen maniobrak dira: bizi-organoen gutxieneko oxigenazioari eusteko 

oinarrizko jarduera eta sorospenak, bihotz-birikak bizkortzea, larrialdi-zerbitzuetara egin behar 

den deia egitea, eta beste zenbait egoeraren aurrean –odol-jarioak, aire-bideen buxadura, 

kontzientzia galtzea eta traumatismo larriak– jarduteko gomendioak.  

7.9.1. Sorospen-katea 

Bai legearen ikuspegitik, baita alderdi moraletik ere, zaurituari laguntzeko dugun obligazioak 

jarduera-protokolo sinple, bizkor eta eraginkorra edukitzea eskatzen digu. Sorospen-kate 

esaten zaio horri. Laguntza ematen duen pertsonak era sekuentziatuan jardun beharko du: 

a.- Babestu: jardun baino lehen, larrialdi-egoeran dagoen pertsonaren segurtasuna zaindu. 

Horretarako, eremua seinaleztatu, balizko arriskuak desagerrarazi, eta istripua izan duen 

pertsona arriskuan badago soilik mugitu, burua-lepoa-enborra ardatza artez mantenduz.  

b.- Berri eman: larrialdi-zerbitzuetara deitu (112), eta, argi eta garbi eta zehaztasun osoz, 

dakizunaren berri eman, informazio horrek baldintzatuko baitu istripuaren lekura joango 

diren bitartekoen eta giza baliabideen neurria eta kalitatea.  

c.- Lagundu: horretarako ez da nahikoa borondate ona izatea. Bizitza arriskuan jarri dezaketen 

egoerak ebaluatzeko gai izan beharko dugu –bihotz-biriketako gelditzea, odoljarioak…– eta 

zauritua laguntza espezializatua heldu arte zainduko dugu. 

7.9.2. Istripua izan duenaren lehen mailako eta bigarren mailako 

balorazioa 

Balorazio-prozesua laguntza espezializatuaren jardun egokia errazteko egiten den informazio-

bilketa da. Balorazio hori sistematikoa eta zehatza izango da. Osagarriak eta elkarren 

segidakoak diren bi balorazio era daude: lehen mailakoa eta bigarren mailakoa. 

Lehen mailako balorazioa: Pertsonaren bizi-konstanteak konprobatzeko, behaketa bat egitea 

da. Sorosleak zauritua ikustean duen inpresio edo irudipenarekin hasten da balorazioa; ikusten 

eta entzuten duenarekin osatzen da, eta, ondoren, gizabanakoaren bizia arriskuan jarri 

dezaketen arazoak identifikatzen dira. ABC delakoaren pausoak jarraituz, hauxe aztertuko 

dugu: A.- AIRWAY: arnasbideetan trabarik ote dagoen, arnasbideak zabalik dauden airea 

birikietara heltzeko moduan; B.- BREATHING: berez arnasten ote duen, eta C.- CIRCULATION: 

bihotz-taupadarik ote duen eta odoljario larririk ote duen. 

Bigarren mailako balorazioa: Lehen mailakoa egin ostean eta jarduera egokiak egindakoan 

(bihotz eta biriketako bizkortze-teknikak, arnasbideak zabaltzea…), halakorik egin bada, egin 

behar da: odola lokalizatu, deformaziorik edo jariorik dagoen, azalaren kolore-

anormaltasunak… Ondoezei buruz ere galdetu behar zaio, orientazio- eta oroimen-arazoak 

hautemateko.
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