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AURKEZPENA

Infekzio Nosokomiala (IN) prebenitzea eta kontrolatzea gure erkidegoko 
osasun-sistema osorako lehentasunezko helburua da. 

Zientzia medikoaren etengabeko eboluzioa eta erabilitako prozedura 
diagnostiko eta terapeutikoak kontuan hartuta, Eranskin honek helburu du aurretik 
argitaratutako “Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) Infekzio Nosokomialari aurre 
egiteko arauen eskuliburua” osatzea eta eguneratzea. 

Argitalpen hori INOZ Batzordeko profesional-taldearen lanaren emaitza 
da. Aurten ezarritako Ospitaleko Intzidentzien Erregistroarekin eta duela gutxi 
argitaratutako INen Liburu Zuriarekin batera, gure azken helburua betetzen 
lagunduko duela uste dugu: EAEn INen maiztasuna murriztea. 

Neurri-multzo hau gure Erkidegoko profesional sanitario guztien eguneroko 
esfortzuaren osagarri bihurtzea espero dut, beharrezko esfortzua, alegia, gure 
etengabeko helburua lortzeko: pazienteei eskainitako atentzioaren kalitatea 
hobetzea. 

GABRIEL INCLAN IRIBAR
Asistentzia Sanitarioko Zuzendaria 
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SARRERA

1994an INOZ Batzordeak “Infekzio nosokomiala kontrolatzeko arauen eskuli-
burua” argitaratu zuen EAEko profesional sanitario guztientzako gida eta kontsulta iza-
teko, eta denon artean Infekzio Nosokomialak murrizteko azken helburua betetzeko. 
Eskuliburu hau eguneratu behar izan dugu gaixotasun infekziosoak berpiztu direlako 
eta ezagutza zientifikoak aurrera egin dutelako. 

Eranskin honen II. atalean “INaren kontrola”ri eragiten dioten faktoreak azaltzen 
dira. Bertan sartzen dira egun indarrean daudenak (Eskuliburuko atalari erreferentzia 
eginez) eta eguneratu behar izan direnak. 

III. atalean Centers for Disease Control-ek (CDC) ospitale-isolamenduko politikan 
egindako azken gomendioak aurkezten dira. Gomendio horiek 1997ko urtarrilean 
Medicina Preventiva aldizkarian itzulita argitaratu ziren. Jarraibide horiek aurreko 
gomendio guztiak ordezkatzen dituzte. Azaldutako neurrietako asko (azpimarratzekoak 
dira presio negatibodun gelak) gure ospitaleetan aurrera eramaten zailak izan daitezke. 
Hala ere, ospitale bakoitza gomendio horiek bere giza zein egitura-baliabideen 
gaitasunera egokitzen saiatu beharko litzateke. Hala ere, neurri bat aplikatzea zaila 
izateak ez du bere arrazoiketa zientifikoa baliogabetzen. 

Gaur egun aire bidezko transmisioak garrantzi handiagoa du Infekzio Nosoko-
mialean eta, beraz, hari buruzko atal luze bat gehitu da. Ospitale batzuk birmoldatzen 
ari gara eta, ondorioz, IN zehatz batzuk prebenitzeko arau batzuk zehaztu behar dira. 

Ospitaleek beren egitura-alderdietan aurrera egin ahala, gomendio hauek 
ezartzen joan daitezke.
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II. INFEKZIO NOSOKOMIALA (IN) ZAINTZEKO ETA 
KONTROLATZEKO SISTEMAK

Grafiko honek Infekzio Nosokomialaren kontrolari eragiten dioten faktoreak 
aipatzen ditu, eta faktore horiek non aurkitu ditzakegun “Infekzio nosokomiala 
kontrolatzeko arauen eskuliburua”n eta horren Eranskinean. 

Zuzendaritza Gerentziaren 
laguntzaren beharra

Oztopoak: 
-  Arauak ez betetzea 
-  Giza baliabideak eta 

azpiegiturak

Prebenitu daiteke

INa

Ezin da prebenitu

Osasun-langileak  -  Eskuak garbitzea (I. atala) 
 -  Erizaintza-teknikak (IV. 

atala) 
 -  Garbiketa/desinfekzioa/

esterilizazioa (II-III. atalak) 

Pazientea  -  Isolamenduak (I. eranskina) 

Egitura  -  Bloke kirurgikoa (I. 
eranskina) 

 -  Isolamendu-eremua (I. 
eranskina) 

 -  Hondakinen kudeaketa 
aurreratua (VIII. atala) 

 -  Lanak (I. eranskina) 
INa 

kontrolatzea

INa 
ZAINTZEA

INOZ PROGRAMA 
INFORMATIKOA

INa zaintzeko eta 
kontrolatzeko 

programa
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III. ISOLAMENDU-ARAUEN EGUNERATZEA

SARRERA 

Gaixotasunak Kontrolatzeko eta Prebenitzeko Zentroek (CDC) eta Ospitale 
Infekzioak Kontrolatzeko Praktiken Kontsulta Batzordeek (HICPAC) “Ospitaleetan 
Isolamendurako Arretazko Neurrien CDCen Jarraibideak” berrikusi dituzte eguneratutako 
isolamendu-praktikak mantentzearen inguruan ospitaleei aholku emateko. 

 Jarraibideek edo gomendioek bi zati dituzte. Lehenengo zatia. “Isolamendu-
praktiken eboluzioa”. Bertan Estatu Batuetako ospitaleetako isolamendu-
praktiken eboluzioa aztertzen da, baita beren abantailak, desabantailak eta alderdi 
eztabaidagarriak ere. Horrek oinarria ematen du bigarren zatiko gomendioetarako: 
“Ospitaleetan isolamendurako arretazko neurrien inguruko gomendioak”. Jarraibideek 
aurretiko gomendioak ordezkatzen dituzte. 

Gomendioak akutuentzako ospitaleetako pazienteen zainketan erabiltzeko 
sortu dira, baina gomendio batzuk subakutuentzako edo kronikoentzako ospitaleetan 
dauden paziente batzuetan ere aplika daitezke. 

 HICPACek onartzen dute ospitaleetan infekzioen transmisioa prebenitzea 
hainbat baliabideren bitartez lortu daitekeela eta ospitaleek gomendioak aldatuko 
dituztela beren beharren, egoeren edo bertako, erkidegoko edo herrialdeko lege edo 
arauen arabera. Gomendioak aldatzea justifikatua dago honakoak betetzen badira: 

1.  Gaixotasunaren transmisioaren printzipio epidemiologikoak mantentzen dira. 

2.  Arretazko neurriek ospitaleko edozein bidetik transmititu daitekeen gaixotasuna 
zabaltzea eteten dute. 
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LABURPENA 

Berrikusitako gomendioek arretazko neurrien bi talde dituzte: 

1.  Lehen taldean, eta garrantzitsuenean, ospitaleko paziente guztien zaintzarako 
diseinatutako arretazko neurriak daude, haien diagnostikoa edo ustezko infekzio-
egoera edozein izanda ere. “Arretazko neurri estandar” horiek martxan jartzea 
infekzio nosokomialak modu eraginkorrean kontrolatzeko oinarrizko estrategia 
da. 

2.  Bigarren taldean soilik paziente zehatzen zainketarako diseinatutako arretazko 
neurriak daude. “Transmisioan oinarritutako arretazko neurri” horiek  
epidemiologikoki garrantzitsuak diren eta edozein bidetik transmititu daitezkeen 
patogenoekin kolonizatuta edo infektatuta dauden edo susmatzen den 
pazienteetan erabiltzen dira. 

  Arretazko Neurri Estandarrek honako bi taldeen alderdi garrantzitsuenak 
sintetizatzen dituzte: Arretazko Neurri Unibertsalak (patogeno hematikoak 
transmititzeko arriskua murrizteko diseinatuak) eta Gorputzeko Substantzien 
Isolamendua (gorputzeko substantzia hezeak transmititzeko arriskua murrizteko 
diseinatuak). 

Arretazko Neurri Estandarrak honako hauei aplikatuko zaizkie: 

1.  Odola 

2.  Gorputz-fluido, jariakin eta eskrezio guztiak izerdia izan ezik, ikusteko moduko 
odola eduki ala ez.

3.  Kaltetutako larruazala. 

4.  Mukosa-mintzak. Arretazko Neurri Estandarrak mikroorganismoak transmititzeko 
arriskua murrizteko diseinatu dira, haien jatorria ezaguna zein ezezaguna izan. 

Transmisioan Oinarritutako Arretazko Neurriak epidemiologikoki garrantzitsuak diren 
edo patogeno oso kutsakorren bidezko infekzioa edo kolonizazioa dagoela susmatzen den 
edo dokumentatua dagoen pazienteetan erabiltzen dira. Paziente horietan transmisioa 
eteteko, arretazko neurri estandarrei beste neurri batzuk gehitu behar zaizkie (Aire Bidezko 
Transmisiorako Arretazko Neurriak, Tanta Bidezko Transmisiorako Arretazko Neurriak eta 
Kontaktu Bidezko Transmisiorako Arretazko Neurriak). Banaka edo elkarrekin erabiltzean, 
beti izango dira Arretazko Neurri Estandarren osagarri. 

I. ZATIA: ISOLAMENDU-PRAKTIKEN EBOLUZIOA 

A) CDCen ISOLAMENDU-METODOAK 

1) CDCen isolamenduaren eskuliburua 

1970an CDCek “Ospitaleetan erabiltzeko isolamendu teknikak” izeneko eskuliburua 
argitaratu zuten, isolamendurako arretazko neurrien inguruan ospitale orokorrei aholku 
emateko. 1975ean edizio berrikusia argitaratu zuten. 
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Eskuliburuan isolamendurako arretazko neurrien kategoria-sistema agertzen zen. 
Ospitaleei 7 isolamendu-kategorietako bat erabiltzea gomendatzen zitzaien (Isolamendu 
Zorrotza, Arnasketa-isolamendua, Babeserako Isolamendua, Arretazko Neurri Enterikoak, 
Larruazalerako eta Zaurietarako Arretazko Neurriak, Baztertzearen Inguruko Arretazko 
Neurriak eta Odolaren Arretazko Neurriak. Kategoria bakoitzerako gomendatutako 
arretazko neurriak gaixotasunen ezaugarri epidemiologikoen arabera zehazten ziren, 
nagusiki horien transmisio-bideetan sailkaturik. Kategoria bakoitzerako isolamendu-
teknika jakin batzuk azaltzen ziren, pentsatuz kategoria horretako gaixotasun guztien 
transmisioa prebenitzeko behar ziren gutxienekoak zirela. Gaixotasun batzuek beste 
batzuek baino arretazko neurri gutxiago behar zituzten epidemiologia desberdina zutelako. 
Ondorioz, gaixotasun horientzat beharrezkoak baino arretazko neurri gehiago iradoki 
ziren. Gaixotasun batzuentzako “gehiegizko isolamendu”ko desabantaila hori orekatu 
egiten zen, kategorien kopuru txikia zutelako. Are garrantzitsuagoa zera da: sistema hain 
zen sinplea, non langileek soilik isolamendurako arretazko neurriak aplikatzeko errutina 
gutxi batzuk ikasi behar zituzten. 

80ko hamarkadan ospitaleek infekzio nosokomial endemiko eta epidemiko berriekin 
zerikusia zuten arazo berriak zituzten, batzuetan mikroorganismo multierresistenteek 
eraginak, eta beste batzuetan patogeno berriek eraginak. Isolamendurako arretazko 
neurri gehiago behar ziren, eta Zaintza Intentsiboko Unitateetan transmisio nosokomialera 
zuzendu behar ziren, komunitatean hartutako gaixotasun infekziosoen ospitaleen arteko 
zabalpenera zuzendu ordez. Helburu horrekin, 1981etik 1983ra CDC-ko langileek hainbat 
adituri aholku eskatu zioten eskuliburua berrikusteko. 

2. CDC-en isolamendurako jarraibideak 

1983an “Ospitaleetan Isolamendurako Arretazko Neurrien CDCen Jarraibideak” 
argitaratu ziren 1975eko eskuliburua ordezkatzeko, argitalpen berriak aldaketa garrantzitsu 
ugari baitzituen. Horietako bat osasun-langileek erabakiak hartzeko garrantzia zen. 
Jarraibide horiek hainbat mailetan erabakiak hartzea sustatzen zuten: 

1.  Ospitaleko infekzioak kontrolatzeko batzordeei aukera eman zitzaien 
isolamendurako arretazko neurri zehatzak kategoriaren edo gaixotasunaren 
arabera hautatzeko, edo gomendioak erabiltzea beren ospitalearen egoerara eta 
ingurunera egokitutako isolamendu-sistema bakarra garatzeko. 

2.  Langileek paziente bakoitzarentzat erabili beharreko arretazko neurriak 
erabakitzea sustatzen zuten. 

3.  Sustatzen zena zera zen, isolamendurako arretazko neurrien pean dauden 
pazienteak zaintzen zituzten langileek erabaki zezatela maskara, mantala edo 
eskularruak erabiltzea, infektatutako materialarekiko esposizio-mailaren arabera. 
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Erabaki horiek beharrezkoak ziren infekzioa isolatzeko,  —ez ordea pazientea— eta 
beharrezkoak ez diren isolamendurako arretazko neurriek dakartzaten gastuak murrizteko. 

 Gomendioen kategoria zehatzen atalean zeuden kategoriak aldatu ziren, kategoria 
berriak gehitu ziren eta infekzio asko kategoria desberdinetan jarri ziren. Odolaren Inguruko 
Arretazko Neurriak kategoriari —B hepatitisa duten paziente kronikoei bereziki zuzendua 
dagoena— izen berria eman zitzaion: Arretazko Neurriak Odolarekin eta Gorputzeko 
Fluidoekin. Gainera, kategoria zabaldu egin zen HIESa zuten pazienteak eta odolaz 
gainerako beste gorputzeko fluidoen esposizioa sartzeko. Babeserako Isolamendua 
kategoria ezabatu egin zen, azterketek frogatu baitzuten praktika klinikoan ez zela 
eraginkorra paziente immunokonprometituetan infekzio bat hartzea prebenitzeko(kategoria 
hori berez paziente horientzat deskribatu zen). 1983ko gomendioek honako isolamendu-
kategoriak zituzten: Isolamendu Zorrotza, Kontaktu-isolamendua, Arnas-isolamendua, 
Tuberkulosi-isolamendua, Arretazko Neurri Enterikoak, Drainatze/Jariakinen Inguruko 
Arretazko Neurriak, eta Arretazko Neurriak Odolarekin eta Gorputzeko Fluidoekin. Aurreko 
eskuliburuarekin gertatu zen bezala, kategoria horiek paziente batzuk gehiegi isolatzen 
zituzten. 

Gomendio horietako gaixotasun espezifikoen atalean, gaixotasun infekzioso 
bakoitzaren epidemiologia banan-banan kontuan hartzen zen, hala infekzioaren 
transmisioa eteteko soilik beharrezko arretazko neurriak ezarri ahal izateko. Arretazko 
neurriak gaixotasun bakoitzarentzat bakarrik zehazten zirenez, langileak aurretik trebatzea 
eta etengabeko prestakuntza egitea sustatzen zen, pazientearen zaintzan atentzio maila 
handiagoa lortzearren. Gaixotasun espezifikoetan isolamendurako arretazko neurriak 
aplikatzeak gehiegizko isolamendua ezabatzen zuen. Hala ere, langileek akatsak egin 
zitzaketen arretazko neurriak aplikatzean, zehazki gaixotasuna ospitalean maiz ikusten ez 
bazen edota diagnostikoan akatsak edo atzerapenak bazeuden. 

Gaixotasun batzuen epidemiologia ez zenez ezaguna, desadostasunak egon 
ziren, nagusiki kategoria bakoitzeko gaixotasun zehatz batzuen egoerarekin —zehazki 
arnas bidezko transmisioko osagai batekin. Gomendioak martxan jartzeak ekartzen duen 
eraginkortasunaren eta gastuen inguruko azterketa enpirikorik ez zegoen, eta horrek ere 
desadostasuna handiagotzea eragin zuen. 

Datu epidemiologiko gehiago eskuratzen joan ahala, gomendio horiek eguneratzen 
zituzten txostenak pixkanaka agertu ziren. 

B) ARRETAZKO NEURRI UNIBERTSALAK 

1985ean, eta bereziki GIBaren epidemiak eraginda, AEBko isolamendu-praktikak 
nabarmen aldatu ziren, eremu horretan estrategia berri bat hartu baitzen, “Arretazko 
Neurri Unibertsalak” deiturikoa, alegia. Ospitale batzuetan isolamendurako arretazko 
neurriak aldatu ziren. Ondorioz, aldaketa estrategikoak gertatu ziren, eta pazientetik 
pazienterako transmisioa ekiditeko babes-neurri batzuk sakrifikatu ziren, horren ordez 
pazientetik osasun-langilerako transmisioa ekiditeko babesa gehituz. Transmisio 
hematikoko infekzioak zituzten paziente asko diagnostikatuta ez zeudela onartu ondoren, 
lehen aldiz, Arretazko Neurri Unibertsalek garrantzi handia eman zioten Arretazko Neurriak 
Odolarekin eta Gorputzeko Fluidoekin kategoria aplikatzeari. Arretazko neurri horiek modu 
orokorrean aplikatu behar ziren pertsona guztiekin, beren ustezko infekzioko egoera 
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edozein izanda ere. Gertaera horren ondorioz, kategoriak izen berria jaso zuen: Arretazko 
Neurri Unibertsalak. 

Ezusteko inokulazioen prebentzioa gehitzeaz gain eta mantala eta eskularruak 
bezalako oztopo tradizionalez gain, Arretazko Neurri Unibertsalek Arretazko Neurriak 
Odolarekin eta Gorputzeko Fluidoekin kategoria zabaltzen zuten. Maskarak eta begi-
babesleak erabiltzea gomendatzen zen prozedura batzuetan mukosa-mintzen esposizioa 
prebenitzeko, eta banakako aireztatze-gailuak erabiltzea ere gomendatzen zen berpizte-
teknikak egin beharreko aukerengatik. Hori azpimarratu egin zen CDCen ondorengo 
txostenetan, osasun-langileei GIBa transmititzea prebenitzearren.  

 1987an txosten horietako batek honakoa esaten zuen: Arretazko Neurri Unibertsalak 
paziente guztietan martxan jartzen baziren, dagoeneko ez zen beharrezkoa Odolarekin 
eta Gorputzeko Fluidoekin isolamendu-kategoria. Hala ere, beste arretazko neurrien 
kategoriak erabili behar ziren transmisio hematikoko patogenoez gain beste patogenoak 
diagnostikatzen edo susmatzen baziren. 

1988ko txostenak 1987koa ordezkatu zuen. Txosten berriak bi punturi ematen zion 
garrantzi handia: 

1.  Lantokian GIBa, BHBa eta transmisio hematikoko beste patogenoen transmisio-
iturri nagusia odola da. 

2.  Patogeno hematikoen transmisioa prebenitzeko infekzio-kontrolen esfortzuak bi 
alderdietan zentratu behar dira: odol-esposizioak prebenitzea eta B hepatitisaren 
txertoa ematea. 

Txostenaren arabera, Arretazko Neurri Unibertsalak honakoetan aplikatu behar 
dira: odola, infekzio hematikoen transmisioan inplikaturiko gorputzeko fluidoak (semena 
eta bagina-jariakinak), transmititzeko arrisku ezezaguna duten gorputzeko fluidoak 
(amniotikoa, zefalorrakideoa, perikardikoa, peritoneala, pleurala eta sinobiala) eta 
odolarekin ikusteko moduan kutsatutako beste gorputzeko fluidoak. Aldiz, honakoetan 
ez dira aplikatu behar: gorotza, sudur-jariakinak, karkaxa, izerdia, malkoak, gernua edo 
gorakoa, ikusteko moduko odola dutenean salbu. 

C) GORPUTZEKO SUBSTANTZIEN ISOLAMENDUA 

1987an, 3 urteko azterketa egin ondoren, Seattle-ko (Washington) Harborview 
Medical Center-eko eta San Diegoko Kaliforniako Unibertsitateko infekzio-kontrolen 
unitateetako langileek isolamendu-sistema berria proposatu zuten: Gorputzeko 
Substantzien Isolamendua deitu zioten, eta diagnostikoak eragindako isolamenduaren 
alternatiba izatea nahi zuten. Sistema berria gorputzeko substantzia heze eta potentzialki 
infekzioso guztietan zentratzen zen (odola, gorotza, gernua, karkaxa, listua, zaurien 
eta gorputzeko beste fluidoen drainatzea), paziente guztietan, beren ustezko infekzio-
egoera edozein izanda ere, eta bereziki eskularruen erabilerara zuzendua zegoen. 
Langileei erakutsi zitzaien eskularru garbiak jarri behar zituztela mukosa-mintzekin eta 
kaltetutako larruazalarekin kontaktuan egon aurretik, baita gorputzeko substantzia 
hezeekin kontaktuan egon bitartean. Unibertsitate-ospitaleetan Gorputzeko Substantzien 
isolamendua ezartzeko beste alderdi batzuk ere deskribatu ziren. 
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Sistema horren abantailen artean sinplea eta ikasteko erraza zela esaten zen, eta 
bi kontzeptu alde batera uzten zituela: gaixotasun infekziosoko diagnostiko ezagunik edo 
susmaturik ez zuten pazienteek beste pazienteei edo langileei transmititzeko arriskurik ez 
zutela, eta infekzioak soilik gorputzeko fluido batzuekin transmititzen zirela. 

Sistema horren alderdi eztabaidagarriak ere laburbildu dira. Gorputzeko Substantzien 
Isolamenduak infekzioen transmisioa prebenitzeko beharrezko arretazko neurri batzuk 
ordezkatzen ditu, baina ez denak. Gainera, Gorputzeko Substantzien Isolamenduak ez 
ditu eskaintzen bitarteko guztiak honakoak prebenitzeko: 

1.  Infekzio larrien tanta bidezko transmisioa populazio pediatrikoetan (adibidez: 
Haemophilus influenzae inbaditzaileak eragindako meningitisa, edo Neisseria 
meningitidisa). 

2.  Epidemiologikoki nabarmenak diren mikroorganismoen transmisioa larruazal 
lehorretiko kontaktu zuzenagatik edo zeharkako kontaktuagatik, edo inguruneko 
iturrietatik (adibidez: Clostridium difficile). 

3.  Distantzia luzeetako tantatxoek hedatutako benetako aire bidezko gaixotasunak. 
Gorputzeko Substantzien Isolamenduak guztiz edo hein batean aire bidez 
transmititutako gaixotasunak dituzten paziente batzuentzat banakako gelak 
erabiltzea argi eta garbi gomendatzen du. Hala ere, tantatxo bidez transmititutako 
gaixotasunak (diagnostikatuak edo susmatuak) dituzten pazienteentzat ez du 
aireztatze-metodo bereziak behar direnik azpimarratzen, biriketako tuberkulosia 
edo beste patologien kasuan bezala. 

Gorputzeko Substantzien Isolamenduak eta Arretazko Neurri Unibertsalek antzeko 
prozedura ugari elkarbanatzen dituzte patogeno hematikoen transmisioa ekiditeko. Hala 
ere, bada desberdintasun nabarmen bat eskularruak erabiltzeko eta eskuak garbitzeko 
gomendioan. Arretazko Neurri Unibertsaletan, eskularruak odolarekin eta gorputzeko 
fluido zehatzekin erabiltzea gomendatzen zen; eskularruak kendu eta berehala garbitu 
behar ziren eskuak. Gorputzeko Substantzien Isolamenduan, ordea, eskularruak 
gorputzeko edozein fluido hezerekin erabiltzea gomendatzen zen, eta eskularruak kendu 
ondoren ez zen gomendatzen eskuak garbitzea, eskuetako zikinkeria ikusteko modukoa 
zenean salbu. Ez zen azpimarratzen eskularruak kendu ondoren eskuak garbitu behar 
zirenik, eta hori Isolamenduaren desabantaila teoriko gisa aipatu zen. Eskularruak esku-
garbiketa ordezkatzen duten babes-neurri gisa hartzeak segurtasun-zentzu faltsua 
sor dezake; ondorioz, eskuak gutxiago garbitzeko joera egon daiteke eta patogenoen 
transmisio nosokomialaren arriskua handitu daiteke, patogenoek eskularrua zeharkatu eta 
eskuak kutsatu baititzakete. Gainera, eskularruak maiz erabiltzeak larruazaleko alergia-
arazoak handitzea eragiten du. Gorputzeko Substantzien Isolamenduak proposatutako 
beste azterketen arabera, eskuak maiz garbitzeak larruazalean ekzemak eta urradurak 
eragin litzake. Azkenik, osasun-langileek hobeto onartu dezakete eskularruak erabiltzea 
eskuak garbitzea baino, baina ez da frogatu eskularruak erabiltzeak eskuen garbitzea 
modu eraginkorrean ordezkatu dezakeenik. 
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D)  PATOGENO HEMATIKOEN TRANSMISIOARI AURRE EGITEKO OSHAren 
ARAUAK 

1989an Lan Segurtasuna eta Osasun Administrazioak (OSHA) araudi-proposamen 
bat argitaratu zuen ospitaleetan eta beste establezimendu sanitarioetan transmisio 
hematikoko patogenoen lan-esposizioaren inguruan. Araudi hori Arretazko Neurri 
Unibertsaletan oinarritzen da, eta komunitateko infekzioen kontrolaz arduratzen da. 
Azkeneko araudia 1951n argitaratu zen. Ildo horretan Estatu Batuetako Ospitaleen 
Elkarteak eta beste autoreek hainbat txosten argitaratu dituzte. 

E) ISOLAMENDURAKO GOMENDIO BERRIEN BEHARRA 

90eko hamarkadaren hasieran, isolamendua eztabaidagaia zen infekzioen kontrolaren 
gaiaren barruan. Ospitale askok Arretazko Neurri Unibertsalak partzialki edo guztiz ezarri 
zituzten beren isolamendu-sistema zehatzetan, izan kategorian edo gaixotasunean 
oinarritutakoak; beste batzuek Gorputzeko Substantzien Isolamenduak erabiltzen 
zituzten. Hala ere, arretazko neurri horien interpretazioa eta erabilera asko aldatzen zen. 
Are gehiago, ez zegoen argi zeintzuk ziren arretazko neurriak eskatzen zituzten fluidoak 
edo gorputzeko substantziak. Ospitale askok Arretazko Neurri Unibertsalak praktikan 
jartzen ari zirela uste zuten, baina errealitatean Gorputzeko Substantzien Isolamenduak 
aplikatzen ari ziren, eta alderantziz. Gainera, desadostasuna zegoen eskularruak erabili 
ondoren eskuak garbitzeak zuen garrantziaren inguruan, baita edozein transmisio mota 
ekiditeko Gorputzeko Substantzien Isolamenduaz gain hartu beharreko arretazko neurri 
gehigarrien inguruan ere. Ospitale batzuek ez zituzten martxan jarri tuberkulosiaren 
transmisioa (multierresistentea barne) prebenitzeko gomendio egokiak. Mikroorganismo 
multierresistenteak agertu zirenean, ospitale batzuek ez zituzten arazo berri gisa hartu, eta 
ez zuten arretazko neurri egokirik gehitu horiek gelditzeko. 

Arazo eta kezka horien aurrean, ez zegoen orain arte ikusitako gomendio eta 
arretazko neurriak egokitzeko modu sinplerik. Argi zegoena zera zen: sistema desberdin 
guztien arteko sintesi berri bat behar zen, ospitaleetan gertatzen diren infekzio gehienen 
transmisioa prebenitzeko gomendio ezargarriak eskainiko zituena. 

Hori lortzearren, gomendio berriek honako helburuak bete beharko lituzkete: 

1.  Zentzu epidemiologikoa edukitzea. 

2.  Infekzioaren transmisioan gorputzeko fluido, jariakin eta eskrezio guztiek duten 
garrantzia aintzatestea. 

3.  Aire, tanta eta kontaktu bidez transmititutako infekzioentzako arretazko neurri 
egokiak azaltzea. 

4.  Erabiltzeko ahalik eta sinpleenak eta errazenak izatea. 

5.  Kontzeptu berriak erabiltzea, isolamendurako eta infekzioen kontrolerako 
dagoeneko existitzen diren metodoekin ez nahasteko. 
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Aurrekoekin alderatuta, gomendio berriek hiru aldaketa garrantzitsu dituzte: 

1.  Arretazko Neurri Unibertsalen eta Gorputzeko Substantzien Isolamenduaren 
ezaugarri nagusiak arretazko neurrien sail bakarrean sintetizatzen dira, eta 
paziente guztien zaintzan erabili behar dira, beren ustezko infekzio-egoera edozein 
izanda ere. Arretazko neurri horiek, Arretazko Neurri Estandarrak deiturikoak, 
ospitaleetan patogeno hematikoak eta beste patogeno batzuk transmititzeko 
arriskua murrizteko diseinatu dira. Sintesi horren emaitza honakoa da: lehen, 
paziente askoren gaixotasunek edo baldintzek kategoriaren edo gaixotasunaren 
araberako arretazko neurri zehatzak (1983ko isolamendurako gomendioen 
arabera) behar zituzten; orain, paziente horiek Arretazko Neurri Estandarren 
pean daude, eta, ondorioz, ez dute arretazko neurri gehigarririk behar. 

2.  Isolamendurako arretazko neurrien kategoria eta gaixotasun zehatzetarako 
arretazko neurri zaharrak hiru arretazko neurrien taldeetan elkartzen ditu, 
transmisio-bideetan oinarrituta. Transmisioan Oinarritutako Arretazko Neurri 
horiek tanta, aire eta kontaktu bidezko transmisioaren arriskua murrizteko 
diseinatu dira, eta Arretazko Neurri Estandarrei gehitu behar zaizkie. 

3.  Bertan infekzioko susmo handia duten paziente heldu eta pediatrikoentzat 
sindrome zehatzak zerrendatzen dira, eta Transmisioan Oinarritutako Arretazko 
Neurriak identifikatzen dira, modu enpirikoan eta aldi baterako egokituak, behin 
betiko diagnostikoa egin ahal izan arte. Arretazko neurri horiek ere Arretazko 
Neurri Estandarrei gehitu behar zaizkie. Gomendio-jarraibide horren xehetasunak 
bigarren zatian aurkeztuko dira. 

II. ZATIA:  OSPITALEETAN ISOLAMENDURAKO ARRETAZKO NEURRIEN INGURUKO 
GOMENDIOAK 

A) ISOLAMENDURAKO ARRETAZKO NEURRIEN OINARRIAK 

1) Eskuak garbitzea eta eskularruak: 

Pertsona batetik bestera edo pazientearen kokaleku batetik bestera 
mikroorganismoak transmititzeko arriskua murrizteko neurri garrantzitsuena da eskuak 
maiz garbitzea. Eskuak garbitzeko metodoak, jarraibideak, arrazoi zientifikoak eta 
produktuak beste argitalpenetan berrikusi dira. 

Eskuak ongi eta sakon garbitu behar dira pazienteekin kontaktuan egon ondoren 
eta odolarekin, gorputzeko fluidoekin, jariakinekin, eskrezioekin eta horiek kutsatutako 
ekipamendu eta artikuluekin kontaktua izan ondoren. Eskuak garbitzeaz gain, eskularruak 
oso garrantzitsuak dira mikroorganismoa transmititzeko arriskua murrizteko garaian. 

Ospitalean eskularruak erabiltzeko hiru arrazoi nagusi daude:

1.  Eskularruak erabiltzeak babes-barrera bat eskaintzen digu eta eskuak zakarki 
kutsatzea prebenitzen du odola, gorputzeko fluidoak, jariakinak, sekrezioak, 
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mukosa-mintzak eta azal kaltetua ukitzean. Bere azken araudian, OSHAk 
eskularruak egoera zehatzetan erabiltzea gomendatzen du odol bidez 
transmititutako patogenoen esposizioa murrizteko. 

2.  Eskularruak erabiltzean, langileen eskuetan dauden mikroorganismoak 
pazienteetara transmititzeko aukerak murrizten dira prozedura inbaditzaileetan 
edota pazientearen mukosa-mintzekin edo azal kaltetuarekin kontaktua egotea 
eskatzen duten beste zaintzetan. 

3.  Eskularruak erabiltzean, paziente baten mikroorganismoekin edo fomiteekin 
kutsatutako langileen eskuetatik mikroorganismo horiek beste paziente bati 
transmititzeko aukerak murrizten dira. Egoera horretan, eskularruak paziente 
bakoitzarekin edukitako kontaktuan aldatuko dira eta kendu ondoren eskuak 
garbituko dira. 

Eskularruak erabiltzeak ez du eskuak garbitzea ordezkatzen. Izan ere, eskularruek 
akats txikiak edo ikusten zailak eduki ditzakete, edo akats horiek erabiltzean gerta 
daitezke. Hori gertatuko balitz, eskularruak kentzean eskuak kutsaturik egongo lirateke. 
Paziente batetik bestera joatean eskularruak ez aldatzeak arriskua sortzen du infekzioen 
kontrolean. 

2) Pazienteen kokalekua 

Pazienteak leku egokian jartzea isolamendurako arretazko neurrien alderdi 
garrantzitsua da. Banakako gela garrantzitsua da kontaktu zuzen edo zeharkako kontaktu 
bidezko transmisioa prebenitzeko paziente-iturriak higiene-ohitura eskasak baditu, 
ingurunea kutsatzen badu edota mikroorganismoen transmisioa mugatzeko infekzio-
kontrolerako arretazko neurriak mantentzen kolaboratuko ez duela espero badugu 
(haurtxoak, haurrak eta egoera mental alteratua duten pazienteak). Posible den heinean, 
epidemiologikoki garrantzitsuak edo oso transmitigarriak diren mikroorganismoak 
dituen pazientea banakako gelan jarriko dugu, komunera joateko eta eskuak garbitzeko 
erraztasunekin. Hala, mikroorganismoak transmititzeko aukerak murriztuko ditugu. 

Banakako gela edukitzerik ez badago, infektatutako pazientea gelakide egokiarekin 
jarriko dugu. Mikroorganismo berdinek infektatutako pazienteek gela elkarbanatu 
dezakete normalean, baldin eta beste mikroorganismo potentzialki patogenoek infektatu 
ez badituzte eta berriro infektatzeko arriskua minimoa bada. Gela elkarbanatzea, hots 
Kohorte-isolamendua, bereziki erabilgarria da agerraldien bitartean edota Zentroak 
banakako gela gutxi dituenean. Banakako gela eskuragarri badago edota Kohorte-
isolamendua ez bada onargarria edo gomendagarria, oso garrantzitsua da patogeno 
infektatzailearen epidemiologia eta transmisio-modua, eta arreta emandako pazienteen 
populazioa baloratzea, hala pazientearentzako leku hoberena zein den erabakitzeko. 
Egoera horretan, pazientearentzako kokalekua erabaki aurretik Infekzioen Kontrolerako 
Unitateari aholku eskatuko diogu. Bestetik, paziente infektatu batek infekziorik ez duen 
paziente batekin gela elkarbanatzen badu, oso garrantzitsua da bere gelakidea kontu 
handiz aukeratzea eta pazienteak, langileek eta bisitek infekzioa barreiatzea prebenitzeko 
gomendioak betetzea. 
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Isolamendu-gelen eraikuntza, ekipamendua, aire girotua eta aireztatzearen 
jarraibideak beste argitalpenetan deskribatu dira. 

Mikroorganismoak aire bidez transmititzen badira, oso garrantzitsua da banakako 
gelak aire girotua eta aireztatzea edukitzea paziente-iturri batetik infektatzeko erraztasuna 
duten beste pazienteetara edo ospitaleko beste pertsonetara mikroorganismoak 
transmititzeko arriskua murrizteko. Ospitale batzuek isolamendu-gelaren aurretik beste 
gela bat izaten dute, aire bidezko transmisioa prebenitzeko arretazko neurri osagarri 
gisa. Hala ere, aurretiko gela horren beharra gomendatzen duen datu egokirik ez dago. 
Biriketako tuberkulosia duten paziente ospitaleratuentzako isolamendu-gelen aireztatze-
gomendioak CDCen beste jarraibideetan diseinatu ziren. 

3) Ospitaleratutako pazienteak garraiatzea 

Ospitalean gaixotasun infekziosoak transmititzeko aukerak murriztu nahi badira, 
mikroorganismo oso birulentoekin edo epidemiologikoki nabarmenekin infektatutako 
pazienteak ahalik eta gutxien mugitu eta garraiatu behar dira. Pazientea garraiatzean, 
honakoak betetzea beharrezkoak da: 

1.  Pazienteak beste pazienteei, langileei edo bisitei  mikroorganismoak 
transmititzeko aukerak eta ingurunearen kutsadura murrizteko neurri egokiak 
erabili behar ditu (maskarak, apositu iragazgaitzak). 

2.  Pazientea eraman behar den unitateko langileei abisatu behar zaie hara eraman 
behar dutela, eta mikroorganismoen transmisioa ekiditeko neurriak azalduko 
zaizkie. 

3.  Bere mikroorganismo infekziosoen transmisioa prebenitzeko zein neurrirekin 
kolaboratu dezakeen esango diogu pazienteari. 

4) Maskarak, arnas-, begi- eta aurpegi-babesleak. 

Babes-barrera gisa maskara, betaurreko eta aurpegi-babesle mota desberdinak 
erabiltzen dira, bakarrik edo elkarrekin. Ospitaleko langileek sudurra eta ahoa estaltzen 
dituzten maskarak erabiliko dituzte, baita betaurrekoak edo aurpegi-babesleak ere, 
zipriztinak edo odol-sprayak, gorputzeko fluidoak, jariakinak edo eskrezioak sortzeko 
aukera duten pazienteetan prozedura- eta zainketa-lanak egin bitartean. Helburua begiko, 
sudurreko eta ahoko mukosak patogenoen kontaktuaren aurrean babestea da. Neurri 
horiek odol bidez transmititutako patogenoekiko esposizioaren arriskua murrizten dute, 
eta OSHAren azken araudian gomendatzen dira. Osasun-langileek kirurgia-maskara 
erabiltzen dute partikula infekziosoen barreiatzearen aurrean babesteko. Partikula horiek 
kontaktu itxian transmititu ohi dira eta orokorrean soilik distantzia motzak egiten dituzte 
(metro bat edo gutxiago),  eztula edo doministiku egiten duten paziente infektatuetatik. 

Azken urteetan, arnasketa-babeserako ekipamenduaren funtzioa eta hautaketa 
interes eta eztabaida handiko gaia izan da, baita ospitalean tuberkulosiaren transmisioa 
prebenitzeko arnasketa-babes programa baten inplikazioak ere. Nahiz eta bere 



25

eraginkortasuna frogatuta ez egon, ospitaleetan isolamendurako arretazko neurri gisa 
tradizionalki kirurgia-maskara erabiltzen zen pazienteak aire bidezko transmisioko 
patogenoekin infektaturik zeudela zekitenean edo susmatzen zutenean. 1990ean, 
ordea, CDCen tuberkulosiarentzako jarraibideek azaldu zuten kirurgia-maskara agian 
ez zela eraginkorra tantatxoen inhalazioa prebenitzeko, eta behin bakarrik erabiltzeko 
partikulen arnasgailua erabiltzea gomendatu zuten, nahiz eta M. tuberkulosiaren 
inhalazioaren aurrean partikulen arnasgailuak duen eraginkortasuna frogatuta ez egon. 
NIOSHen arabera, N95ak (N kategoria % 95eko eraginkortasunean) betetzen ditu CDCen 
irizpideak tuberkulosirako arnasgailu gisa. Informazio gehiago argitaratu da arnasgailuen 
gomendioen eboluzioaren inguruan eta ospitaleko langileak babesteko araudien inguruan, 
eta ospitaleko langileentzako arnas-babeserako hainbat agentzia federalek egindako 
txostena ere argitaratu zen. 

5) Mantalak eta beste babes-elementuak: 

Ospitaleetan hainbat mantal mota eta beste babes-elementu erabiltzen dira 
barrera eskaintzeko eta mikroorganismoak transmititzeko aukerak murrizteko. Mantalak 
arroparen kutsadura prebenitzeko erabiltzen dira, baita langileen azala odolaren eta 
gorputzeko fluidoen esposiziotik babesteko ere. Likidoen aurrean iragazgaitzak diren 
batak, mantalekin, botekin edo oinzorroekin batera, azala babesten dute infektatutako 
materiala zipriztintzean edota zipriztinak gertatuko direla uste dugunean. OSHAren azken 
xedapenetan egoera zehatzetan mantalak eta beste babes-mekanismoak erabiltzea 
gomendatzen da transmisio hematikoko patogenoen esposizioaren arriskua murrizteko. 

Epidemiologikoki garrantzitsuak diren mikroorganismoekin infektatutako 
pazienteak zaintzen dituztenean, langileek ere mantalak erabiltzen dituzte patogeno 
horiek pazientetik edo haren ingurunetik beste pazienteetara transmititzea murrizteko; 
pazientearen ingurunea utzi aurretik mantala kendu behar dute eta eskuak garbitu behar 
dituzte. Mantalak horretarako eraginkorrak direla berresten duen datu egokirik ez dago. 

6) Pazienteak zaintzeko ekipamendua: 

Faktore askok zehazten dute pazienteei arreta ematean erabilitako ekipamendua 
baztertzeko garaian eduki beharreko kontu berezia. Horietako faktore batzuk honakoak 
dira: material infektatuarekin kutsatzeko, mozteko, ziztatzeko edo zauritzeko aukera, 
gaixotasunaren larritasuna eta inplikatutako patogenoen ingurune-egonkortasuna. 
Erabilitako tresna batzuk poltsa edo edukiontzietara botatzen dira pazienteen, langileen 
edo bisiten esposizioa prebenitzeko; horrez gain, ingurunearen kutsadura ere prebenitzen 
dute. Erabilitako objektu zorrotzak ziztaden kontrako edukiontzietan botatzen dira; beste 
tresnak poltsa batean botatzen dira. Poltsa bakarra nahikoa izan daiteke, nahikoa gogor 
bada eta poltsatik kanpo kutsatzeko arriskurik ez badago. Ez badira baldintza horiek 
betetzen, bi poltsa erabili beharko dira. 

Pazienteak zaintzeko beharrezko ekipamendua edo zaintza kritikoetan erabilitako 
eta kutsatutako gailu berrerabilgarriak (adibidez ehun esteril batean sartzen den 
ekipamendua), baita zaintza semikritikoak ere (adibidez mukosa-mintzak ukitzen dituen 
ekipamendua), erabili ondoren esterilizatu edo desinfektatu egiten dira, hala beste 
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pazienteei transmititzeko arriskua murrizteko. Elementuaren ezaugarriak eta emango zaion 
erabilerak, ekoizlearen gomendioak, ospitaleko politikak eta aplikagarria den edozein 
gomendiok edo araudik zehaztuko du nola birprozesatuko den. 

Zaintza ez-kritikoetan erabilitako ekipamendua (adibidez, azal kaltetua ukitzen duen 
ekipamendua) odolarekin, gorputzeko fluidoekin, jariakinekin edo eskrezioekin kutsatzen 
bada, erabili ondoren garbitu eta desinfektatu egingo da ospitaleko politika jarraituz. Behin 
bakarrik erabiltzeko ekipamendua kutsatuta badago, mikroorganismoak transmititzeko 
arriskua eta ospitaleko ingurunearen kutsadura murrizteko moduan garraiatuko dugu; 
ekipamendu hori ospitaleko politikaren eta araudi aplikagarrien arabera botako da edo 
baztertuko da. 

7) Barruko arropa eta garbitegia: 

Barruko arropa mikroorganismo patogenoekin kutsatua egon daiteke, baina 
gaixotasunak transmititzeko arriskua bertan behera gelditu daiteke barruko arropa 
pazienteetara, langileetara eta ingurunera mikroorganismoak zabaltzea ekiditeko 
moduan maneiatzen, garraiatzen eta garbitzen bada. Araudi edo arau zurrunen ordez, 
barruko arropa garbia zein erabilia higiene-neurriak jarraituz eta sen onez gordetzea eta 
prozesatzea gomendatzen da. Prozedura guzti horiek ospitaleko politikaren eta edozein 
araudi aplikagarriren arabera zehazten dira. 

8) Platerak, edalontziak, katiluak eta beste objektuak: 

Ez da arretazko neurri berezirik behar. Isolamenduan dauden pazienteentzat behin 
bakarrik erabiltzeko edo berrerabilgarriak diren platerak eta tresnak erabil daitezke. 
Ospitaleetako ontzi-garbigailuetan ur beroa eta garbigarriak nahikoak dira platera, 
edalontziak, katiluak eta beste objektuak deskontaminatzeko. 

9) Ohiturazko garbiketa eta amaierako garbiketa: 

Transmisioan Oinarritutako Arretazko Neurriak aplikatu behar diren pazienteak 
dauden gelak eta altzariak Arretazko Neurri Estandarrek behar dituzten prozedura berdinekin 
garbituko dira, mikroorganismo infektatzailearengatik eta ingurunearen kutsaduraren 
kopuruarengatik garbiketa berezi bat behar denean salbu. Patogeno batzuen kasuan 
(bereziki enterokokoa) altzariak eta gainazalak ongi desinfektatu behar dira, gainazal 
bizigabeetan epe luzean biziraun baitezake. Patogeno zehatz batzuekin infektatutako 
edo kolonizatutako paziente bat egon den gelan paziente berriak infektatzeko arrisku 
handiagoa dute, baldin eta inguruneko gainazalak ez badira modu egokian garbitu edo 
desinfektatu. Ospitaleko politikak zehaztuko ditu garbiketarako metodoak, sakontasuna 
eta maiztasuna, baita erabili beharreko produktuak ere. 
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B)   HICPACaren (Hospital Infection Control Practices Advisory Committee) 
ISOLAMENDURAKO ARRETAZKO NEURRIAK 

Isolamendurako bi arretazko neurri ditugu. Lehenengo mailan —garrantzitsuena— 
ospitaleetako paziente guztien zaintzarako diseinatutako arretazko neurriak daude, beren 
diagnostikoa edo ustezko infekzio-egoera edozein izanda ere. Arretazko Neurri Estandar 
horiek martxan jartzea oinarrizko estrategia da Infekzio Nosokomialak kontrolatzea 
lortzeko. Bigarren mailan paziente zehatzak zaintzeko diseinatutako arretazko neurriak 
ditugu. Transmisioan Oinarritutako Arretazko Neurri horiek aire, tanta, larruazal lehor edo 
kutsatutako gainazalen bidez zabaltzen diren eta epidemiologikoki garrantzitsuak diren 
patogenoekin infektaturik dauden edo susmatzen den pazienteetan gehitu behar dira. 

1. Arretazko Neurri Estandarrak. 

Arretazko neurri horiek bi talde hauen alderdi nagusiak sintetizatzen dituzte: 
Arretazko Neurri Unibertsalenak (patogeno hematikoak transmititzeko arriskua murrizteko 
diseinatuak) eta Gorputzeko Substantzien Isolamendurako Arretazko Neurrienak 
(gorputzeko substantzia hezeen patogenoak transmititzeko arriskua murrizteko 
diseinatuak). Ospitaleetan arreta ematen zaien paziente guztietan aplikatzen dira, beren 
diagnostikoa edo ustezko infekzio-egoera edozein dela ere. Neurri estandarrak hauei 
aplikatuko zaizkie: 

a.  Odola. 

b.  Gorputzeko fluido, jariakin eta eskrezio guztiak, izerdia salbu, ikusteko moduko 
odola edukita edo ez edukita ere. 

c.  Azal kaltetua. 

d.  Mukosa-mintzak. 

Arretazko Neurri Estandarrak mikroorganismoak transmititzeko arriskua murrizteko 
diseinatu dira, haien jatorria ezaguna zein ezezaguna izanda ere. 

2. Transmisioan Oinarritutako Arretazko Neurriak. 

Arretazko neurri horiek epidemiologikoki garrantzitsuak diren edo patogeno oso 
kutsakorren bidezko infekzioa edo kolonizazioa dagoela susmatzen den pazienteetan 
erabiltzen dira. Patogeno horientzat, estandarrez gain, arretazko neurri osagarriak behar 
dira ospitaleetan haien transmisioa eteteko. Transmisioan Oinarritutako Arretazko Neurriak 
hiru motakoak dira: Aire Bidezko Transmisiorako Arretazko Neurriak, Tanta Bidezko 
Transmisiorako Arretazko Neurriak eta Kontaktu Bidezko Transmisiorako Arretazko 
Neurriak. Arretazko neurri horiek bateratu daitezke gaixotasunek zabaltzeko bide ugari 
dituztenean. Betiere Arretazko Neurri Estandarrei gehitu behar zaizkie. 
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a)  Aire Bidezko Transmisiorako Arretazko Neurriak agente infekziosoak aire bidez 
transmititzeko arriskua murrizteko diseinatu dira. Tantatxoak (lurrundu eta airean 
suspentsioan oso luze iraun dezaketen tanten partikulen edo hauts-partikulen 
—5 mikrakoak edo txikiagoak— hondakin txikiak) edo agente infekziosoa duten 
hauts-partikulak barreiatzean gertatzen da aire bidezko transmisioa. Modu 
horretan garraiatutako mikroorganismoak aire-korronteetatik asko zabaldu 
daitezke, edo infektatzeko aukerak dituen ostalariak inhalatu ditzake edo beragan 
jalki daitezke, gela berean edota paziente-iturritiko distantzia handiago batean, 
inguruneko faktoreen arabera. Beraz, aire bidezko transmisioa prebenitzeko 
aireztatze-mekanismoa edo airea maneiatzea beharrezkoa da. Aire Bidezko 
Arretazko Neurriak aire bidez transmititu daitezkeen patogenoekin infektatuta 
dauden edo susmatzen den pazienteetan aplikatzen dira. 

b)  Tanta Bidezko Transmisiorako Arretazko Neurriak agente infekziosoak tanten bidez 
transmititzeko arriskua murrizteko diseinatu dira. Tanta bidezko transmisioan, 
infektatzeko aukerak dituen pertsona baten sudurreko edo ahoko konjuntiba 
edo mukosek tamaina handiko tanten partikulekin —5 mikra baino handiagoak— 
kontaktua dute. Tanta horiek mikroorganismoak dituzte eta gaixotasun klinikoa 
duen edota agente infekzioso hori duen pertsona batek sortuak dira. Nagusiki, 
pertsona-iturriak eztula eta doministiku egitean eta xurgatzea edo bronkoskopia 
bezalako prozeduren bitartean sortzen dira tantak. Transmisio mota horrek 
iturriaren eta paziente hartzailearen arteko kontaktu estua egotea behar du, 
tanta horiek ez baitira airean esekita mantentzen eta normalean distantzia 
motzak soilik egiten dituzte airean (orokorrean metro bat edo gutxiago).  Horren 
ondorioz, tanta bidezko transmisioa prebenitzeko ez da aireztatzeko edo airea 
maneiatzeko neurri berezirik behar. Tanta Bidezko Transmisiorako Arretazko 
Neurriak bide horretatik transmititu daitezkeen patogenoekin infektatuta dauden 
edo daudela susmatzen den pazienteetan aplikatu behar dira. 

c)  Kontaktu Bidezko Arretazko Neurriak kontaktu zuzenaren edo zeharkako 
kontaktuaren bidez agente infekziosoak transmititzeko arriskua murrizteko 
diseinatu dira. Kontaktu zuzeneko transmisioa zera da, kolonizatutako edo 
infektatutako pertsona batekin larruazaletik larruazalerako kontaktua izatea eta 
infektatu daitekeen ostalari bati mikroorganismoen transferentzia fisikoa egotea. 
Langileek pazientea mugitzean, bainatzean edota kontaktu fisikoa eskatzen 
duten beste zaintzako jardueren bitartean gertatu ohi da. Kontaktu zuzeneko 
transmisioa bi pazienteen artean ere gerta daiteke (adibidez, eskuekin kontaktua 
izatean), bata infekzio-iturri gisa jardutean eta bestea infektatu daitekeen 
ostalari bezala. Zeharkako kontaktuko transmisioa zera da, infektatu daitekeen 
ostalariak pazientearen inguruneko objektu kutsatu batekin kontaktua izatea, 
normalean bizigabea. Kontaktu Bidezko Transmisiorako Arretazko Neurriak 
kontaktu zuzenaren edo zeharkako kontaktuaren bidez transmititu daitezkeen 
mikroorganismoek infektatuta edo kolonizatuta dauden edo daudela susmatzen 
den pazienteetan aplikatzen dira. 
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I. taulan transmisio moten laburpena eta paziente mota bakoitzak zein arretazko 
neurri behar dituen aurkezten da. 

C) ARRETAZKO NEURRIEN ERABILERA ENPIRIKOA 

Askotan, baliteke transmisio-arriskua oso handia izatea behin betiko diagnostikoa 
egin aurretik edota Transmisioan Oinarritutako Arretazko Neurriak ezarri ahal izan 
aurretik. Arretazko Neurri Estandarrak paziente guztietan errutinaz erabiltzeak arretazko 
beste neurririk behar ez duten gaixotasunen arriskua nabarmen murrizten du. Batzuetan 
ezinezkoa da arretazko neurri osagarriak beharko dituzten paziente guztiak identifikatzea; 
baina sindrome kliniko edo egoera batzuek arrisku oso handia dakartzate, arretazko 
neurriak modu enpirikoan gehitzea justifikatzeko haina handia, behin betiko diagnostikoa 
eduki arte behintzat. II. taulan egoera horien eta estandarrei gehitu beharreko arretazko 
neurrien zerrenda bat aurkezten da. 

D) PAZIENTE IMMUNODEPRIMITUAK 

Paziente immunokonprometituek infekzio nosokomialak jasateko aukerak aldatzen 
doaz immunosupresioaren larritasuna eta iraupenaren arabera. Orokorrean, iturri 
endogenoetatik zein exogenoetatik datozen infekzio bakteriano, fungiko, parasitario eta 
biralen aurrean arrisku handiagoa dute. Paziente guztietan Arretazko Neurri Estandarrak 
erabiltzea gomendatzen da, eta paziente zehatzetan Transmisioan Oinarritutako Arretazko 
Neurriak gehitzea; modu horretan, beste pazienteetatik edo ingurunetik bakteriak hartzea 
murriztuko litzateke. 

 Jarraibide hauetan ez ditugu aipatuko paziente immunodeprimituetan erabil 
daitezkeen hainbat eta hainbat neurri, aldi baterako neutropenia aldietan patogeno 
potentzialak hartzea atzeratzeko edo prebenitzeko diseinatu direnak. 

E) GOMENDIOAK 

Dokumentu honetan aurkeztutako gomendioak honako kategorietan sailkatzen dira: 

IA kategoria: Ospitale guztiek izugarri gomendatzen dituzte, eta ongi diseinatutako 
azterketa epidemiologikoetan edo esperimentaletan oinarriturik daude. 

IB kategoria: Ospitale guztiek izugarri gomendatzen dituzte, eta gaian adituek eta 
HICPACak eraginkor gisa berrikusi dituzte oso arrazoizko ebidentzian oinarrituta, nahiz eta 
behin betiko azterketa zientifikorik egin ez den. 

II. kategoria Ospitale askok aplikatzea proposatu dute. Kategoria honetako 
gomendioak erabatekoak ez diren baina kalitate onekoak diren azterketa epidemiologikoetan 
edo klinikoetan oinarritzen dira, oso arrazoizkoa den planteamendu teoriko batean, edota 
ospitale batzuetan —baina ez denetan— aplikatutako erabateko azterketetan. 

Ez dago gomendiorik; gaia ez dago konponduta: Beren eraginkortasunari 
dagokionez, praktikek ez dute ebidentzia edo adostasun nahikorik. 
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Gomendioak isolamenduaren gaira mugatzen dira. Hala ere, ospitaleko politikek 
eta infekzioarekin eta ingurunearen kontrolarekin, lan-osasunarekin, eta lege- eta 
administrazio-gaiekin erlazionatutako beste prozedurek eta jarraibide hauek ukitzen ez 
dituzten beste gaiek osatu behar dituzte. 

1. Administrazio-kontrolak. 

A. Hezkuntza. 

Ospitaleko pazienteak, langileak eta bisitak arretazko neurrien inguruan prestatzen 
direla eta betetzen dituztela ziurtatzen duen sistema bat garatzea. IB kategoria. 

B. Arretazko neurriak betetzea. 

Aldian-aldian arretazko neurriak betetzen direla ebaluatu, horretarako infekzio 
nosokomiala kontrolatzeko hobekuntza zuzenerako emaitzak erabiliz. IB kategoria. 

2. Arretazko Neurri Estandarrak. 

Erabili Arretazko Neurri Estandarrak edo horien baliokideak paziente guztiak 
zaintzeko. IB kategoria. 

A. Eskuak garbitzea 

1.  Garbitu eskuak odola, gorputzeko fluidoak, jariakinak, eskrezioak eta kutsatutako 
materiala ukitu ondoren, eskularruak erabili izanda ala ez. Garbitu eskuak 
eskularruak kendu eta berehala pazienteen arteko kontaktuetan, eta paziente 
horien edo inguruneko mikroorganismoak transferitu nahi ez direnean. Baliteke 
eskuak garbitu behar izatea paziente beraren lan eta prozedura batetik bestera 
gorputzeko atal desberdinen arteko kutsadura gurutzatua prebenitzeko. IB 
kategoria. 

2.  Ohiko esku garbiketarako erabili xaboi arrunta (ez mikrobioen aurkakoa). IB 
kategoria. 

3.  Mikrobioen aurkako xaboia edo xaboi antiseptikoa egoera zehatzetarako erabili 
(agerraldiak edo infekzio hiperendemikoak kontrolatzeko); erabili infekzioen 
kontrolerako programak definitzen duen xaboia. IB kategoria. 

B. Eskularruak 

Eskularruak jarri (garbiak eta ez nahitaez esterilak) odola, gorputzeko fluidoak, 
sekrezioak, eskrezioak eta kutsatutako materiala ukitzean. 

Eskularru garbiak jarri mukosa-mintza edo azal kaltetua ukitu aurretik. Paziente 
berari egin beharreko jardueren eta prozeduren artean eskularruak aldatu behar dira, 
mikroorganismo-kontzentrazio altua izan dezakeen materialarekin kontaktua izan 
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ondoren. Eskularruak erabili eta berehala kendu behar dira, kutsatu gabeko materiala 
eta inguruneko gainazalak ukitu aurretik eta beste paziente batengana jo baino lehen. 
Eskuak berehala garbitu mikroorganismoak beste pazienteei edo ingurunera transferitzea 
ekiditeko. IB kategoria. 

C. Maskara, begi-babesleak, aurpegi-babesleak 

Pazientea zaintzeko prozedura eta jardueretan erabili maskarak, begi-babesleak 
edo aurpegi-babesleak begietako, sudurreko edo ahoko mukosa-mintzak babesteko. Izan 
ere, erraz sortzen dira odol-zipriztinak edo -lainoztapenak, gorputzeko fluidoak, jariakinak 
eta eskrezioak. IB kategoria. 

D. Mantalak 

Erabili mantala (garbia eta ez esterila) larruazala babesteko eta pazientea zaintzeko 
prozeduretan arropa zikindu ez dadin. Izan ere, erraz sortzen dira odol-zipriztinak edo 
lainoztapenak, gorputz-fluidoak, jariakinak eta eskrezioak. Aukeratu mantal egokia 
jardueraren eta sortu daitekeen fluido kopuruaren arabera. Mantal zikina ahalik eta 
azkarren aldatu, eta eskuak garbitu mikroorganismoak beste pazienteei edo ingurunera 
transferitzea ekiditeko. IB kategoria. 

E. Pazientea zaintzeko ekipamendua 

Pazientea zaintzeko erabiltzen den ekipamendua, odolarekin, gorputzeko fluidoekin, 
jariakinekin eta eskrezioekin zikinduta dagoen ekipamendua erabiltzekotan, larruazalpeko 
eta mukosa-mintzetako esposizioak, arroparen kutsadura eta beste paziente edo 
inguruneari mikroorganismoak transferitzea prebenitzeko moduan erabili behar da. 
Ziurtatu material berrerabilgarria ez dela beste paziente baten zainketarako erabiltzen 
ongi garbitu eta birprozesatu arte. Ziurtatu behin bakarrik erabiltzen den materiala modu 
egokian baztertzen dela. IB kategoria. 

F. Ingurunearen kontrola 

Ziurtatu ospitaleak prozedura egokiak dituela inguruneko gainazalak, oheak, oheko 
ekipamendua eta bestelako gainazalak zaindu, garbitu eta desinfektatzeko, eta prozedura 
horiek betetzen direla. IB kategoria. 

G. Barruko arropa 

Odolarekin, gorputzeko fluidoekin, jariakinekin eta eskrezioekin zikindutako 
barruko arropa erabilia maneiatzean, garraiatzean eta prozesatzean, larruazala eta 
mukosa-mintzak esposizioetatik eta arroparen kutsatzetik babesteko moduan egingo 
dugu, mikroorganismoak beste paziente batzuetara eta ingurunera pasa ez daitezen. IB 
kategoria. 
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H. Lan-osasuna eta transmisio hematikoko patogenoak 

1.  Zauriak prebenitzeko, kontuz jokatu orratzak, bisturiak eta bestelako tresna edo 
gailu zorrotzak erabiltzean; prozeduren ondoren, tresna zorrotzak erabiltzean; 
erabilitako tresnak garbitzean; eta erabilitako orratzak baztertzean. Sekula 
ez berrestali erabilitako orratzak, eta inoiz ez manipulatu bi eskuekin edo 
gorputzaren edozein atalera zuzenduta. Esku bakarrarekin berrestaliko dugu, edo 
estalkia orratzari eusteko gailu mekanikoa erabiliko dugu. Erabilitako orratzak 
ez dira inoiz xiringatik eskuekin kendu behar eta ez dira inoiz tolestu, puskatu 
edo eskuekin manipulatu behar. Erabilitako orratzak, xiringak, bisturi-xaflak eta 
bestelako elementu zorrotzak edukiontzi egokietan jarri behar dira, eta azken 
horiek tresnak erabiltzen diren esparrutik ahalik eta hurbilen egon behar dira. 
Xiringa eta orratz berrerabilgarriak edukiontzi batean sartu behar dira, ondoren 
birprozesatze-gunera eramateko. 

2.  Berpizteko beharra egon daitekeen eremuetan erabili berpizte-maskarak edo 
aireztatzeko beste edozein gailu ahotik ahorako alternatiba gisa. 

I. Pazienteak kokatzea 

Ingurumena kutsatu dezakeen edo higiene-neurri egokiak edukitzea espero 
ez dugun pazienteak banakako geletan jarri behar dira. Banakako gelarik ez badago 
erabilgarri, galdetu infekzioen kontrolerako profesionalei pazientea non kokatu dezakegun 
edo beste alternatibak zeintzuk diren. 
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I. taula. Transmisio moten laburpena eta paziente mota bakoitzak zein arretazko neurri behar dituen1

3. Aire Bidezko Transmisiorako Arretazko Neurriak 

Arretazko Neurri Estandarrez gain, Aire Bidezko Transmisiorako Arretazko Neurriak 
—edo horien baliokideak— erabili behar ditugu aire bidezko transmisioko tantatxoekin 
infektatuta dauden edo daudela susmatzen den pazienteetan. Tantatxo horiek 5 mikra 
baino txikiagoko partikulak edo mikroorganismoak dituzten lurrundutako tantatxoak dira, 
airean suspentsioan oso luze iraun dezaketenak eta aire korronteen bidez gelatik kanpo 
edo distantzia handiagoetara barreiatu daitezkeenak. IB kategoria.

1.  Arretazko Neurri Estandarrak 
 Paziente guztien zainketarako erabiltzen dira. 

2.  Aire Bidezko Transmisiorako Arretazko Neurriak 
  Horiek Arretazko Neurri Estandarrei gehitzen zaizkie, tantatxo edo aire bidez transmititu daitekeen 

gaixotasuna duten edo dutela susmatzen den pazienteetan. Gaixotasun horien artean honakoak ditugu: 
 •  Elgorria 
 •  Barizela (zoster barreiatua barne)2 
 •  Tuberkulosia3 

3. Tanta Bidezko Transmisiorako Arretazko Neurriak 
  Horiek Arretazko Neurri Estandarrei gehitzen dira, tamaina handiko tanten bidez transmititu daitekeen 

gaixotasuna duten edo dutela susmatzen den pazienteetan. Gaixotasun horien artean honakoak ditugu: 
 •  B motako haemophilus influenzaek eragindako gaixotasun inbaditzailea, meningitisa, neumonia, 

epiglotitisa eta sepsia barne 
 •  Neisseria meningitidisak eragindako gaixotasun inbaditzailea, meningitisa, neumonia eta sepsia barne 
 •  Beste arnas-infekzio bakterianoak: difteria, mycoplasmak eragindako neumonia, neumonia-izurria eta 

faringitis estreptokozikoa, neumonia edo eskarlatina haurretan eta gazteetan 
 •  Beste arnas-infekzio birikoak: adenobirus2, gripea, parotiditisa, B19 parbobirusa, errubeola. 

4. Kontaktu Bidezko Transmisiorako Arretazko Neurriak 
  Horiek Arretazko Neurri Estandarrei gehitzen dira, pazientearekin kontaktu zuzenaren edo zeharkako 

kontaktuaren bidez transmititu daitekeen gaixotasuna duten edo dutela susmatzen den pazienteetan. 
Hona hemen gaixotasun mota horien adibide batzuk: 

 •  Kolonizazioak edo infekzio gastrointestinalak, arnasketakoak, larruazalekoak edo bakteria 
multierresistenteekin egindako kirurgia-zauriak, herrialdeko, eskualdeko edo bertako gomendioek hala 
kalifikatuak esanahi kliniko edo epidemiologiko berezia izateagatik. 

 •  Infekzio-dosi baxuko edo ingurunean biziraupen luzea duten infekzio enterikoak, horien artean: 
 •  Clostridium difficile 
 •  Pixoihala daramaten edo inkontinentzia duten pazienteentzat:  Escherichia coli O157:H7 

enterohemorragikoa Shigella duen infekzioa, A hepatitisa edo errotabirusa. 
 •  Arnasketako birus sintzititala, parainfluenza birusa edo infekzio enterobiralak jaioberrietan eta 

haurtxoetan 
 •  Oso kutsakorrak diren edo larruazal lehorrean gerta daitezkeen larruazaleko infekzioak, hala nola: 
  •  Larruazaleko difteria 
  •  Herpesaren birus sinplea (jaioberria edo mukokutaneoa) 
  •  Inpetigoa 
  •  Abszesu handia (aposituarekin estali gabe), zelulitisa edo etzanerako ultzera 
  •  Pedikulosia 
  •  Eskabiosia 
  •  Forunkulosi estafilokozikoa haurtxoetan eta haurretan 
  •  Zoster-herpesa (barreiatua edo paziente inmunokonprometituetan)2 
 •  Konjuntibitis birala/hemorragikoa 
 •  Infekzio hemorragiko biralak (Ebola, Lassa, Marburg)1 
1 Ikusi 1. eranskina. Bertan infekzioen zerrenda aurkezten da, beharrezko arretazko neurri motekin eta iraupenekin 
2 Infekzio batzuek arretazko neurri mota bat baino gehiago behar dute 
3 Kontsultatu “Osasun-establezimenduetan Tuberkulosiaren Transmisioa Prebenitzeko Jarraibideak” 
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A. Pazientea kokatzea 

Pazientea honako ezaugarriak dituen banakako gelan jarriko dugu: 1) aire-
presio negatibo monitorizatua, inguruko eremuekiko, 2) 6-12 aldaketa orduko, 3) airea 
kanporatzeko irteera egokiak edo eraginkortasun handiko aire-iragazketa monitorizatua, 
airea ospitaleko beste eremuetara zirkulatu aurretik. Gelako atea itxita mantendu eta 
pazientea barruan eduki. Banakako gelarik ez badago, pazientea mikroorganismo berdinak 
eragindako infekzio aktiboa duen gelakide batekin jarri, beste zerbait gomendatu ezean. 
Inoiz ez jarri infekzio desberdina duen paziente batekin. Banakako gelarik ez badago eta 
elkarbanatzea gomendatzen ez bada, eskatu aholkua infekzioen kontrolerako profesionalei 
pazientea kokatu aurretik. IB kategoria. 

B. Arnas-babesleak 

Erabili arnas-babesleak birikako tuberkulosia duen edo izan dezakeen paziente 
baten gelara sartzerakoan. Infektatzeko aukera duten pertsonak ez dira sartu behar 
elgorria edo barizela duten edo dutela uste den pazienteen geletan, immunizatutako beste 
langilerik balego. Hala eta guztiz ere gela horretara sartu behar badira, arnas-babeslea 
erabili behar dute. Elgorriari edo barizelari immuneak direnek ez dute arnas-babeslerik 
behar. IB kategoria. 

C. Pazientea garraiatzea 

Pazientea derrigorrezkoa denean baino ez da mugituko edo gelatik kanpo eramango. 
Pazientea ateratzea beharrezkoa balitz, tantatxoen barreiatzea murrizten saiatuko gara. 
Horretarako, ahal den heinean, pazienteari kirurgia-maskara ipiniko diogu. IB kategoria. 

D. Tuberkulosiaren transmisioa prebenitzeko arretazko neurri osagarriak 

Kontsultatu CDCen“Osasun-establezimenduetan Tuberkulosiaren Transmisioa 
Prebenitzeko Jarraibideak” prebentzio-estrategia osagarriak aplikatzeko. 

4. Tanta Bidezko Transmisiorako Arretazko Neurriak 

Arretazko Neurri Estandarrez gain, Tanta Bidezko Transmisiorako Arretazko 
Neurriak —edo horien baliokideak— erabili behar ditugu tanta bidezko transmisioko 
mikroorganismoekin infektatuta dauden edo daudela susmatzen den pazienteetan. Tanta 
horiek 5 mikra baino handiagoak edo mikroorganismoak dituzten lurrundutako tantatxoak 
dira eta pazienteak sor ditzake eztula edo doministiku egitean edo beste prozeduren 
bitartean. IB kategoria. 
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A. Pazientea kokatzea 

Pazientea banakako gelan jarriko dugu. Banakako gelarik ez badago, mikroorganismo 
beraren infekzio aktiboa duen gelakide batekin jarriko dugu, baina ez beste infekzioa duen 
batekin (“Kohorte-isolamendua”). Ez badago banakako gelarik eta “Kohorte-isolamendua” 
ez bada gomendatzen, metro bateko distantzia egon beharko da, gutxienez, infektatutako 
pazientearen eta beste paziente edo bisitarien artean. Ez da behar aireztatzeko eta airea 
maneiatzeko sistema berezirik, eta atea zabalik egon daiteke. IB kategoria. 

B. Maskarak 

Arretazko Neurri Estandarrez gain, maskara erabili beharko da pazientetik metro bat 
baino gutxiagoko distantzian lan egitean. IB kategoria. 

C. Pazientea garraiatzea 

Pazientea nahitaezkoa denean baino ez da mugituko edo gelatik kanpo eramango. 
Pazientea ateratzea beharrezkoa balitz, tanten barreiatzea murrizten saiatuko gara. 
Horretarako, ahal den heinean, pazienteari maskara bat ipiniko diogu. IB kategoria. 

5. Kontaktu Bidezko Transmisiorako Arretazko Neurriak 

Arretazko Neurri Estandarrez gain Kontaktu Bidezko Transmisiorako Arretazko 
Neurriak —edo horien baliokideak— erabili behar ditugu pazientearekin kontaktu 
zuzenaren bidez transmititu daitezkeen mikroorganismo epidemiologikoki garrantzitsuekin 
infektatuta edo kolonizatuta dauden edo daudela susmatzen den pazienteetan (eskuen 
bidezko edo larruazalen arteko kontaktua, pazientea zaintzean bere larruazal lehorra ukitu 
behar denean), edo zeharkako kontaktuaren bidez, inguruneko gainazalak edo pazientea 
zaintzeko erabilitako tresnak ukitzen direnean. IB kategoria. 

A. Pazientearen kokapena 

Pazientea banakako gelan jarriko dugu; banakako gelarik ez badago, mikroorganismo 
beraren infekzio aktiboa duen gelakide batekin jarriko dugu, baina ez beste infekzio 
mota duen batekin (“Kohorte-isolamendua”). Banakako gelarik ez badago eta ezin 
badugu “Kohorte-isolamendua” egin, pazientea kokatzeko garaian mikroorganismoaren 
epidemiologia eta plantako pazienteen populazioa kontuan hartu beharko ditugu. Pazientea 
kokatu aurretik infekzio-kontrolerako profesionalei aholku eskatzea gomendatzen da. IB 
kategoria. 

B. Eskularruak eta eskuak garbitzea 

Arretazko Neurri Estandarrek gomendatutako egoeretan eskularruak erabiltzeaz 
gain, gelan sartzean ere eskularruak erabili beharko dira (garbiak eta ez nahitaez esterilak). 
Pazienteari arreta eskaintzen diogun bitartean eta infektatutako materialarekin kontaktua 
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izan ondoren eskularruak aldatu behar dira, mikroorganismoen kontzentrazio altuak 
izan baititzakete (gorozki-gaiak eta zaurien drainatzea). Kendu eskularruak pazientearen 
ingurunetik atera aurretik, eta ondoren garbitu eskuak berehala mikrobioen aurkako agente 
batekin edo antiseptiko batekin. Hori egin aurretik, ziurtatu eskuek ez dutela potentzialki 
kutsatutako gainazalik edo pazientearen gelako objekturik ukitzen, beste pazienteei edo 
inguruneari mikroorganismoak transferitzea ekiditeko.  IB kategoria. 

C. Mantala 

Arretazko Neurri Estandarrek gomendatutako egoeretan eramateaz gain, mantala 
(garbia eta ez esterila) erabili behar da arropak pazientearekin, inguruneko gainazalekin 
edo objektuekin kontaktua izango duela aurreikusten dugun gela batean sartzean, edota 
pazienteak inkontinentzia, beherakoa, ileostomia, kolostomia edo aposituekin estali 
gabeko drainatzeak baditu. Kendu mantala pazientearen ingurunea utzi baino lehen. 
Ondoren, ziurtatu arropa ez dela kontaktuan jartzen potentzialki kutsatutako gainazalekin 
beste pazienteei edo inguruneari mikroorganismoak transferitzea ekiditeko. IB kategoria. 

D. Pazientea garraiatzea 

Pazientea nahitaezkoa denean baino ez da mugituko edo gelatik kanpo eramango. 
Pazientea gelatik kanpo eramaten bada, ziurtatu arretazko neurriak mantentzen 
direla mikroorganismoak beste pazienteei transmititzeko arriskua eta inguruneko edo 
ekipamenduen gainazalak kutsatzea minimizatzeko. IB kategoria. 

E. Pazientea zaintzeko ekipamendua 

Posible denean, zaintza ez kritikoetarako ekipamendua paziente bakarrean 
erabiliko da (edota patogenoak infektatutako edo kolonizatutako paziente-talde batean), 
pazienteen artean elkarbanatzea ekiditeko. Posible ez bada, ongi garbitu eta desinfektatu 
beste paziente batean erabili aurretik. IB kategoria. 

F. Bankomizinarekiko erresistentziaren zabaltzea prebenitzeko arretazko neurri 
osagarriak 

Kontsultatu HICPACen txostena, bankomizinarekiko erresistentzia zabaltzearen 
prebentzioa prebentzio-estrategia osagarri gisa erabiltzeko. 
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A ERANSKINA

Infekzio zehatzetarako beharrezkoak diren arretazko neurri mota eta iraupena

INFEKZIOA ARRETAKO NEURRIAK

   MOTA (*) IRAUPENA (+)

Abszesua  
 Drainatzearekin, handia1  K EU
 Drainatzearekin, txikia edo mugatua2  E
Aktinomikosia  E
Adenobirusa, haurretan  T, D EU
Amebiasia  E
Ankilostomiasia  E
Antraxa 
 Larruazalekoa  E
 Biriketakoa  E
Katuen atzamarkak eragindako sukarra (inokulazio onberak eragindako linfoadenitisa)  E
Artropodo bidez transmititutako entzefalitis birala (Ekialdekoa, Mendebaldekoa,  
Venezuelako entzefalitis ekinoa, St Louiseko edo Kaliforniako entzefalitisa)  E4

Artropodo bidez transmititutako sukar biralak (Dengea, sukar horia, Koloradoko sukarra)  E4

Askariasia  E
Aspergilosia  E
Babesiosia  E
Blastomikosia, Ipar Ameriketakoa, larruazalekoa edo biriketakoa  E
Botulismoa  E
Bronkiolitisa (ikusi arnas-infekzioak haurretan) 
Bruzelosia (Mediterranioko edo Maltako sukarra) 
Campylobacterrak eragindako gastroenteritisa (ikusi gastroenteritisa)  E
Kandidiasi forma guztiak, mukokutaneoa barne  E
Barrunbe itxian infekzioa 
 Drainatzearekin, txikia edo mugatua  E
 Drainatze gabe  E
Zelulitisa, kontrolik gabeko drainatzea  K EU
Txankroidea (txankro biguna)  E
Chlamydia trachomatis 
 Konjunbitibitisa  E
 Genitalekoa  E
 Arnasekoa  E
 Zitomegalobirusa, jaioberrietan edo immunodeprimituetan  E
Clostridium 
 C. botulinum  E
 C. difficile  K EU
 C. perfringens 
  Elikaduragatiko intoxikazioa  E
  Gangrena gaseosoa  E
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INFEKZIOA ARRETAKO NEURRIAK

   MOTA (*) IRAUPENA (+)
Kokzidiomikosia (araneko sukarra) 
 Lesio zorne-jariatzailea  E
 Neumonia  E
Kolera (ikusi gastroenteritisa) 
Antibiotikoekin lotutako kolitisa (ikusi C. difficile) 
Koloradoko sukarra,  E
Konjuntibitis 
 Bakteriano akutua,  E
 Chlamydia,  E
 Gonokokoa,  E
 Biral akutua  K EU
Koriomeningitis linfozitikoa  E
Coxsackiebirusa (ikusi infekzio enterobirikoa) 
Creutzfeldt-Jakoben gaixotasuna  E7

Crup (ikusi arnas-infekzioak haurretan) 
Kriptokokosia  E
Kriptosporidiosia (ikusi gastroenteritisa) 
Zistizerkosia  E
Dengea   E4

Dermatofitosia, dermatomikosia, ezkabia  E
Beherako akutua -etiologia infekziosoaren susmoa (ikusi gastroenteritisa) 
Difteria 
 Larruazala  K HN8

 Faringeoa  G HN8

Ebola birusak eragindako sukar hemorragikoa,  K9 EU
Escherichia coli-k eragindako gastroenteritisa (ikusi gastroenteritis) 
Echovirus-a (ikusi infekzio enterobirikoak) 
Entzefalitisa edo entzefalomielitisa (ikusi agente etiologiko espezifikoa) 
Endometritisa  E
Enterobiasia (oxiuriasia)  E
Enterokokoak (ikusi organismo multierresistenteak epidemiologikoki nabarmena 
edo bankomizinarekiko erresistentea bada) 
Enterokolitis nekrotizatzailea  E
Enterobirikoak, infekzioak 
 Helduak  E
 Haurrak  K EU
Epiglotitisa, Haemophilus influenzae-k eragina  T U24H

Epstein Barr, mononukleosia barne  E
Ekinokokosia (hidatidosia)  E
Eritema infekziosoa (ikusi B19 parbobirusa ere)  E
Eskabiosia  K U24H

Esporotrikosia  E
Eskistosomiasia (Bilharziasia)  E
Estafilokozikoa, gaixotasuna 
Enterokolitis  E10

Multierresistentea (ikusi organismo multierresistenteak) 
Neumonia  E
Zauritutako edo erretako larruazala 
 Handia1  K EU
 Txikia edo mugatua2  E
Larruazal errearen sindromea  E
Shock toxikoaren sindromea  E



39

INFEKZIOA ARRETAKO NEURRIAK

   MOTA (*) IRAUPENA (+)
Estreptokozikoa (A taldea), gaixotasuna 
 Endometritisa (puerpera-sepsia)  E
 Eskarlatina haurretan  T U24H

 Faringitisa haurretan  T U24H

 Neumonia haurretan  T U24H

 Larruazala, zauria edo erredura 
  Handia1  K U24H

  Txikia edo mugatua2  E
Estreptokozikoa (B taldea) jaioberrien gaixotasuna  E
Estreptokozikoa (ez A ez B) ez da beste inon zehazten 
 Multierresistentea (ikusi organismo multierresistenteak)  E
Estrongiloidiasia  E
Forunkulosi Estafilokozikoa 
 Haurrak  K EU
Gangrena (gangrena gaseosoa)  E
Gastroenteritisa 
 Campylobacter  E10

 Kolera  E10

 Clostridium difficile  K EU
 Cryptosporidium  E10

 Escherichia coli 
   Enterohemorragikoa O157:H7  E10

   Pazienteak inkontinentzia izatea  K EU
   Beste espezie batzuk  E10

 Giardia Lamblia  E10

 Errotabirusa  E10

  Pazienteak inkontinentzia izatea  K EU
 Salmonella (S. typhi barne)  E10

 Shigella  E10

  Pazienteak inkontinentzia izatea  K
 Vibrio Parahaemolyticus  E10

 Birala  E10

 Yersinia enterokolitikoa  E10

Gonorrea  E
Granuloma inginala (donobanosia)  E
Guillain-Barréren sindromea  E
Hantabirusak eragindako biriketako sindromea  E
Helicobacter pylori-k  E
Eragindako sukar hemorragikoak (adb. Lassa eta Ebola)  K9 EU
Hepatitis birala 
 A mota  E
  Inkontinentzia duen pazientea  K F11

 B mota - HBsAg positiboa  E
 C mota eta beste batzuk, ez A, ez B, zehaztu gabeak  E
 E mota  E
Infekzio bidezko zauria 
 Handia1  K EU
 Txikia edo mugatua2  E
Herpangina (ikusi infekzio enterobirikoak) 

Herpes sinplea 
 Entzefalitisa  E
 Neonatala12 (ikusi F12 jaioberrien esposiziorako)  K EU
 Mikokutaneoa, barreiatua edo primarioa, larria)  K EU
 Mukokutaneoa, errepikaria (larruazalekoa, ahokoa, genitala)  E
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INFEKZIOA ARRETAKO NEURRIAK

   MOTA (*) IRAUPENA (+)
Zoster-herpesa (zoster-barizela) 
 Immunokonprometitutako paziente 
 batean lokalizatua edo barreiatua  AK EU13

 Paziente arruntean lokalizatua  E13

Histoplasmosia  E
Inpetigoa  K U24H

Influenza  T14 EU
Hartutako immunoeskasiaren sindromea  E
Elikaduragatiko intoxikazioa3

 Botulismoa  E
 Clostridium perfringens edo welchii  E
 Estafilokozikoa  E
Kawasakiren sindromea  E
Lassaren sukarra  K9 EU
Legionarioen gaixotasuna  E
Legenarra  E
Leptospirosia  E
Linfogranuloma onbera  E
Listeriosia  E
Lymeren gaixotasuna  E
Malaria   E4

Eskuko, oin-ahoko gaixotasuna (ikusi infekzio enterobirikoak) 
Marburgen birusak eragindako gaixotasuna  K9 D
Melioidosia, forma guztietan  E
Meningitis 
 Aseptikoa (ez bakterianoa edo meningitis birala, ikusi infekzio enterobirikoak) 
 Bakterianoa, Gram bazilo enteriko negatiboak, jaioberrietan  E
 Fungikoa  E
 Haemophilus influenzae, ezaguna edo susmatua  T U24H

 Listeria monocytogenes  E
 Neisseria meningitidisa (meningokozikoa) ezaguna edo susmatua  T U24H

 Neumokozikoa  E
 Tuberkulosia15  E
 Diagnostikatutako beste bakteriak  E
Meningokozemia (sepsi meningokozikoa)  T U24H

Molluscum contagiosum  E
Mononukleosi infekziosoa  E
Mukormikosia  E
Multierresistenteak diren organismoek16 eragindako infekzio edo kolonizazioak 
 Gastrointestinala  K HN
 Larruazal zauritua edo erredura  K HN
 Arnasekoa  K HN
  Neumokozikoa  E
Mikobakteria ez tuberkulosoa (atipikoa) 
 Biriketakoa  E
 Zauria  E
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INFEKZIOA ARRETAKO NEURRIAK

   MOTA (*) IRAUPENA (+)
Neumonia 
 Adenobirusa  TK EU
 Beste inon zehazten ez diren bakteriak (Gram bakteria negatiboak barne)  E
 Burkholderia zepazioa fibrosi kistikoan arnas-bideen kolonizazioa barne  E20

 Chlamydia  E
 Fúngica  E
 Haemophilus influenzae 
  Helduak  E
  Haurrak  T U24H

 Legionella 
 Meningokozikoa  E
 Multierresistenteak, bakteriak (ikusi organismo multierresistenteak)  T U24H

 Mycoplasma (neumonia atipiko primarioa)  T EU
  Neumokozikoa 
  Multierresistenteak (ikusi organismo multierresistenteak) 
 Pneumocystis carinii  E21

 Pseudomonas cepacia (ikusi Burkholderia zepazioa)  E20

 Staphylococcus aureus  E
 Streptococcus, A taldea 
  Helduak  E
  Haurrak  G U24H

 Birikoa 
  Helduak  E
  Haurrak (ikusi arnas-gaixotasun infekzioso akutuak) 
Nokardiosia exudazio-lesioak edo beste aurkezpenak  E
Norwalk birusak eragindako gastroenteritisa (ikusi gastroenteritis birala) 
Oftalmia gonokozikoa, jaioberriarena  E
Orfa   E
Oxiuriasis  E
Parainfluenza birusak eragindako infekzioa, arnasekoa haurretan  K EU
Parotiditis infekziosoa  T F17

B19 Parbobirusa  T F18

Pedikulosia (zorriak)  K U24H

Pertusia (eztul ferinoa)  T F19

Izurria 
 Bubonikoa  E
 Neumonikoa  T U72H

Pleurodinia (ikusi infekzio enterobirikoak) 
Poliomielitisa  E
Psitakosia (Ornitosia)  E
Q sukarra  E
Amorrua  E
Arratoiaren hozkadak eragindako sukarra (Streptobacillus 
moniliformisak, Spirillum minusak eragindako gaixotasuna)  E
Sukar errepikaria  E
Arnas-gaixotasun akutua (beste nonbait esposiziorik ez badu) 
 Helduak  E
 Haurrak3  K EU
Arnas-birus sintzitialak eragindako infekzioa haurretan eta 
heldu immunokonprometituetan  K EU
Sukar erreumatikoa  E
Reyeren sindromea  E
Ricketsiak eragindako sukarra, kaparrak transmititua (Mendi Harritsuetako 
sukar makulosoa, kaparrak transmititutako sukar tifoideoa)  E
Ricketsiosi besikularra  E
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INFEKZIOA ARRETAKO NEURRIAK

   MOTA (*) IRAUPENA (+)
Ritterren gaixotasuna (larruazal galdarraztatuaren sindrome estafilokozikoa)  E
Haurren erroseola (bat-bateko exantema)  E
Errotabirusak eragindako infekzioa (ikusi gastroenteritisa) 
Errubeola (ikusi baita ere sortzetiko errubeola)  T F22

Sortzetiko errubeola  K F6

Salmonelosia (ikusi gastroenteritisa) 
Elgorria, aurkezpen mota guztietan  A EU
Shigelosia (ikusi gastroenteritisa) 
Sifilia
 Larruazaleko sifilia, mukosa-mintzak, sortzetikoa, primarioa eta sekundarioa barne  E
 Ezkutukoa (tertziarioa) eta seropositiboa lesiorik gabe  E

Teniak 
 Hymenolepsis nana  E
 Taenia solium (zerria)  E
 Besteak  E
Tetanosa  E
Sukar tifoideoa (Salmonella typhi) (ikusi gastroenteritisa) 
Tifus endemikoa eta epidemikoa  E
Ezkabia (dermatofitosia, dermatomikosia)  E
Eztul ferinoa (Pertussia)  T F19

Toxoplasmosia  E
Shock toxikoaren sindromea (gaixotasun estafilokozikoa)  E
Trakoma akutua  E
Gernubidearen infekzioa (pielonefritisa barne) gernu-kateterrarekin edo gabe  E
Trikinosia  E
Trikomoniasia  E
Trikuriasia (trikozefaloek eragindako gaixotasuna)  E
Tuberkulosia 
 Birikez kanpokoa, exudazio-lesioak (eskrofula barne)  E
 Birikez kanpokoa (meningitisa)15  E
 Biriketakoa, berretsia edo susmatutakoa, edo laringeko gaixotasuna  A F23

 Larruazal-test positiboa egun biriketako gaixotasuneko ebidentziarik gabe  E
Tularemia 
 Exudazio-lesioa  E
 Biriketakoa  E
Dekubitoak eragindako ultzera infektatua 
 Handia1  K EU
 Txikia edo mugatua2  E
Untzinariasia  E
Barizela   A, K F5

Vibrio parahaemolyticus (ikusi gastroenteritisa) 
Vincenten angina (aho-oina)  E
GIB (Giza Immunoeskasiaren Birusa)3 E
Gaixotasun birala Arnasekoa (ez bada beste inon espezifikatzen) 
 Helduak  E
 Haurrak (ikusi arnas-infekzio akutua)  E
Yertsinia enterokolitikoak eragindako gastroenteritisa (ikusi gastroenteritisa) 
 Paziente immunodeprimituan lokalizatua 
 Barreiatua  A, K EU13

 Paziente arruntean lokalizatua  E13

Zigomikosia (fikomikosia, mukormizosia)  E
Zosterra (zoster-barizela) (ikusi zoster-herpesa) 
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Laburdurak 

(*) Arretazko neurri motak: 

A:  Aire bidezko transmisioa: 
K:  Kontaktu bidezko transmisioa 
T:  Tanta bidezko transmisioa 
E:  Estandarra (A,K,T zehazten direnean ere aplikatzen dira) 

(+) Arretazko neurrien iraupena 

HN:  Antibiotikoak emateari utzi eta hazkuntza negatiboa izan arte 
OI: Ospitaleratzearen iraupena 
GI: Gaixotasunaren iraupena (zauriekin, EU = exudatzen utzi arte)
U:  Terapia eraginkorra hasi ondoren, orduetan zehaztutako denbora arte 
F: Ikusi zenbakia 
1: Apositurik gabe edo aposituak ez du exudatua ongi heltzen 
2:  Aposituak exudatua ongi estaltzen eta heltzen du 
3: Ikusi baita ere II. taulan zerrendatutako sindromeak eta gaixotasunak 
4: Eremu endemikoetan ateetan eta leihoetan pantailak jarri 
5:  Arretazko neurriak mantendu lesio guztiak orbaindu arte.  Barizelaren batez besteko 

inkubazio-aldia 10-16 egunekoa da, 10etik 21erako tartearekin. Esposizioaren 
ondoren, zoster-barizelarako immunoglobulina espezifikoa erabili egokia denean, 
eta, posible bada, infektatu daitezkeen pazienteei alta eman. Esposizioan egon diren 
eta infektatzeko aukerak dituzten pazienteak Aire Bidezko Transmisiorako Arretazko 
Neurriekin jarriko ditugu, esposizioa izan eta 10 egun pasa ondoren hasita, azken 
esposizioa izan eta 21 egun beranduago arte (28 egun arte, gammaglobulina eman 
bada) Osasun-langile immuneak baldin badaude, infektatu daitezkeen pertsonak ez 
dira pazienteen geletan sartu behar. 

6:  Haurra ospitaleratzen den edozein kasutan arretazko neurriak aplikatu haurrak urte 
bat bete arte, 3 hilabeteko adinetik aurrera birusaren sudur-faringeko eta gernuko 
hazkuntzak negatiboak direnean salbu. 

7:  Arretazko neurri osagarri bereziak behar dira odola, gorputzeko fluidoak eta ehunak, 
eta gaixo daudela dakigun edo susmatzen dugun pazienteen tresna kutsatuak 
maneiatzeko eta deskontaminatzeko. Estatu Batuetako Patologoen Elkargoaren 
(Northfield, Illinois) azken gomendioak edo beste erreferentziak ikusi.  

8:  24 orduko tartearekin hartutako bi hazkuntzak negatiboak izan arte. 
9:  Osasun Sailari deitu kasu susmagarri baten aurrean gomendio zehatzak eskatzeko. 

CDCen gomendioak Zairen 1995ean gertatutako ebolaren agerraldian argitaratu 
ziren. Agerraldiaren datu epidemiologikoen berrikusketa eta barne-gomendioen 
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ebaluazioa egiteko dago: susmatutako infekzio hemorragiko biralak dituzten 
pazienteak maneiatzeko, 1988ko gomendioak berrikusi eta eguneratuko dira, hala 
adieraziko balitz. 

10:  Gaixotasunak irauten duen bitartean, kontaktu bidezko arretazko neurriak erabili 
pixoihala daramaten 6 urte baino gutxiagoko edo inkontinentzia duten haurretan. 

11:  Arretazko neurriak mantendu 3 urte baino gutxiagoko haurretan ospitaleratzeak 
irauten duen bitartean; 3 urtetik 14rako haurretan sintomak hasi eta 2 aste igaro arte; 
gainerakoetan sintomak hasi eta astebete igaro arte. 

12:   Baginatik edo zesarea bidez jaiotako jaioberrientzat, eta amak infekzio aktiboa badu 
eta mintzak 4tik 6 orduetara hautsita egon badira. 

13:   Barizela izateko aukera duten pertsonak ere barizela garatzeko arriskua dute zoster-
herpesa duten pazienteen lesioetan esposizioa badute; beraz, osasun-langile 
immuneak baldin badaude, barizela izateko arriskua duten langileak ez dira gelan 
sartuko.  

14:   “Neumonia Nosokomiala Prebenitzeko Gomendioak” liburuxkan influenzak 
eragindako infekzioa susmatzen den edo diagnostikatuta dagoen pazienteen 
jarraipena, txertaketa, agente antibiralak eta aire-presio negatiboko banakako gelen 
erabilera zehazten da ahalik eta modu praktikoenean. Ospitale askok logistika-
zailtasun eta murriztasun fisiko asko dute komunitate-agerraldietan influenza dutela 
susmatzen duten paziente asko onartzean. Banakako gela nahikorik ez balego, 
Kohorte-isolamendua kontuan hartu beharko dugu, edo, behintzat, ez ditugu arrisku 
handiko pazienteekin gela berean jarriko. Ikusi “Neumonia Nosokomiala Prebenitzeko 
Gomendioak” prebentzio- eta kontrol-estrategia osagarriak izateko. 

15:   Pazienteak behatu behar ditugu biriketako tuberkulosi aktiboa dutela berresteko. 
Hori berresten bada, arretazko neurri osagarriak beharko dira. 

16:   Estatuko, herrialdeko edo eskualdeko egungo gomendioen arabera infekzioen 
kontrolerako programan zehaztutako bakteria erresistenteak, esanahi kliniko edo 
epidemiologiko berezia dutenak. 

17:   Inflamazioa agertu eta bederatzi egunetan zehar. 
18:   Gaixotasun kronikoa immunoeskasia duen paziente batean gertatzen bada, arretazko 

neurriak ospitaleratzeak irauten duen bitartean mantendu beharko dira. Aplasia-
krisi iragankorrak edo zelula gorrien krisia duten pazienteetan, arretazko neurriak 7 
egunetan zehar mantenduko ditugu. 

19:   Pazienteari terapia eraginkorra ezarri eta 5 egun igaro arte mantenduko ditugu 
arretazko neurriak. 

20:   Ekidin kohortea edo ez jarri fibrosi kistikoa duen paziente baten gela berean, paziente 
hori ez badu B zepaziak kolonizatu edo infektatu. Fibrosi kistikoa duten eta B zepaziak 
infektatu edo kolonizatu ez dituen pazienteek maskara jarri behar dute infektatutako 
edo kolonizatutako paziente batetik metro bat baino gertuago daudenean. 
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21:   Ez jarri paziente immunodeprimitu baten gela berean. 
22:   Rash-a agertu eta 7 egun igaro arte. 
23:   Paziente tuberkulosoetan arretazko neurriak utzi soilik tratamendu eraginkorra 

duenean, klinikoki hobetzen ari denean eta egun ezberdinetan jasotako hiru 
hazkuntza jarraiak negatiboak badira edo tuberkulosia baztertu bada. Ikusi baita 
ere CDCen “Osasun-establezimenduetan Tuberkulosiaren Transmisioa Prebenitzeko 
Jarraibideak”. 

II. taula.   Berresteko edo diagnostikatzeko dauden1 patogenoen transmisioa prebenitzeko 
arretazko neurri enpiriko osagarriak behar dituzten sindrome klinikoak edo egoerak  

Sindrome klinikoa2  Patogeno potentzialak3  Arretazko neurri enpirikoak 

Beherakoa 
 •  Akutua, ziurrenik kausa infekziosokoa inkontinentzia edo   

pixoihala duen pazientean  Patogeno enterikoak4  Kontaktua 
 •  Duela gutxi antibiotikoa erabilitako historia duen paziente helduan Clostridium difficile  Kontaktua 
Meningitisa  N. meningitidisa  Tantak 
“Rash” edo exantema, orokortua etiologia ezezaguna 
 • Petekiala/Ekimotikoa sukarrarekin  N. meningitidisa  Tantak 
 • Besikularra  Barizela  Aire bidezkoa/Kontaktua 
 • Makulopapularra korizarekin eta sukarrarekin  Elgorria  Aire bidezkoa 
Arnas-infekzioa 
 •  Eztula/Sukarra/Infiltratua goiko birika-lobuluarekin GIB negatiboa   

duen pazientean (edo GIB infekzioa izateko arrisku baxua duena)  M. tuberkulosia  Aire bidezkoa 
 •  Biriketako Eztula/Sukarra/Infiltratua edozein kokapenean GIB positiboa   

duen pazientean (edo GIB infekzioa izateko arrisku altua duena)  M. tuberkulosia  Aire bidezkoa
 •  Eztul paroxistikoa edo iraunkorra eztul ferinoko   

aktibitateko aldietan  Bordetella pertussis  Tantak 
 •  Arnas-infekzioak, bereziki bronkiolitisa eta “crup” haurrretan  ABS eta Parainfluenza  Kontaktua 
Mikroorganismo multierresistenteen arriskua5 
 •  Infekzio- edo kolonizazio-historia  Bakt. erresistenteak  Kontaktua 
 •  Larruazalaren edo zauriaren infekzioa edo GBI organismo   

multierresistenteen prebalentzia altua duen eta duela gutxi   
osasun-establezimendu batean egondako pazientean  Bakt. erresistenteak  Kontaktua 

Larruazalaren edo zauriaren infekzioa  S. aureus eta 
• Estali ezin daitekeen zauriaren abszesua edo drainatzea A taldeko  Streptococoa  Kontaktua 

GIB: Giza Immunoeskasiaren Birusa          ABS: Arnas Birus Sintzitiala          GBI: Gernu Bidearen Infekzioa 
1:  Infekzioen kontrolerako profesionalek taula hau beren lantokiaren baldintzen arabera aldatu edo egokitu dezakete. 

Ospitaleek programak garatu beharko lituzkete, pazienteak onarpen-aldian irizpide horien arabera ebaluatzeko. Hala, 
gomendioak betetzen dituztela bermatuko lukete. 

2:  Pazienteek zeinu edo sintoma atipikoak aurkez ditzakete (adibidez, jaioberrietan edo helduetan eztul ferinoa eztul larririk 
edo paroxistikorik gabe gerta daiteke). Profesionalaren susmo-maila gaixotasun horien komunitatean duten prebalentzian 
eta bere iritzi klinikoan oinarritu behar da. 

3:  “Patogeno potentzialak” zutabearen helburua ez da sindromearen agente etiologiko guztiak edo balizkoenak zerrendatzea; 
helburua Arretazko Neurri Estandarrei loturiko aparteko arretazko neurriak behar dituzten balizko agente etiologikoen 
inguruan informatzea da.  

4:  Patogeno horien artean honakoak daude: Escherichia coli O157:H7 enterohemorragikoa, Shigella, A hepatitisa eta 
errotabirusa. 

5:  Bertako, autonomia erkidegoko edo herrialdeko egungo gomendioen ustez infekzioen kontrolerako programan  bakteria 
erresistente gisa sailkatutakoak, esanahi kliniko edo epidemiologiko berezia dutelako. 
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IV. OSPITALEKO INGURUNEKO BALDINTZAK

Gaur egun aire bidezko transmisioak garrantzi handia hartu du Infekzio 
Nosokomialean. Aire bidezko transmisioa agente infekziosoa duten tantatxoak (= 5 µ-ko 
diametroko tantak) edo hauts-partikulak barreiatzean gertatzen da, airean suspentsioan 
geratzen direnak. Modu horretan garraiatutako mikroorganismoak asko zabaldu 
daitezke aire-korronteen bidez, eta infektatu daitekeen ostalariak arnastu edo beregan 
jalki daitezke. 

Beraz, aire bidezko transmisioa prebenitzeko, aireztatze eta aire-kalitate egokia 
behar dira. 

Testuinguru horretan sartuko lirateke honakoen ingurune-baldintza zehatzak: 

1. Bloke kirurgikoa. 
2. Immunodeprimituen isolamendu-gelak. 
3.  Paziente infekziosoentzako isolamendu-eremuak ospitaleratzean, larrialdietan 

ZIU-bizkorketan, diagnostiko-geletan: bronkoskopiak, autopsiak, laborategiak.  

Baldintzak hurrengo ataletan azalduko dira xehetasunez: 

1. BLOKE KIRURGIKOA  

 1.1 Klimatizazioa 
  1.1.1.  Kirofanoen sailkapena 
  1.1.2.  Aire-hartunea 
  1.1.3.  Aire-berriztatzeak/ordu 
  1.1.4.  Airearen berzirkulazioa 
  1.1.5.  Airearen abiadura 
  1.1.6.  Airearen iragazketa 
  1.1.7.  Presurizazioa  
  1.1.8.  Tenperatura 
  1.1.9.  Hezetasuna 
  1.1.10. Soinu maila 
  1.1.11. Funtzionamendua 
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  1.1.12.  Kontrol-sistemak 
  1.1.13.  Mantentze-protokoloa 
 1.2.  Zirkulazioa bloke kirurgikoan 

 1.3.  Osasun-langileak 

 1.4. Garbiketa eta desinfekzioa 

 1.5. Kontrol mikrobiologikoa 

1. BLOKE KIRURGIKOA 

1.1   Klimatizazioa

1.1.1.   Kirofanoen sailkapena 

Klimatizazioari dagokionez, bi multzotan sailkatzen dira: 
1. Kirurgia arrunteko kirofanoak: I. multzoa 

2. Kirurgia bereziko kirofanoak: II. multzoa 

 • Organoen transplantea
 • Bihotzeko kirurgia 
 • Kirurgia baskularra inplantearekin 
 • Neurokirurgia 
 • Traumatologia berezia 

1.1.2. Aire-hartunea 

Ahal den heinean, aire guztia kanpotik hartuko da. Hartunea gasa, kea eta/edo 
usain txarrak kanporatzen diren unetik urrun egongo da. 

1.1.3. Berriztatzeak 

Orduko aire-berriztatzeak aldakorrak dira kirofano motaren arabera: 

 • I. multzoko kirofanoak: 15 aire-berriztatze/ordu 
 • II. multzoko kirofanoak: 15-20 aire-berriztatze/ordu 

1.1.4 Berzirkulazioa 

Fluxu laminarra erabiltzen den kirofanoetan (aire-berriztatze handiak abiadura 
txikian) beharrezkoa da kirofano bereko airea berzirkulatzea sistema zehatzen bidez, eta 
kalkulatzen da kanpoko airearen bolumena kirofanoaren beharraren % 20-25ekoa dela 
gutxi gorabehera. 

1.1.5. Airearen abiadura 

Okupazio-gunean airearen abiadura 0,20-0,30 m/sg-koa izango da. Ez da abiadura 
hori gainditu behar aire-zurrunbiloak sortzea ekiditeko. 
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1.1.6 Iragazketa 

Airearen iragazketa mailaz maila egingo da: aurreiragazketa, eraginkortasun handiko 
iragazketa, erabateko iragazketa. 

 1. maila. Aurreiragazketa 

• Kanpoko aireak klimatizagailua kutsatzea ekiditen du 

• % 25eko eraginkortasuna. Batezbesteko iragaite-abiadura 1,5-3 m/seg-koa da. 

• Eraginkortasuna test grabimetriko baten arabera neurtzen da (ASHRAE standard 
52-76) (EU 4/5). 

 2. maila “Eraginkortasun handiko” iragazketa 

• % 90eko iragazketa, batezbesteko iragaite-abiadura 0,3-0,5 m/seg-koa. 

• Eraginkortasuna test fotometriko baten arabera neurtzen da (ASHRAE standard 
52-76) (EU 8). 

 3. maila. “Eraginkortasun oso handiko” iragazketa Erabateko iragazketa = HEPA 

• Erabateko iragazketa, HEPA ere deitua 

• % 99,97 edo 99,99ko eraginkortasuna (iragazkiaren arabera) 0,3 µ-ko partikulentzat. 

• Batezbesteko iragaite-abiadura 0,03-0,05 m/seg-koa da. 

• DOP metodo optiko batek neurtzen du eraginkortasuna. 

  Eraginkortasuna  Partikulak 

 HEPA  % 99,97  0,3 µ  EU/12 

 HEPA  % 99,99  0,3 µ  EU/13 

 • Europar Batasunean erabateko iragazketako hirugarren maila edo HEPA erabiltzen 
da I. eta II. multzoko kirofanoetan 

1.1.7 Presurizazioa 

Aire-bulkadaren eta -erauzketaren bolumenak aukeratu behar dira handitik txikirako 
presio positiboak lortzeko, lokalen eskakizun-mailen arabera. Adibidez, kirofanoen 
barneko gehienezko presioa inguruko lokalen araberakoa izango da, eta bulkada-emaria 
erauzten den airearen ˜ % 15 izan beharko da. 

1.1.8. Barne-tenperatura 

Gutxienez 20º C - Gehienez 24º C. 
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1.1.9 Hezetasuna 

Kirofanoan hezetasun erlatiboaren ehuneko egokia mantentzea oinarrizkoa da 
karga elektroestatikoak ezabatzeko eta asistentzia-beharrengatik. 

Gomendioak: 

• Neguan % 45-60 

• Udan % 50-60 

1.1.10. Zarata maila 

Aire-bulkadak edo -erauzketak kirofanoan ez du 40 dBA-tik gorako zaratarik egingo. 

1.1.11. Funtzionamendua 

a) Programatutako Emergentziako Kirurgiarako Kirofanoak 

Aire girotua beti martxan egon beharko da, eta aldi berean bulkada- eta erauzketa-
emaria % 50an murriztu daiteke erabiltzen ez denean. 

b) Kirurgia Anbulatorioko Kirofanoak: 

Aire girotuko instalazioak gelditu daitezke honako kasuetan: azken interbentzioa 
amaitu eta bi ordu igaro ondoren eta lehen interbentzioa hasi baino bi ordu lehenago. 

1.1.12. Kontrol-sistemak 

Kirofano bakoitzaren kanpoan tenperatura eta hezetasun maila adierazten duen 
bisore bat jarri behar da, zentralizatutako eta automatizatutako kudeaketa-sistemetatik 
independente dena. 

1.1.13. Ekipamenduen eta Lokalen Mantentze-prozesua 

Jarduera horietan inplikatutako mantentze-langileek gai horren inguruko 
prestakuntza osoa eta eguneratua izan beharko dute. 

Funtsezkoa da mantentze-zerbitzuak Zentroko infekzioen kontrolen arduradunari 
aldian aldiro arlo horretan egindako ekintzen inguruan informatzea. 

Klimatizazioak teknikoki kudeatutako eta automatizatutako instalazioak eduki 
beharko ditu. Hala ere, prebentzio-mantentzerako kontrola egin behar da, hala nola 
honakoa: 
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KLIMATIZAGAILUA  
• IRAGAZKETA 
 Aurreiragazkia 
  - Egiaztatzea.   X
  - Ordezkapena.      X
  Eraginkortasun handiko   

iragazkia: 
  - Egiaztatzea.    X
  - Ordezkapena.       X
 Erabateko iragazkia: 
  - Egiaztatzea.    X
  -  Ordezkapena (beharren   

arabera Iraupena   
2 urte arte) 

MANTENTZE-PROTOKOLOA 

KLIMATIZAGAILUA 
• BATERIAK 
  Aurreberoketa, beroketa   

 eta hotza. 
 Zirkulazioa egiaztatu   X
 Hustubideen drainatzea   
  egiaztatu    X
 Garbiketa orokorra eta   
  estankotasuna       X
 Isolamendu termikoa   
  berrikusi       X
 Batze-junturen 
  estankotasuna egiaztatu       X

• HEZEGAILUA 
 Elektrodoak desmuntatzea,   
  garbitzea     X
 Ponpa desmuntatzea,   
  garbitzea     X
 Ur-iragazkia desmuntatzea,   
  garbitzea     X
 Irteerako konduktuak des-  
  muntatzea, garbitzea     X
 Balbula solenoideak   
  desmuntatzea, garbitzea      X

Eguna Astea Hilabetea 2 Hilabete 6 Hilabete Urte 1

Eguna Astea Hilabetea 2 Hilabete 6 Hilabete Urte 1
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• HAIZAGAILUA ETA ERAUZGAILUA 

– Egunero: Funtzionamendua eta zirkuitu elektrikoa egiaztatzea 

– Hilero: Uhalak, errodamenduak, bibrazioa, transmisioa eta ainguralekuen egoera. 

– Bi hilabetero: Motorraren terminalak egiaztatzea. 

–  Sei hilabetero: Motorraren eta haizagailuaren akoplamendua egiaztatzea; abia-
dura-aldagailua. 

–  Urtero: Errodamenduak aldatzea, lurreko konexioak egiaztatzea, motorraren eta 
haizagailuaren kontsumoa neurtzea. 

• ISILGAILUA 

– Sei hilabetero: Egiaztatzea eta egoera orokorra. 

1.2. Zirkulazioa Bloke kirurgikoan 

Kirurgia-gunea diseinatzean eta planifikatzean, oinarrizko 3 zirkulazio daudela 
kontuan hartu behar da: Langileena, pazienteena eta materialarena. 

Zirkulazio horiek garbiak edo zikinak izan daitezke, horregatik, kontzeptu 
horren arabera zehaztu beharko dugu banaketa-irizpidea. Eremu garbiaren eta zikinaren 
zirkulazioak ezin dira gurutzatu. 

Horretarako bloke kirurgikoko diseinu ezberdinak daude, hala nola estatubatuarra 
—korridore zentrala eta periferikoarekin—, beste batzuk korridore bakarra dute, eta 
Europako batzuek bi korridore dituzte, eredu frantsesa, ingelesa, suediarra... Eredu 
bakoitzean zikinaren eta garbiaren zirkulazioa banaturik dago. 

Ospitale bakoitzak bere tamainari, kirofano kopuruari, diseinuari... hoberen 
egokitutako eredua aukeratuko du. 

Garrantzitsuena zera da, eremu zikina zehaztu ondoren garbitik ongi banatuta 
egotea, eta osasun-langileek zirkulazio hori diziplinaz betetzea. 

1.3. Osasun-langileak 

Inguruneko kutsadura ekiditeko edo murrizteko honakoa gomendatzen da: 

1.3.1. Kirofanoen sarbidea 

Osasun-langileak aldagelatik sartuko dira kirurgia-gunera. 

1.3.2. Soilik kirurgia-guneko arropa erabiliko dute 

Txanoa: ilea guztiz estali behar du 
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Maskara:   Ahoa eta sudurra estali behar ditu, eta erabat estututa egon behar da 
alboetatik airea ez ateratzeko.        
Ez erabili INOIZ oihalezkoa edo paperezkoa, ez baitute iragazteko gai-
tasunik.          
Kirurgia-maskara erabiliko da, = % 95eko iragazketa-gaitasuneko era-
ginkortasuna duena 1-5 µ-ko partikulentzat. Pazienteak biriketako tuber-
kulosi aktiboa badu, 0,1 µ-ko iragazketa-gaitasuna duten maskara be-
reziak erabiliko dira.         
3 orduro edo hezetu aurretik aldatzea gomendatzen da. 

Pijama eta mantala. 

Eskalopoi garbigarriak:  soilik eremukoak direnak edota, horiek ez badaude, 
oinzorroak.   

1.3.3. Kirofanoan ahalik eta pertsona gutxien egongo dira. 

1.3.4. Beharrezkoak ez diren joan-etorriak ekidin. 

1.3.5. Garbi/zikinaren zirkulazioa beteko da. 

1.3.6. Kirofanoaren ateak itxita egongo dira. 

1.4. Kirofanoen garbiketa 

I. zein II. multzoko kirofanoetan honakoak egingo dira: 

Eguneroko garbiketa 

• Eguneko jarduera hasi aurretik 
• Interbentzioen artean 
• Amaitzean 

Gainazal horizontalak garbitzea da garrantzitsuena. 

Honakoetan egingo da: 

• Kirurgia-jarduera hasi baino 30’ lehenago (gain. horizontala) 

•  Interbentzioen artean: Baztertzeko materiala kenduko da, gainazal horizontalak 
garbituko dira, bertikalak (paretak) soilik odol-zipriztinak daudenean bakarrik 
garbituko dira eta, salbuespen gisa II. multzoko kirofanoetan egingo da, 
ekipamendu medikoak beharrezkoa dela uste badu.  

•  Kirurgia-jarduera amaitzean kirofanoa (mahaia, lanpara...) zein eremuko sail 
guztiak garbituko dira. 

•  Garbiketa hezea egingo da beti, ura eta xaboia erabiliz. Desinfekziorako 1/10an 
diluitutako hipoklorito sodikoa (lixiba) edo deribatu aldehidiko bat erabiliko da. 
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•  Zikintzat jotzen den interbentzio bat amaitu ondoren, garbiketa berdina egingo 
da. Ez da beharrezkoa kirofanoa ordu batzuk ixtea edo ingurunea fumigatzea, 
garbiketa egiteko behar den denboran zehar (20’ gutxi gorabehera) kirofanoko 
ateak itxita mantentzen badira eta klimatizazio-baldintzak egokiak badira 
(iragazitako airea, 15-20 aire-berriztatze/ordu) denbora-tarte horretan erabateko 
4-6 aire-aldaketa gertatzen baitira, airera askatu den edozein bakteria ezabatzeko 
nahikoak. Gainazal horizontalean jalkitako gainerakoak garbiketarekin ezabatuko 
dira. 

•  CDCek ez dute gomendatzen ingurunea desinfektatzaileekin fumigatzea honako 
arrazoiengatik: a) Ez da frogatu ingurunea fumigatzea eraginkorra denik INa 
kontrolatzeko. 

 b)  Fumigazioak eta aireztatzeak bakteria kopuru bera murrizten dute 

 c) Ez du gainazalen garbiketa ordezkatzen 

 d) Kostu handiagoa dakar 

 e) Potentzialki toxikoa da 

 f) Segurtasun faltsua ematen du 

Ondorioz: 

•  Gainazal horizontalak garbitzea eta aireztatze egokia (aire-iragazketa, -berriztatzeak, 
hiperpresioa) da eraginkorra. 

•  Kutsadura makroskopikoa, zipriztinak... daudenean salbu, gainazal bertikalak 
(paretak) 15 egunean edo hilean behin garbituko dira. 

•  Airea sartzeko eta ateratzeko saretak mantentze-ekipamenduak zehaztutako 
protokoloaren arabera garbituko dira. 

1.5. Kontrol Mikrobiologikoa 

• Ez da beharrezko I. multzoko kirofanoetan 

• II. multzoko kirofanoetan: 

 – Hilero egingo da 
 – Bi proba:  - kirurgia-jarduera hasi aurretik 

   - eta kirurgia amaitu aurretik 

• Teknika 

 – Bolumetrikoa: aire-inpaktua hazkuntza-plaka batean.  
 – Sedimentazioa: 4 puntu kardinaletan kokatutako plaka bikoitzekin (30’) 
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 –  Teknika hauek bi aldiz egingo dira 
 –  “Gainazalen laginak hartzeko teknikak” ez dira gomendatzen 

Honako balioak dira onargarriak: 

 – Rhizopus, Aspergillus, Mucor (0/m3) espezieen onddoak ez egotea 
 – Bakteriei dagokienez: 

Ingurune oso garbia: < 10 Ufc/m3 
Ingurune garbia: 10 - 100 Ufc/m3 
Ingurune onargarria: 100 - 200 Ufc/m3

II. multzoko kirofanoetan ingurune OSO GARBIA behar da eta gainerako kirofanoetan 
(I. multzoa) ez dago irizpideen uniformetasunik, ingurune garbiaren eta onargarriaren 
artean egon daiteke. 

1.6. Bakteriologia-kontrol positiboa duten kirofanoak 

•  Onddoak badaude kirurgia-jarduera utzi behar da eta, ziurrenik aire-bidez kutsatu 
denez, honakoa gomendatzen da: 

 1. Berrikusi klimatizazioa balizko kausa aurkitzeko. 

 - Iragazki mota 
 - Azken iragazkiaren aldaketa 
 - Saretaren eta hodien garbiketa 
 - Berrikusi aire-berriztatzea/ordu... 

 2.  Kirofanoaren amaierako garbiketa (gainazal horizontalak eta bertikalak) deribatu 
aldehidikoarekin edo klorodunarekin egin. 

 3. Lagin berriak hartzea: 

• Emaitzak negatiboak direnean hasi daiteke kirurgia-jarduera. 

2. BESTE OSPITALE-EREMUEN KLIMATIZAZIOA 

2.1 Paziente immunodeprimituentzako isolamendu-eremuak 

Paziente immunodeprimitutzat hartuko ditugu honakoak: 

• Granulozitopenia larria edo luzatua duten pazienteak (neutrofiloak < 1000) 
• Muin-transplantea edo beste organoen transplanteak dituzten pazienteak. 
• Neoplasia hematologikoak dituzten eta kimioterapia jasotzen duten pazienteak 

Gelek honako baldintzak bete beharko dituzte: 

1. Banakako gela, atariarekin. 

2.  Airea eraginkortasun handiko HEPA iragazkiekin iragaziko da. % 99,97ko edo 
99,99ko eraginkortasuna 0,3 µ-ko partikulentzat. 
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3.  Korridorearekiko hiperpresioa egon behar da. 

4.  12 aire-berriztatze/ordu egon behar dira. 

5.  Gelako atea itxita mantendu eta leihoak ezingo dira ireki. 

2.2. Arnas-infekzioak dituzten pazienteen eremuak 

(Aire bidezko transmisioko) arnas-infekzioak dituzten pazienteen gelak. Aire bidezko 
tantatxoen bidez (= 5 µ) transmititzen diren mikroorganismoekin infektatuta dauden edo 
susmatzen den pazienteak. Biriketako edo laringeko tuberkulosia, elgorria, zoster-herpesa, 
(paziente immunokonprometituak). 

•  Osasun-langileentzako arauak: eranskin honen III. atalean zehazten dira. 

•  Ospitaleratze-gela: 

 1. Banakako gela, atariarekin. 
 2. Presio negatiboa ondoko eremuekiko (korridorea...) 
 3. ≥ 6 aire-berriztatze/ordu 
 4.  Aire-erauzketak, eraginkortasun handiko iragazkiak (HEPA) edukiko beharko 

ditu 
 5. Gelako atea beti itxita eduki 

•  Antzeko ezaugarriak dituen ZIUko box bat (6 berrizt./m presio negatiboa) 

•  Larrialdietako boxa eta bronkoskopia-gela: 10 aire-berriztatze/ordu eta presio 
negatiboa
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V. OSPITALEAN LANAK DAUDENEAN  
ASPERGILLUSA PREBENITZEKO GOMENDIOAK

1.  Lanen eta pazienteen artean barrerak eraiki (ospitaleko edozein eremutan). 

1.  Barrera horiek plastikozkoak eta garbigarriak izango dira, eta lan-eremua 
ospitaleko gainerako eremuetatik ongi isolatuko dute. 

2.  Lan-eremu horietan ondoko eremuekiko presio negatiboa egongo da. 

3.  “Lanei erreserbatutako trafikoa” zehaztuko da, eta ez da inoiz pazienteen 
gunetik igaroko. Ateak irekitzea eta ixtea ekiditea da helburua, korronteak, 
hautsa barreiatzea eta, azken finean, aire kutsatua sartzea ekiditeko. 

4.  Lanak amaitu ondoren, klorodun edo aldehido-deribatuarekin garbitu eta 
desinfektatuko da eremua pazienteak sartu aurretik. 

5.  Lurra edo alfonbrak xurgatzea bezalako jarduerak ezabatuko dira, aspergillus-
esporak aerosolizatu baititzakete. 
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