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Lekualdatzeak (jaioberrienak alde batera utzita) 
Baliabide-motaren indize prediktiboa 

 
HELBURUA : adierazle batzuk zehaztea eta puntuazio bat sortzea, lortutako puntuen arabera aukera emango diguna 
osasun-zentro, klinika edo ospitale batetik ospitale batera anbulantzian lekualdatze bat egiteko beharko dugun 
baliabide-mota aurresateko. 
 

OHARTARAZPENA : puntuazio hori ez da erabili behar, patziente baten egoerak anbulantzian lekualdatzea eskatzen 
duen edo ez zehazteko laguntza gisa. Anbulantzian lekualdatze bat egitea erabaki denenan, puntuazio hori kalkulatzen 
da zer baliabide-mota behar den aurresateko. 
                                   
 

Anbulantzian egin beharreko lekualdatzeetarako 
baliabide-motaren puntuazio prediktiboa* (jaioberriak 
aldi batera utzita) 
*Anbulantzia eskatzeko unean pazienteak duen 
egoerari dagokio puntuazio hori 

Oxigenoterapia 

Ez 0 
Sudur kanulak (O2 ≤ 2 l/min) 1 
Gordailu-maskara edo venturi 
erakoa (FiO2 ≥ 0,26) 

2 

Arnasketa 

Normala, dagokion adinerako 0 
AM ¹ > p90 edo < p10 edo 
arnasketa patroi anormala 

1 

Arnasketa euskarria (CPAP, 
fluxu altua, AM) 

2 

Hemodinamika 

Egonkorra. Sueroterapiarik ez 0 
Egonkorra. Sueroterapia zain 
barneko bidea mantentzeko 

1 

ZB bolumenaren infusio 
azkarra eta/edo inotropoak 
(muskulu barneko adrenalina 
barne) 

2 

Neurologikoa 
GKE  

15 0 
14 1 
≤ 13 2 

Monitorezatzeko 
beharra 

Ez 0 
BM eta O2 saturazio jarraitua 1 
Bihotz-biriken monitorizazio 
osoa 

2 

Zain-bidea 
Ez 0 
Periferikoa 1 
Zentrala edo hezur barnekoa 2 

Minaren 
tratamendua 

Minik ez, edo opioiderik ez 0 
Opioide-dosi estandar baten 
beharra, pisuaren eta adinaren 
arabera 

1 

Opioide-dosi bat baino 
gehiago edo etengabeko 
perfusio beharra 

2 

 

 
 
 
 
 

¹Arnas maiztasunen taula 
(arnasketa/minutu) 

Adina p10 p50 p90 

0-3 hilabete (h) 34 43 57 

3-6 h 33 41 55 

6-9 h 31 39 52 

9-12 h 30 37 50 

12-18 h 28 35 46 

18-24 h 25 31 40 

2-3 urte 22 28 34 

3-4 urte 21 25 29 

4-6 urte 20 23 27 

6-8 urte 18 21 24 

8-12 urte 16 19 22 

12-14 urte 15 18 21 

 
 
 
 
 

Puntuak Baliabide-mota 

0-1 OBE (Oinarrizko Bizi-
Euskarria)  

2-4 BEE (Bizi-Euskarri 
Erizaintzarekin)  

≥ 5 BEA (Bizi-Euskarri 
Aurreratua)  

 
 
 
 

*Puntuazio hau orientagarria da; ez ditu 
irizpen klinikoa eta sen ona baztertzen. 

 
 

 


