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1. SARRERA 

Zilbor-hesteko odolak aitzindari hematopoietikoen kopuru nabarmena du; horregatik, gaur egun nagusiki 

gaixotasun hematologiko jakin batzuk tratatzeko erabiltzen da, eta gero eta paziente gehiagok lor dezakete 

onura tratamendu horretatik. 

Zilbor-hesteko odol-unitateak emateko eta jasotzeko Euskadiko Programa Zilbor Hesteko Odolaren Plan 

Nazionalaren barruan dago; aipatutako plana Aitzindari Hematopoietikoen Transplantearen 

Azpibatzordeak eta Lurraldearteko Kontseiluaren Transplante Batzordeak onartu zuten 2008an. 

Protokoloak eta prozedurak aipatutako Zilbor Hesteko Odolaren Plan Nazionalean, zilbor-hesteko odola 

biltzeko Donostia Ospitaleko azterlan pilotuan eta Transplanteen Erakunde Nazionalak (ONT) zilbor-hesteko 

odola biltzeari buruz duen ikastaroan oinarritzen dira. 

Euskadik 2008ko azken hiruhilekoan ekin zion jardunari. Zilbor-hestea ematea ekintza altruista da, erabilera 

alogenikorako, eta bildutako unitateak Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroko Zilbor Hesteko Odolaren 

Bankura bidaltzen dira; bertan, prozesatu, kriokontserbatu, REDMO erregistroan sartu (bertan egongo dira, 

behar duen munduko edozein pazienterentzat eskuragarri) eta transplanterako banatzen dira. 

Programan parte hartzen duten ospitaleek Euskadiko hiru lurraldeak estaltzen dituzte: Basurtu 

Unibertsitate Ospitalea, Gurutzeta Unibertsitate Ospitalea, Arabako Unibertsitate Ospitalea (Txagorritxuko 

egoitza) eta Donostia Unibertsitate Ospitalea. 

2012an, Quirón Donostia eta Quirón Bizkaia ospitaleak sartu ziren Zilbor Hesteko Odolaren Euskadiko 

Programan; Quirón Bizkaia Ospitaleak 2014an ekin zion jardunari, eta zegokion lankidetza-hitzarmena egin 

zuen Euskadiko banku publikoarekin (Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa). 

Programaren funtsezko puntuak  

1. Zilbor-hesteko odol-emate altruista baimen da erabilera alogenikorako. 

2. Parte hartzen duten profesional sanitarioen prestakuntza. 

3. Emailearentzako informazioa. 

4. Ateratze-unitateak: 

 Zilbor-hesteko odola biltzeko prozedura. 

 Zilbor-hesteko odolaren Bankuarekiko (TGEEZ) harremana 

5. Zilbor-hesteko odolaren Bankua (TGEEZ): Zilbor-hesteko odolaren unitateak Erregistro Nazionalean 

sartzea. 
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Erantzukizunak 

Transplanteen Erkidegoko Koordinazioa, Ateratze-unitateak eta Zilbor Hesteko Odolaren Bankua (TGEEZ) 

Plan Nazionalak Euskadirako dituen helburuak lortzen saiatuko dira. 

Ateratze-unitateek (baimendutako zentroetako ama berrien atalak) emaile potentzialak hautematen, 

informatzen eta aukeratzen dituzte. Zilbor-hesteko odola ateratzeko, bilketako prozedura estandarizatua 

erabiltzen dute eta, jarraian, hura etiketatu, paketatu eta Bankura bidaltzen dute, ateratze-unitate 

bakoitzaren eta Bankuaren artean ezarritako zirkuituen arabera. 

Euskadiko Transplanteen Koordinazioarekin lankidetzan dauden ospitale baimenduetako Obstetrizia eta 

Ginekologia Zerbitzuko buruak dira ateratze-unitateen arduradunak. 

Zilbor-hesteko odolaren Bankuak (TGEEZ) bete egin beharko ditu Zilbor Hesteko Odolaren Sare Nazionalak 

kalitatezko unitateak prozesatzeko eta biltegiratzeko emandako irizpideak. 

Bankuak eta ama-berrien atalek etengabeko komunikazioa izango dute, eta bi aldeen erantzukizunak eta 

harremanetarako pertsonak dagozkion Funtzionamendu Zirkuituetan ezarriko dira. 

Zilbor-hesteko odolaren Bankuak (TGEEZ) bere jardueraren berri emango die ateratze-unitateei eta 

Euskadiko Transplanteen Koordinazioari; halaber, hautemandako intzidentziak eta desbiderapenak 

jakinaraziko dizkie, hobetze-ekintzak ezartzeko. 
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2. KALITATE-SISTEMA 

Transplanteen Koordinazioak eta Zilbor Hesteko Odolaren Bankuak (TGEEZ) konpromisoa hartu dute 

emate-programaren eta lortutako zilbor-hesteko odolaren unitateen kalitatearekin eta segurtasunarekin. 

Horretarako, jarraibide eta protokolo adostuak eta estandarizatuak dituzte. 

Kalitate-sistemaren elementu garrantzitsuenak hauek dira: 

Gertakari-kudeaketa - BIOZAINTZA 

Zilbor-hesteko odolaren programan parte hartzen duten profesional guztiek hauteman ditzakete zilbor-

hesteko odolaren protokoloko jarraibideekin bat ez datozen egoerak prozesuan zehar; emaile posibleak 

hautematen eta aukeratzen direnean, odola ateratzen, paketatzen eta bankura garraiatzen denean, 

prozesatzean, biltegiratzean, banatzean eta zilbor-hesteko odolaren unitateak transplanterako bidaltzean. 

Bat ez etortze horietako batzuk Biozaintzako sistemari jakinarazi beharko zaizkio, neurri zuzentzaileak eta 

prebentzio-neurriak hartzeko. 

Horretarako, jakinarazteko prozedurari (X. eranskina) jarraituko diogu eta adierazpen-fitxen (XI. eta XII. 

eranskinak) bidez jakinaraziko diogu Euskadiko Biozaintzako sistemari, fitxen oinean agertzen diren 

telefono zenbakia eta posta elektronikoko helbidea erabiliz. (adib.: emaile aproposa ez den bati zilbor-

hesteko odolaren unitate bat ateratzea). 

Jarduera- eta/edo kalitate-adierazleak 

Transplanteen Koordinazioak eta Zilbor-hesteko odolaren Bankuak hiru hilabetetik behin hainbat adierazle 

baloratzen dituzte (baztertutako emaileak, ateratako unitateak, balio ez duten unitateak...). Txosten horiek 

esku hartzen duten aktore guztien artean banatu eta jakinarazi behar dira. 

Barne-ikuskaritzak 

Barne-ikuskaritzak urtean behin egitea aholkatzen da, hala ateratze-unitateetan nola Zilbor-hesteko 

odolaren Bankuan. Ikuskaritza horiek prozedura mota horretarako prestatuta dauden eta ikuskatutako 

unitatetik kanpokoak diren langileek gauzatzen dituzte. 

Ikuskaritza horietarako erreferentziako arauak indarreko legedia eta indarreko estandar zientifikoak (CAT) 

dira. 
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Kanpo-ikuskaritzak 

Kalitatearekiko konpromiso horri jarraikiz, kanpoko onarpen objektiboa bilatzeko ahalegina egingo da, 

ikuskapen mota horien bidez (CAT-ONT, NetCord...). 

Prestakuntza 

Aparteko kapitulu batean jaso da. 
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3. PRESTAKUNTZA 

Hasierako prestakuntza 

Programa hastean egin zen, zilbor-hesteko odola ateratzeko baimena duten ospitaletako unitate 

bakoitzean. Zilbor-hesteko odola emateko programan parte hartzen duten langileei beharrezkoa den 

prestakuntza emateko sortu zen. 

Norentzat 

Lehen mailako arretako eta arreta espezializatuko fakultatiboak eta emaginak. 

Irakasleak 

Ehunen lurralde-koordinatzaileak, Zilbor-hesteko odolaren Bankuko arduradunak eta zilbor-hesteko 

odolaren unitateak biltzen esperientzia duten emaginak. 

Prestakuntza motak 

Eduki teorikoa eta tutoretzapeko praktikak dituzten ikastaro presentzialak. 

Oinarrizko edukiak 

 Euskadiren lankidetza Plan Nazionalean. 

 Erditze-aurrea. 

 Gurasoentzako sustapena eta informazioa. 

 Baztertze-irizpideen aplikazioa. 

 Baimen informatua. 

 Erditzea. 

 Zilbor-hesteko odola biltzeko prozedura. 

 Ateratze-unitateen eta Euskadiko Zilbor-hesteko odolaren Bankuaren arteko 

harremana: materiala, unitateak etiketatzeko, paketatzeko eta garraiatzeko ekipoak. 
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 Erdiondoa 

 Zilbor-hestearen programan unitateak sartzeko irizpideak: kalitate-estandarrak 

aplikatzea.   

 Bankuen sare nazionalaren eta REDMOren arteko harremana. 

 Zuzendutako emateari buruzko informazioa. 

 

Prestakuntza-planak 

 Hasierako prestakuntza: 2008an, programaren hasieran: baimendutako ospitale parte-

hartzaileetako lehen mailako arreta eta obstetrizia-unitateak. 

 Hasierako prestakuntza, denbora errealean: Ateratze-unitateetan sartu berri diren langileei.  

 Etengabeko prestakuntza: Deskribapena XII. eranskinean dago. 

Prestakuntzaren arduraduna 

Unitateko arduradunak ziurtatu beharko du hasierako eta etengabeko prestakuntzak betetzen direla. 

Prestakuntzako jarduerak Zerbitzuaren/Ospitalearen Prestakuntza Planaren barruan daude. 

Bankuak prestakuntza-jardueretan lagun dezake. 

Prestakuntza-erregistroak 

Ateratze-unitate bakoitzean zilbor-hesteko odola ateratzeko prestakuntza duten pertsonen erregistro 

eguneratua egongo da. (XIII. eranskina). 

Transplanteen Koordinazioak eta Bankuak erregistro horretara jo ahal izango dute. 
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4. ZILBOR-HESTEKO ODOL-EMAILEAK 

Helburua 

Emaile alogeniko ez-ahaideen ahalik eta zilbor-hesteko odolaren unitate gehien lortzea, Galdakaoko zilbor-

hesteko odolaren Bankuan (TGEEZ) kriokontserbatzeko eta, gero, horren beharra duen munduko edozein 

pazienteri transplantatzeko. 

4.1. EMAILE POTENTZIALAK 

Ospitalera erditzera joaten diren emakume guztiak zilbor-hesteko odol-emaile potentzialtzat jotzen dira. 

4.2. EMAILEAK INFORMATZEA ETA AUKERATZEA 

Ginekologoak eta emaginak informatu eta aukeratuko dute emailea, gaixotasun infekzioso edo genetikorik 

kutsatzeko arriskurik ez duten zilbor-hesteko odolaren emaile potentzialen artean, zilbor-hesteko odolaren 

emaileak aukeratzeko baztertze-irizpideak aplikatuz (II. eranskina). 

Zilbor-hesteko odola ematea eskatuko da; horretarako, ongi azalduko da zein helburu duen, zein prozesu 

erabiltzen den ateratzeko, konpentsazio ekonomikorik ez dagoela eta zelulen jabetza galduko duela. 

Halaber, jakinaraziko zaio haren eta haren umearen datuak isilpean gordeko direla. 

Informazioa ahoz eta idatziz emango zaio, eta modu ulergarrian azalduko zaio eskatzen duen informazio 

guztia. 

Emailearen bideragarritasuna bat etorri beharko da komunitate zientifikoak historia mediko eta sozialaren 

oinarriari, egoera klinikoari, azterketa fisikoari eta azterketa serologiko eta bakteriologikoari buruz 

ezarritako estandarrekin. 

Historia klinikoa 

Erditzeen Zerbitzuko ginekologoak emaile posiblearen historia klinikoa egingo du, kontraindikazioak egon 

daitezkeela baztertzeko, honako alderdi hauek kontuan hartuz: 

 Aurrekari mediko nabarmenak, familiako aurrekari patologikoak barne, herentziazko gaixotasunak, 

genetikoak eta infekziosoak egon daitezkeela baztertzeko. 

 Aitaren aurrekari medikoak. 
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 Ohiz kanpoko alteraziorik gabeko historia obstetrikoa; erditu aurretik baloratu behar da. 

 Zilbor-hesteko odolaren emaile alogenikoa aukeratzeko baztertze-irizpideak aplikatzeko inprimakia 

betetzea. 

Miaketa fisikoa 

Miaketa fisiko osoa egingo da ematea baztertzeko seinaleen bila: infekzioak, tumoreak, arrisku-faktoreak 

(adib., zainetako zuloen zantzuak, datuetan jasota ez dauden tatuajeak edo piercingak). 

4.3. BAZTERTZEKO IRIZPIDEAK 

 Ama 18 urtetik beherakoa izatea. 

 Ezegonkortasun mentala, alkoholak edo narkotikoek eragindako intoxikazioa. 

 Honako gaixotasun hauek izatea (orain edo iraganean): BHB, CHB, GIB, HTLV I/II, babesiosia, kala-

azar eta Chagas-en gaixotasuna. 

 Infekzio kutsakorra hartzeko arriskupean egotea 

 Transfusioagatik: Sei hilabetez baztertzea (edo lau hilabetez, baldin eta C hepatitisaren 

birusa detektatzeko erabiltzen den azido nukleikoa anplifikatzeko teknologia bidezko 

probak –NAT– emaitza negatiboa eman badu). 

 Erresuma Batuan edo malaria, HTLV, Chagas-en gaixotasuna edo GIB endemikoak diren 

herrialderen batean transfusioa jaso izanaren aurrekariak dituzten pertsonak 

baztertzea.  

 Azken sei hilabeteetan azalean edo mukosetan tatuajeak edo zulaketak egin baditu 

(establezimendua baloratu).  

 Erditu aurreko sei hilabeteetan akupuntura egin badu, profesional kualifikatu batek 

orratz esterilak erabiliz egindakoak izan ezik.  

 Hepatitisa duen norbaitekin azken sei hilabeteetan etxeko zuzeneko harremana edo 

harreman sexualak izateagatik arriskuan daudenak.  
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 Tresna malguak erabiliz egindako endoskopia. Kateter zentralak erabiltzea eta hainbat 

egunez jarrita izatea beharrezkoa izan den miaketak edo tratamenduak, azken sei 

hilabeteetan.  

 Infektatuta egon daitekeen odola edo material biologikoa ukitu badu (mukosetara 

zipriztintzea, orratzarekin zauria egitea), azken sei hilabeteetan. 

 Kirurgia handia, azken sei hilabeteetan. 

 Drogak kontsumitzea 

Zain barneko nahiz muskulu barneko droga ez-errezetatuak, muskulazioa handitzeko esteroide edo 

hormona bidezko tratamenduak barne. 

 Sexu-portaera arriskutsua 

Duten jarreragatik odolaren eta gorputz-jariakinen bidez kutsa daitezkeen gaixotasun infekziosoak hartzeko 

arrisku handia duten pertsonak baztertzea. Portaera arriskutsua amaitu eta gero, gutxienez 12 hilabetez 

baztertu behar dira. 

 Xenotransplantea izan duten pertsonak (beste animalia-espezie batzuen organoak jaso dituztenak). 

 Minbizia 

Gaixotasun gaiztoren bat dutenak edo izan dutenak (salbuespen izango dira kartzinoma primario 

basozelularra, utero-cervixeko in situ kartzinoma eta nerbio-sistema zentralaren tumore primario batzuk; 

horiek behar bezala ebaluatuko dira). 

 Gaixotasun hematologikoak 

Sortzetiko koagulopatiak, giza jatorriko hemoderibatuekin tratatu direnak (koagulazio-faktoreak). Edozein 

herentziazko granulozito-, plaketa-, leukozito- eta entzima-urritasun. Tronbozitopeniak. Serie zuriaren 

alterazioak. Aho-antikoagulatzaile bidezko tratamendua. Esferozitosi hereditarioa. 

 Prioiek eragindako gaixotasunak kutsatzeko arriskua 

 Creutzfeldt-Jakoben gaixotasun eta Creutzfeldt-Jakoben gaixotasunaren aldaeraren 

baten diagnostikoa edo familia-aurrekariak dituzten pertsonak. 



ZILBOR-HESTEKO ODOLAREN EUSKADIKO PROTOKOLOA 

Orrialdea: 14/69 
Transplanteen Koordinazioa - TGEEZ 

 Hipofisitik eratorritako hormonen (adib., hazkunde-hormonak), duramaterraren, 

kornearen, eskleraren edo bestelako begi-ehunen hartzaileak. 

 Dementzia edo etiologia biraleko edo ezezaguneko endekapenezko gaixotasun 

neurologikoa dutenak. 

 1980 eta 1996 artean Erresuma Batuan 12 hilabeterik gora egondako pertsonak.  

 Gaixotasun infekziosoak 

Klinikoki guztiz oneratu ondoren, gutxienez beste bi astez baztertuko dira, hurrengo gaixotasun hauetan 

izan ezik (horietan, jarraian azaldutako irizpideak aplikatuko dira): 

 Bruzelosia: guztiz oneratu ondoren, bi urtez. 

 Osteomielitisa: egiaztatutako osaketaren ondoren, bi urtez. 

 Q sukarra: egiaztatutako osaketaren ondoren, bi urtez. 

 Sifilia: egiaztatutako osaketaren ondoren, urtebetez. 

 Toxoplasmosia: klinikoki oneratu ondoren, sei hilabetez. 

 Tuberkulosia: egiaztatutako osaketaren ondoren, bi urtez. 

 Sukar erreumatikoa: sintomak desagertu ondoren, bi urtez, bihotzeko gaixotasun 

kronikoa izatearen frogak daudenean izan ezik. 

 Gaixotasun pseudogripala: sintomak desagertu ondoren, bi astez. 

 Amak 38º-tik gorako sukarra izatea: desagertu ondoren, bi astez. 

 Etiologia ezezaguneko gaixotasunak 

Adib.: parkinsona, esklerosi anizkoitza, AEA, Crohn-en gaixotasuna, kolitis ultzeraduna, kolitis iskemikoa, 

pankreatitisa eta jatorri autoimmunea duten gaixotasunak edo ehun konektibokoak (lupus eritematoso 

sistemikoa, artritis erreumatoidea, etab.). 
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 Diabetesa 

I eta II motakoak, diabetes insipidusa, hipofisi-gutxiegitasuna, adenoma hipofisarioa, adenoma tiroideoa, 

Basedow-en gaixotasuna, Hashimoto-ren tiroiditisa, hiperparatiroidismoa, gutxiegitasun suprarrenala, 

suprarrenalen sortzetiko hiperplasia, Cushing-en gaixotasuna, hiperaldosteronismoa, feokromozitoma, 

hiperlipidemia esentziala, farmakologia bidez tratatutako hipertiroidismoa eta hipotiroidismoa.   

 Larruazaleko gaixotasunak 

Psoriasi hedatua, dermatitis builosoa, eritema nodotsua, mikosi fungoidea, Bechet-en gaixotasuna, 

dermatitis herpetiformea, Sézary-ren gaixotasuna, Recklinghausen-en gaixotasun handia. 

 Perikarditis birikoa, azken sei hilabeteetan. 

 Txertaketa 

 Ahuldutako birusak eta bakterioak: lau astez baztertuko dira. 

 Aktibatu gabeko edo ezabatutako birusak, bakterioak edo rickettsiak: ez dira baztertuko 

pertsona osasuntsuak. 

 Toxoideak: ez dira baztertuko pertsona osasuntsuak. 

 A hepatitisaren edo B hepatitisaren aurkako txertoa: ez dira baztertuko pertsona 

osasuntsuak eta eraginpean egon ez direnak (istripuzko ziztadak). 

 Errabia: ez dira baztertuko pertsona osasuntsuak. Urtebetez baztertuko da, baldin eta 

txertoa esposizioaren ondoren jarri bazaio. 

 Akainak eragindako entzefalitisaren aurkako txertoa: ez dira baztertuko pertsona 

osasuntsuak eta eraginpean egon ez direnak. 

EGOERA EPIDEMIOLOGIKO ZEHATZAK 

 Paludismoa 

 Bizitzako lehenengo bost urteetan paludismoa dagoen eremuan bizi izan direnak: 

eremu endemikora egindako azken bisitaren ondoren, hiru urtez baztertuko dira, ez 

badute sintomarik. Baztertze-aldia lau hilabetera murriztu daiteke, baldin eta 
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paludismoa diagnostikatzeko baliozkotzat jotzen den froga immunologikoaren edo 

genomiko molekularraren emaitza negatiboa bada. 

 Paludismoko aurrekariak dituztenak: tratamendua amaitu eta sintomak desagertu 

ondoren, hiru urtez baztertuko dira. Ondoren, onartuak izan daitezke, baldin eta 

paludismoa diagnostikatzeko baliozkotzat jotzen den froga immunologikoaren edo 

genomiko molekularraren emaitza negatiboa bada. 

 Eremu endemikoetara joan eta sintomarik ez duten pertsonak: eremu endemikoa utzi 

eta sei hilabetez baztertuko dira, paludismoa diagnostikatzeko baliozkotzat jotzen den 

froga immunologikoaren edo genomiko molekularraren emaitza negatiboa bada salbu. 

 Eremu endemikoa bisitatzean edo ondorengo sei hilabeteetan sukarra eragiten duen 

gaitz ez diagnostikatua izatearen aurrekariak dituztenak: sintomak desagertu ondoren, 

hiru urtez baztertuko dira. Lau hilabetera murriztu daiteke, baldin eta paludismoa 

diagnostikatzeko baliozkotzat jotzen den froga immunologikoaren edo genomiko 

molekularraren emaitza negatiboa bada. 

 Mendebaldeko Niloko birusa 

Giza transmisioko kasuak hauteman diren eremua utzi ondoren, 28 egunez baztertuko dira. 

 Zika birusa 

Ematea baztertu egingo da, baldin eta zilbor-hesteko odolaren emaileak aukeratzeko baztertze-irizpideen 

dokumentuaren 3. eranskinean (Dokumentua: PH6.03) adierazitako edozein arrisku identifikatzen bada, 

edo EZ badu dokumentua bete. 

Infekzio horrekin aritzeko, aldian-aldian Transplanteen Erakunde Nazionalaren webgunera jotzea 

gomendatzen da. ONT-ko webgunea: 

 www.ont.es ONT - RECOMENDACIONES VIRUS ZIKA 

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-countries-with-

transmission.aspx 

 Emandako obozitoen edo espermaren bidezko haurdunaldiak: ematea baztertu egingo da, guraso 

biologikoen historia genetikoa lortu eta dokumentatu denean izan ezik. 

http://www.ont.es/
http://www.ont.es/mailings/ONT%20-%20RECOMENDACIONES%20VIRUS%20ZIKA.pdf
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-countries-with-transmission.aspx
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-countries-with-transmission.aspx
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 Amak edo aitak gaixotasun genetikoren baten aurrekariren bat duela ezagutzen bada. 

 Amak anemia-larria badu. (hemoglobina 10 g baino gutxiago, larria). 

 Haurdunaldia 37 aste baino gutxiagokoa izan bada. 

 Jaioberrian infekzio-sintomak badaude. 

 Fetu-amen odoljarioaren zantzu klinikoak badaude. 

 Jaioberriak 2.500 g baino gutxiago pisatzen badu. 

 APGAR frogan 8tik beherako emaitza eman badu, eta 10 minuturen barruan bilakaera txarra izan 

badu. 

 Jaioberriak mekonioa xurgatu izanaren zantzuak badaude. 

 Amak erditzean 38º baino gehiagoko sukarra izan badu. 

 Amak arteria-hipertentsioa badu. 

 Azken 12 hilabeteetan anti-D hartu izana ez da baztertzeko arrazoia izango, baina erregistratu 

beharko da. 

 Erditze patologikoa eta ateratzeko prozeduran mugak egon badira. 

Gurasoek eta anai-arrebek dituzten patologia garrantzitsuak erregistratu beharko dira. 
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5. ZILBOR-HESTEKO ODOLA ATERATZEKO UNITATEETAKO PROZEDURA 

5.1. EMAILE POTENTZIALA HAUTEMATEA 

 Emaginek erditze-gelan hauteman dituzte emaile potentzialak, ezarritako txandan. 

 Beharrezko odol-laginak aterako dituzte. 

 Emaile potentzial horiek hauteman dituztela jakinaraziko diote ginekologoari eta hautemateko 

inprimakia beteko dute. 

5.2. BAZTERTZEKO IRIZPIDEAK BALORATZEA ETA APLIKATZEA 

Ginekologoak historia klinikoa baloratuko du eta emaile potentzialak aukeratzeko baztertze-irizpideak 

aplikatu eta sinatuko ditu. 

Emaginak eta ginekologoak emaile potentzial horiek benetako emaile bihurtzeko aukera logistikoa 

baloratuko dute, honako berariazko muga hauek kontuan hartuz: 

 Fetu bat baino gehiagoko erditze anizkoitza. 

 37 aste baino lehenagoko erditze goiztiarra.  

 Zesarea egin bada, ateratzeak zauri kirurgikoa ixtea edo sendatzea oztopatu zezakeelako. 

 Zilbor-hestearen zirkularra ezin bada erraz desegin. 

5.3. INFORMATZEA ETA BAIMEN INFORMATUA SINATZEA 

Erditzeetako ginekologoak emango die informazioa, ateratze-unitate bakoitzean ezarritako txandan 

erdituko direla aurreikusten den emakumeei. 

Baimen informatua sinatu aurretik, erditu aurretik emandako dokumentuan jasotako informazioa irakurri 

eta azalduko zaio. 

Emaileak eta informazioa ematen duen fakultatiboak sinatuko dute odola emateko baimen informatua. 
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Baimen Informatuaren kopiak 

 Kopia bat emango zaio emaileari. 

 Kopia bat gordeko da haren historia klinikoan. 

 Kopia bat gordeko da zerbitzuaren erregistroan. 

 Kopia bat bidaliko da zilbor-hesteen bankura (TGEEZ). 

 

Emaginak egiaztatuko du baimen informatua sinatuta dagoela, erditzearen datuak biltzeko orria betetzen 

hasiko da eta ginekologoak egindako historiarekin berretsiko du orri hori. 

5.4. BANKUKO ANALISI-DETERMINAZIOETARAKO LAGINAK 

Emaginak amaren odol-laginak hartuko ditu erditze-gelan, erditzean zain barneko bideren bat hartzen 

denean. Laginak  

Erabili beharreko hodiak: (4) TGEEZk zilbor-hesteko odola ateratzeko kitean emandakoak 

 10 ml-ko 3 hodi, ikerketa serologikoa egiteko antikoagulatzailearekin. 

 10 ml-ko hodi 1, EDTA motakoa, PCR, HLA eta seroteka egiteko. 

Determinazioak: 

 Talde serikoa eta hematikoa. 

 Serologia GIB, CHB, BHB: HBs Ag, HB Ac, Sifilia (RPR). 

 ZMB IgG. 

 PCR: CHB, GIB, BHB. 

 Serologia HTLV I eta II. 

 Beste batzuk: Paludismo, Chagas-en gaixotasuna. 

 Seroteka.  
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5.5. ZILBOR-HESTEKO ODOLA ATERATZEKO BEHAR DEN MATERIALA 

Zilbor-hesteko odola biltzeko materialak berariazko tokia izango du erditzeen zerbitzuko atalean, eta 

kanpoko tenperaturan egongo da erabiltzen den arte. 

Ospitale bakoitzak profesional bat ezarriko du dauden izakinak, horien kontserbazio egokia eta iraungitze-

eguna kontrolatzeko, eta profesional horrek aldian-aldian berrikusiko du materiala. 

 Zilbor-hesteko odola biltzeko TGEEZ bankuak emandako kita 

Hau dakar: 

 Zilbor-hesteko odola jasotzeko pirogenorik gabeko eta bilgarri bikoitzeko poltsa esteril 

bat.  

 Zilbor-hestearen zatia sartzeko ontzi bat. 

 Amaren odol-laginak biltzeko hodiak (4) 

 Barra-kodeak dituzten eta ez dituzten etiketa sorta; zenbaki berarekin identifikatuak 

egongo direnez, edozein erabili ahalko da. 

 Odola-ematearen eduki guztia sartzeko plastikozko poltsa. 

 Erditzeen zerbitzuko materiala. 

 Material esterila 

 Oihal esterila 

 Eskularru esteril pare bat 

 Gaza esterilak dituzten 2 pakete 

 10 cc-ko xiringa bat (pH-a neurtzeko) 

 Tamaina desberdineko 2 orratz 
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 Antiseptikoa 

Uretako klorhexidina, % 2 (uretakoa edo alkoholikoa, ospitaleko infekzio-batzordeak erabakitako 

protokoloen jarraibideei jarraikiz). 

 Material ez-esterila 

 Grapak. (TGEEZk emandakoak) 

 Finkagailua  

 Guraizeak 

 Metroa 

 Dokumentazioa eta eranskailuak 

Biltzeko poltsa eta gainerako material esterila osorik daudela eta lotea eta iraungitze-eguna ongi daudela 

egiaztatu. 

5.6. ZILBOR-HESTEKO ODOLA BILTZEKO TEKNIKA 

Zilbor-hesteko odola aterako zaie baztertze-irizpideak aplikatu ondoren baliagarritzat aukeratu diren eta 

emateko baimen informatua sinatu duten emaile guztiei.  

Ospitale bakoitzean adostutako egunean eta txandan, eta erditzearen bilakaerak horretarako aukera 

ematen badu. 

Erditzean artatzen duen ohiko taldeak beste emagin baten laguntza izango du. 

Erditzearen hasieran, eremu esterilean prestatu behar da biltzeko azaldutako material guztia. 

Jaiotzaren ondoren, zilbor-hesteko odola jasoko da, jarraibide hauei jarraikiz: 

1. Ahalik eta lasterren ziztatu behar da zilbor-hestea (30 segundo baino gutxiago), jaioberriaren 

zilborretik 3-5 cm-ra, zilborreko 2 pintza erabiliz. 

2. Zilbor-hestea bi pintzen artean ebaki. 
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Erditzea eta jaioberriaren zaintza ohiko moduan egiten jarraituko da. 

3. Ahal bada, zilborreko benaren puntzioa plazenta oraindik umetokian dagoela egingo da; 

bestela, mahai osagarrian egingo da, oihal esteril baten gainean.  

4. Zilborreko bena identifikatu. 

5. Puntzioa egiteko eremua % 2-ko klorhexidina-soluzioarekin desinfektatu. 

6. Puntzioa plazentatik ahalik eta urrunen egin, finkagailuaz heldutako tokiaren gainean, biltzeko 

poltsarekin batera doan orratzarekin. 

7. Grabitatea erabiliz jaso zilbor-hesteko odola poltsan. 

8. Poltsa emeki astindu odola pasatzen ari den bitartean, koaguluak sortzea eragozteko. 

9. Zilbor-hestea emeki zukutu, modu zentrifugoan (jezten bezala), husten laguntzeko. 

10. Behar izanez gero, odol-hodia kolapsatzen bada, beste puntzio bat egin daiteke. Horretarako, 

zilbor-hestea emeki zukutu modu zentripetoan (goraka), eta gero perineoaren parean jarri 

behar da finkagailua. Jarraian, beste puntzio bat egin poltsako beste orratzarekin; aurretik 

puntzioa egiteko eremua % 2-ko klorhexidina-soluzioarekin desinfektatu behar da. Koagulu 

batengatik orratza buxatzen bada, beste orratz bat erabili, eta lehenengoa itxi dela ziurtatu. 

Kontuz koaguluekin: ez dira sortu behar. 

Odol guztia atera denean, puntzioa dagoen tokia poltsa baino gorago mantendu eta poltsan datozen 3 

grapak erabiliz finkatu behar da. Poltsa emeki astintzen jarraitu behar da. Orratza eta biltzeko poltsa lotzen 

dituen segmentua moztu, poltsaren aldean 2 grapa utzita. 

5.7. ZILBOR-HESTEAREN LAGINA BILTZEA 

Zilbor-hesteko odola jaso ondoren, zilbor-hestearen 2 cm inguru jasoko dira eta ontzi berezi batean jasoko 

da. Ehun hori fetuen DNA-teka bat egiteko erabiliko da, HLA tipajeari buruzko ondorengo ikerketetarako, 

Zilbor-hesteko odolaren Bankuan. 

Une oro asepsia-neurri zorrotzak hartuko dira. 
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Zilbor-hesteko odola eta zilbor-hestea honako hauek bil ditzakete: erditzea artatzen duten langileek, 

biltzeaz arduratzen den emaginak, emagin laguntzaileak eta, hala badagokio, ginekologoak, erditzeko 

laguntzaileek lagunduta. 

5.8. PLAZENTAREN FETU-ALDEAREN LAGINA HARTZEA 

Plazenta atera ondoren, oihal esteril baten gainean jartzen da eta, 10 cm-ko xiringetara lotutako zain 

barneko orratzak erabiliz, plazentaren fetu-aldean dauden benak ziztatzen dira, odol-talderako, Rh-rako eta 

jaioberria identifikatzeko laginak lortzeko. 

5.9. EHUNA, LAGINAK, HODIAK ETA DOKUMENTUAK GORDETZEKO 

POLTSAREN IDENTIFIKAZIOA 

Zilbor-hesteko odolaren unitate bakoitza atera ondoren, biltzeaz arduratzen den emaginak: 

1. Egiaztatuko du ondo identifikatuta daudela zilbor-hesteko odolaren poltsa, amaren odola duten 

hodiak, zilbor-hestearen zatia daraman ontzia eta dokumentuak: 

 Zilbor-hesteko odola duen poltsa 

 TGEEZ Bankuaren barra-kodedun etiketa 

 Ospitaleko eranskailua, emailearen identifikazio-datuekin. 

 Dokumentuak:  -     Baztertzeko Irizpideak,  

- Baimen informatua, 

- Erditzearen orria eta  

- Garraioaren orria. 

 TGEEZ Bankuaren barra-kodedun etiketa 

 Ospitaleko eranskailua, emailearen identifikazio-datuekin. 

 Amaren odola duten hodiak (4) 

 Ospitaleko eranskailua, emailearen identifikazio-datuekin  

 TGEEZren etiketa, odol-ematearen zenbakiarekin. 

 Zilbor-hestearen zatia duen ontzia 

 TGEEZ bankuaren barra-kodedun etiketa. 

Behar izanez gero, zenbakizko kodea duten TGEEZren eranskailuak erabil daitezke, odol-ematearen 

zenbakiak ere trazabilitatea bermatzen baitu.  
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TGEEZra emailea identifikatzeko 12-15 ospitale-eranskailu bidaliko dira, bai eta soberan dauden TGEEZren 

etiketa guztiak ere. 

2. Zilbor-hesteko odolaren ehuna zilbor-hesteko odolaren unitateak aldi baterako biltegiratzeko 

dagoen hozkailuan sartuko ditu, zilbor-hesteko odolaren bankura bidali arte. 

3. Dokumentuen kopiak banatuko ditu: 

 Zilbor-hesteko odolaren bankurako: 

-  Baztertzeko irizpideak, 

- Baimen informatua 

- Erditzearen orria eta 

- Garraioaren orria. 

 Historia klinikorako:  

- Baztertzeko irizpideak 

- Baimen informatua 

 Erditzeen zerbitzurako:  

- Baztertzeko irizpideak 

- Baimen informatua 

- Erditzearen orria  

- Garraioaren orria  

- Zilbor-hesteko odolaren emaile potentziala hautemateko inprimakiaren jatorrizkoa eta  

- biltegiratzeko eta garraiatzeko orriaren kopia. 
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5.10. ATERATAKO ZILBOR-HESTEKO ODOLAREN KONTSERBAZIOA 

Ateratze-unitatean, ehuna eta laginak 4º C-ra dagoen hozkailu batean gordeko dira, TGEEZra bidali arte. 

Zilbor-hesteko odola biltzeaz arduratzen den emaginak odol-ematearen eduki guztia kitarekin datorren 

emate-ondorengo poltsan sartuko du:  

 Zilbor-hesteko odola duen poltsa (erditu ondoren, osorik dagoela egiaztatuko du). 

 Zilbor-hestea duen ontzia. 

 Ama-odolaren laginak (4 hodi). 

 Dokumentazioa: Aukeraketa-inprimakia, Baimen informatua eta Erditze-orria. 

Ospitale bakoitzean arduradun bat izendatuko da ateratako unitateak aldi baterako biltegiratzeko 

hozkailuaren tenperatura egokia dela kontrolatzeko, bankura bidali arte. 

Unitate guztiak zilbor-hesteko odolaren bankura bidaliko dira, tamaina gorabehera. 

Garraiatzeko, hotz-metagailu ez izoztuak erabiliko dira. 

5.11. PAKETATZEA 

Garraiatzeko adostutako ordutik ahalik eta hurbilen paketatuko da zilbor-hesteko odola.  

Ateratako zilbor-hesteko odolaren unitateak Bankuak emandako garraio-edukiontzi isotermikoetan sartuko 

dira, eta behar bezala paketatuko dira, bermatzeko kutsadura-arriskuak txikiagotzen direla eta hotz-katea 

mantentzen dela (zelulen eta ehunen propietate biologikoak eta funtzionalak mantentzeko): 

1. Plastikozko poltsa bat jarri behar da edukiontzi isotermikoaren barruan, azpialdeko pakete 

xurgatzaileari egokituta. 

2. Plaka isotermikoak bertikalki jarri behar dira (aurretik 4º C-ra hoztuta, inoiz ez izoztuta). 

3. Zilbor-hesteko odolaren unitate bat jarri behar da plaka isotermikoen artean. 

4. Unitate bakoitzari loturiko gainerako materiala (hodiak eta ontziak) metagailuen gainean kokatu 

behar da. 

5. Edukiontzi isotermiko bakoitzean zilbor-hesteko odolaren 4-5 unitate sar daitezke, gehienez ere. 

Hotz-metagailuen kopurua beti N+1 izango da (N zilbor-hesteko odolaren unitate-kopurua da). 

6. Azkenik, plastikozko poltsa zigilatu eta edukiontzia itxi behar da. 
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Deskribapena: 

 

5.12. ZILBOR-HESTEKO ODOLA GARRAIATZEKO EDUKIONTZI 

ISOTERMIKOAK 

Bankuan jaso arte, odolaren tenperatura egokia eta konstantea bermatuko duten edukiontzi isotermikoak 

eta ehunetik isolatutako unitate hozgarriak erabiliko dira. 

Ateratze-unitate bakoitzerako prozedura bat egongo da, biltegiratzeko ezaugarrien arabera, eta prozedura 

horrek bermatuko du ateratako zilbor-hesteko odol-unitateen hotz-katea mantentzen dela, propietateak 

ahalik eta gehien kontserbatzeko. 

5.13. EDUKIONTZIAREN KANPOALDEKO ETIKETA 

Unitateak garraiatzeko edukiontziaren etiketan honako informazio hau agertuko da: 

 Ospitalea eta jatorriko unitatea, helbidea, telefonoa eta harremanetarako pertsonen informazioa 
barne. 

 Xede-zentroa: Ehunen TGEEZ bankua, helbidea, telefonoa eta harremanetarako pertsonen 
informazioa barne. 

 Etiketak. 

o «B kategoriako lagin biologikoa» (= giza zelulak edo ehunak ditu barnean) 

o «Ez irradiatu» 

o Edukiontziaren posizioa jakiteko geziak 

 Garraiatzeko baldintzei buruzko gomendioak (posizioa, tenperatura, etab.). 
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5.14. TGEEZ BANKURA BIDALTZEA 

Ospitale bakoitzean erabakitako egunean garraiatuko da eta Osakidetzak kontratatutako Aero-Ferr 

enpresarekin adostuko da aurretiaz, baliozkotutako baldintzetan, edo TGEEZ bankuaren garraioan, 

bankuaren eta ateratze-unitateen arteko funtzionamendu-zirkuituetan ezarritakoaren arabera. 

Garraiolariari emango zaizkio: 

 Ateratako unitateak dauden edukiontzi isotermikoa, laginak eta dagokion dokumentazioa. 

 Biltegiratzeko eta garraiatzeko dokumentua (1) beteta (zaintza-katea). 

(1), Emaginak Biltegiratzeko eta garraiatzeko dokumentuaren kopia bat gordeko du ateratako unitateei 

buruzko gainerako dokumentazioarekin batera, Erditzeen Zerbitzuan. 

5.15. ERREGISTROA ETA TRAZABILITATEA 

Ateratze-unitateak 

Jardueraren erregistrorako sarbidea mugatuta egongo da, ateratako zelulen eta ehunen trazabilitatea 

bermatzeko. Informazio hau gorde beharko du: 

 Odol-ematearen baimen informatuaren kopia, informazioa eman duen fakultatiboaren eta 
emailearen sinadurarekin. 

 Baztertzeko irizpideen kopia, fakultatiboaren sinadurarekin. 

 Ehuna ateratzeari buruzko datuen orria. 

 Zelulen eta ehunen helmuga-bankua. 

Zilbor-hesteko odolaren Bankua (TGEEZ) 

Ateratze-unitatetik ehuna eta dokumentuak jasoko ditu.  

Ziurtatutako kalitate-prozedurak izango ditu jasotzeko, kodetzeko, erregistratzeko, prozesatzeko, 

baliozkotzeko, etiketatzeko, biltegiratzeko eta banatzeko, eta guztiek ehunen eta laginen kalitatea eta 

trazabilitatea bermatuko dute. 

TGEEZk zelulak onartzen ez baditu, arrazoiak jakinarazi eta dokumentatuko dizkio ateratzeaz arduratu den 

ospitaleko Transplanteen Koordinazioari. 

Determinazioetan edo azterketarako zelulak manipulatzean azterketen emaitza anomaloa bada, zilbor-

hesteko odolaren bankuak dagokion ospitaleko edo lurraldeko transplanteen koordinatzaileari jakinaraziko 

dio, eta hura arduratuko da emaileari probetan aurkitutako anomalien berri emateaz eta hartu beharreko 

neurri medikoei buruz aholkatzeaz. 
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6.  BANKUAN JASOTZEA ETA PROZESATZEKO BALIO DUTEN UNITATEAK 
AUKERATZEA 

1 ZILBOR-HESTEKO ODOLAREN UNITATEA, DOKUMENTAZIOA ETA LAGINAK JASOTZEA ETA 
EGIAZTATZEA. 

2 EMAILEA ETA EMAITZA INFORMATIKOKI ERREGISTRATZEA 

3 ZILBOR-HESTEKO ODOLAREN HASIERAKO POLTSAREN LAGINAK HARTZEA 

4 ZILBOR-HESTEKO ODOLAREN BALIOZKOTASUNA EGIAZTATZEA 

6.1. ZILBOR-HESTEKO ODOLAREN UNITATEAK, DOKUMENTUAK ETA 

LAGINAK JASOTZEA ETA EGIAZTATZEA 

Emandako zilbor-hesteko odola jaso ondoren: 

 Guztia oso ondo identifikatuta datorrela egiaztatu: 

 Zilbor-hesteko odola biltzeko poltsa, amaren identifikazio-etiketarekin eta emate-zenbakia 
daraman etiketarekin, zilbor-hesteko odolaren unitatea daraman poltsan itsatsita, eta ez 
babes-poltsan. Sistema itxita, eta puntzio-orratzetik bananduta. 

 Zilbor-hestearen zatia daraman ontzia zilbor-hestearen zenbakia duen eranskailuarekin 
identifikatuta. 

 Amaren analisi-determinazioetarako odol-hodiak amaren datuak dituen eranskailuarekin 
identifikatuta (10 ml-ko 3 hodi gorri eta 10 ml-ko EDTA hodi 1). 

 Baimen informatuaren kopia, beteta eta sinatuta. Bi eranskailuekin identifikatuta (amarena 
eta zilbor-hestearena). 

 Erditzeko datuak biltzeko orria bi eranskailuekin identifikatuta (amarena eta zilbor-
hestearena). 

 Baztertzeko irizpideen inprimakia, ondo beteta eta bi eranskailuekin identifikatuta. 

 Garraioaren eta zaintza-katearen orria beteta. 

 Emaileen edo zuzeneko senideen jatorria berrikusi; baztertze-irizpideetan jasota egongo da. 

Espainiatik kanpokoa bada, beste analitika bat egin (ikus I. eranskina). 

 Erditzearen data eta ordua falta badira, dagokion ospitaleko Transplanteen Koordinazioarekin 

harremanetan jarri. 

 Amaren edo erditzearen aurrekarietan intzidentziaren bat badago, horren ardura duen 

fakultatiboarekin harremanetan jarri. 
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Zilbor-hesteko odola prozesatzea ez onartzeko arrazoiak 

 Ama adingabea izatea. 

 Historia klinikoan aurrekari jakin batzuk egotea. 

 Zilbor-hesteko odolaren poltsan koaguluak egotea. 

 Poltsaren eta/edo ama-odolaren hodien identifikazioak trazabilitaterik ez izatea. 

 Sistema irekita egotea. 

 Ateratzetik biltegiratu arte 48 ordutik gora igarotzea. 

 Poltsaren hasierako pisua 80 g baino txikiagoa edo berdina izatea (halakoetan, eskuz prozesatzea 
baloratu behar da, hasierako zelulartasunean oinarrituta). 

 Zelulen kontaketa 20.000 baino handiagoa eta 5.000 baino gutxiagoa izatea. 

 Poltsaren hasierako zelulartasuna (CNT) < 1.5 x 109 izatea. 

6.2. EMAILEA ETA EMAITZA INFORMATIKOKI ERREGISTRATZEA 

Dokumentazioa eta etiketak egiaztatu ondoren, dokumentazioa administrazioko langileei eman, emailea 

Odolbiden erregistra dezaten, zilbor-hesteko odola erregistratzeko prozeduraren arabera. 

6.3. ZILBOR-HESTEKO ODOLAREN HASIERAKO POLTSAREN LAGINAK 
HARTZEA 

Zilbor-hesteko odolaren hasierako poltsaren odol-laginak jario laminarreko kanpaian hartzen dira. 

Horretarako, 4 ml-ko odol-lagina hartzen da poltsatik eta modu honetan banatzen da: 

Zk. 

Hodi mota 

Zilbor-

hesteko 

odolaren 

bolumena 

Analitika Laginaren kodea 

1 4 ml-ko hodia (EDTA) 1 ml Hemograma, zelula-kontagailua 

(Sysmex), gainerakoa DNArako 

91006 

2 Krio-hodia (zilbor-hesteko 

odola-PRE) 

1 ml 80º C-ra biltegiratu Emate zk. 

3 5 ml-ko plastikozko hodia 1 ml Zuzeneko Coombs, ABO eta Rh 91002 

 

Laginak behar bezala etiketatuta egon behar dira. Izoztuta gordetako lagin guztiek hotza jasaten duten 

etiketa bereziak izan behar dituzte. 
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Unitatea pisatu (lagina jaso eta gero) eta poltsan bertan idatzi pisua. 

EDTA hodia (91006) zelula-kontagailutik pasatu. 

6.4. EMAITZAREN BALIOZKOTASUNA EGIAZTATZEA 

Access-eko «CORDON» datu-basean, zilbor-hesteko odolaren unitateen datuak jasoko dira, Bankuaren 

prozedura operatibo estandarizatuari jarraikiz. 

Jasotako unitate guztiak erregistratuko dira, gero nora bidaliko diren gorabehera. 

Sartu: 

 Zilbor-hestearen erregistro-zenbakia, 

 Jatorri-ospitalea,  

 Herrialdea 

 Jaioberriaren sexua 

 Poltsaren pisua gramotan,  

 Leukozito kopurua guztira mikrolitroko 

 Hematokritoa 

 Linfozitoak/µl 

 Monozitoak/µl 

Programak adieraziko du unitatea baliozkoa den ala ez, eta eman beharreko HES bolumena emango du. 

Programak BALIOZKO modura adierazten dituen zilbor-hesteak soilik prozesatuko dira. 

CNT < 1.5 x 109 duten zilbor-heste BALIOGABEAK eta baliozkoak ez diren zilbor-hesteen amen odol-laginak 

BOTA EGIN BEHAR DIRA. Dokumentazioa zilbor-hesteko odol baliogabeen karpetetan gorde behar da, 

hurrenkera kronologikoan. 

BALIOZKO poltsak areto zurian utzi behar dira, jario laminarreko kanpaian, HES sartu eta zatikatze 

automatikoko ekipora (Sepax) pasatu arte. 
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7. ZILBOR-HESTEKO ODOLAREN UNITATEAK PROZESATZEA ETA 
KRIOKONTSERBATZEA 

1. ANALITIKEN LAGINETARAKO ETA BILTEGIRATZEKO ETIKETAK ATERATZEA  

2. ZILBOR-HESTEAREN ZATIA BILTEGIRATZEA 

3. AMAREN ODOLAREN LAGINA LORTZEA ANALITIKETARAKO 

4. ZILBOR-HESTEKO ODOL BALIAGARRIA PROZESATZEA 

5. KRIOKONTSERBAZIOA ETA BILTEGIRATZEA 

7.1. ANALITIKEN LAGINETARAKO ETA BILTEGIRATZEKO ETIKETAK 
ATERATZEA 

Inprimatu etiketak zilbor-hestearen zatirako, amaren odol-laginen analitiketarako eta zilbor-hesteko 

odolaren unitaterako, BC5303G gidaliburuari jarraikiz. 

7.2. ZILBOR-HESTEAREN ZATIA BILTEGIRATZEA 

 Zilbor-hestearen zatia etiketatu eta -20º C-ra biltegiratu. 

 Access-eko «CORDON» datu-basean zilbor-hestearen kokapena erregistratu, BC5304G gidaliburuari 

jarraikiz. 

7.3. AMAREN ODOLAREN LAGINA LORTZEA ANALITIKETARAKO 

Zilbor-hesteak baliozkoak direla egiaztatu ostean, amen odol-laginak prozesatuko dira. 

Amaren odol-laginak: Seruma bereizteko gela duten 3 hodi eta EDTA hodi bat jasoko dira. Honela 

prozesatuko dira: 

Zk. Jatorria Bolumena  Norakoa Analitika 

4 Seruma bereizteko gela duen hodia 10 ml 10 minutuz 

zentrifugatu,  

3.000 rpm-ra 

Serologia 

5 Seruma bereizteko gela duen hodia 10 ml Seroteka 

(2 alikuota x 3 ml) 6 Seruma bereizteko gela duen hodia 10 ml 

7 10 ml-ko EDTA hodia 10 ml 20 minutuz 

zentrifugatu, 1.200 g-

ra 

NAT (PCR) 



ZILBOR-HESTEKO ODOLAREN EUSKADIKO PROTOKOLOA 

Orrialdea: 32/69 
Transplanteen Koordinazioa - TGEEZ 

7.4. BALIOZKO ZILBOR-HESTEKO ODOLA PROZESATZEA 

Karpeta berria ireki eta emate-zenbakiarekin identifikatu. 

Zilbor-hesteko odola prozesatzeko orri bat ireki (BC4301F). 

Jario laminarreko kanpaian, adierazitako HES bolumena sartu zilbor-hesteko odolaren poltsan, xiringa 

erabiliz. Astiro sartu esku batekin, beste eskuarekin emeki astintzen den bitartean.  

Berehala, Buffy-Coat poltsa emate-zenbakiarekin identifikatu eta zilbor-hesteko odola zatikatu Sepaxean, 

fabrikatzailearen jarraibideei jarraikiz. 

Zilbor-hesteko odolaren poltsa zatikatu ondoren, 3 produktu lortzen dira: Hemati-poltsa bat, plasma-poltsa 

bat eta Buffy-Coat poltsa bat. Analitiketarako laginak honela hartuko dira: 

Zk. Jatorria Bolumena Hodiaren norakoa Bolumena  Analitikaren norakoa 

8 

Plasma ≈30 ml 

Seruma bereizteko 

gela duen hodia 
8-10 ml 10 minutuz 

zentrifugatu, 

3.000 rpm-ra 

Zilbor-hestearen serologia 

9 
Seruma bereizteko 

gela duen hodia 
8-10 ml 

Zilbor-hestearen seroteka 

(2 alikuota x 3 ml) 

10 4 ml-ko EDTA hodia 4 ml  Zelulen kontaketa (Sysmex) 

11 
10 ml-ko EDTA 

hodia 
8-10 ml 

20 minutuz 

zentrifugatu, 

1.200 g-ra 

Zilbor-hestearen NAT 

12 

Hematiak 7 ml  

Krio-hodi 1 1 ml  Biltegiratu 

13 Krio-hodi 1 1 ml  
Hemoglobina (Eusko 

Jaurlaritza) 

14 EDTA hodi 1 1 ml  Geroko hematiak (Syxmex) 

15 

Hematiak + 

plasma 

10 ml hemati + 

10 ml plasma 

Botila 

Hemokultibo 

anaerobioa 

8-10 ml  Kultibo anaerobioa 

16 

Hemokultibo 

anaerobioaren 

botila 

8-10 ml  Kultibo aerobioa 

17 

Buffy– 

Coat 

600 µl Eppendorf   

CFU kultiboa (Methocult) 

18 
Zelula nukleobakarrak 

(Ficoll) 

19 
0,8-1 ml  4 ml-ko EDTA hodia   

Zelulen kontaketa  

(Sysmex) 

20 CD34+ 
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Soluzio kriobabeslea automatikoki eta modu programatuan sartzen da BC poltsan (Coolmix/Smartmax). 

Xiringa bat bete behar da gutxi gorabehera 7,2 ml soluzio kriobabeslerekin (DMSO % 55/Dextranoa % 5) eta 

buffy poltsarekin konektatu behar da Coolmix/Smartmaxean. 

Kontuan hartu soluzio kriobabeslea emateko denbora inoiz ezin dela izan 10 minutu baino gutxiagokoa. 

DMSO bat-batean sartzen bada, zelulen heriotza eragin dezake. 

Soluzio kriobabeslea eman ondoren, jario laminarreko kanpaira pasako da, xiringa batekin poltsari airea 

aterako zaio eta lagina hartuko da kultibo mikrobiologikorako.  

 

Zk. Hodi mota Zilbor-hesteko odolaren bolumena Analitika 

21 Hemokultibo pediatrikoaren botila 0,2 ml Kultibo aerobioa 

 

Tubularra hainbat aldiz bete behar da homogeneizatzeko eta hiru tokitan zigilatzen da. Horretarako: 

 Tubularra 3 segmentutan banatu. 

 Lehenik eta behin, injekzio-puntutik ahalik eta hurbilen zigilatu, poltsarekiko paraleloan, eta 

hurrengo zigilatzeak lehenengoarekiko perpendikularrean egin. 

 3 segmentuak emate-zenbakiarekin identifikatu (izotza jasaten duten etiketak). 

Poltsa zigilatuta eta etiketatuta dagoenean, kolpe txikien bidez sartu behar da babes-poltsan. 

Izozte-poltsaren atakak babes-poltsaren itxitako aldera begira jarriko dira (beherantz). 

Zigilagailuan sartu. Zigilatu aurretik, egiaztatu poltsa ondo jarrita dagoela. 

7.5. KRIOKONTSERBAZIOA ETA BILTEGIRATZEA 

Ez dira 15 minutu baino gehiago igaro behar kriobabeslea sartu denetik (DMSO + Dextranoa) 

kriokontserbatzen hasi arte. 

Programatutako izozte bidez kriokontserbatuko da, tenperatura jaisteko kontrolatutako abiadurarekin, -

140º C-ra heldu arte. Tenperatura horretara heltzean, zilbor-hesteko odola nitrogeno likidotan gordeko da 

(-196º C), koarentenan jarritako tanga batean, analitiken emaitzak jakin arte. 
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Kriokontserbatu beharreko unitateek baldintza hauek bete beharko dituzte: 

 1.- Guztizko zelula nukleatuak: > 1,5 x 109 zelula  

 2.- Hematokritoa < % 50 

Produktua kriokontserbatzeko, giza zelulak izozteko egokiak diren poltsak erabili behar dira; poltsa horiek, 

beren aldetik, izoztean, biltegiratzean eta garraiatzean babestuko dituzten metalezko kutxetan sartzen dira. 

Izoztutako unitate bakoitzaren tenperatura-jaitsiera erregistratu behar da. Poltsaren diseinua garrantzitsua 

da: gutxienez aukera eman behar du zigilatutako eta izozte-poltsara lotutako ondoz-ondoko bi segmentu 

gordetzeko, eta segmentu bakoitzak 100 mikrolitroko gutxieneko bolumena izateko. Segmentuak behar 

bezala identifikatuta egongo dira, trazabilitatea egin ahal izateko, baldin eta horietakoren bat zilbor-

hesteko odolaren unitatetik bananduko balitz, adibidez, kriokontserbatzen ari denean. Poltsari lotutako 

segmentuak adierazle modura erabiliko dira eta erabakigarriak dira unitatearen kalitate-kontrola egiteko, 

transplanterako eman aurretik. 

Zilbor-hesteko odolaren produktu guztiak nitrogeno likidotan gordetzen dira, -196º C-tan, etengabeko 

monitorizazioarekin, eta inoiz ez -120º C-tik gora. 

TGEEZn ezarrita dago zilbor-hesteko odola biltegiratzeko gehieneko denbora mugagabea dela, baldin eta 

unitatea banatu aurretik egindako zelulen baliozkotasuneko azterketak onargarriak badira. 
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8. ATERATZE-UNITATEEN ETA BANKUAREN ARTEKO ZIRKUITUAK 

8.1. TGEEZ - GURUTZETAKO UNIBERTSITATE OSPITALEA ZIRKUITUA 
 ZILBOR-HESTEKO ODOLA ATERATZEKO EGUNA: OSTEGUNA - (Osteguneko 8etatik ostiraleko 

7etara) 

Erditzeen Zerbitzua 

Emaginek zilbor-hesteko odolaren unitateak aterako dituzte, prozeduraren arabera. 

Atera ondoren, unitate bakoitza Hematologiako Zerbitzuko odol-bankuaren laborategian horretarako 
ezarritako hozkailu batean gordeko da. 

Gurutzetako Ospitaleko biltegiratzeko eta garraiatzeko orrian erditzeen unitatetik transfusio-zerbitzura 
garraiatzeari buruzko atal bat dago. 

Emaginak zilbor-hesteko odola erditzeen unitatetik zein ordutan atera den jasoko du. 

 TGEEZ-RA GARRAIATZEA: OSTIRALA, lehen orduan. 

Odol-bankua 

Gainbegiralea edo haren ordezkaria (laborategiko teknikaria) arduratuko da unitateak edukiontzi 
isotermikoan paketatzeaz, prozeduraren arabera. 

Biltegiratzeko eta garraiatzeko orrian adieraziko ditu paketatzeko eta ospitaletik ateratzeko orduak. 

 TGEEZ 

Ehunetako langileek Gurutzetako Ospitalerako hozkailuak (2) prestatuko dituzte, bai eta hornitzeko zilbor-
hesteko odolaren kitak ere (aurreko ostegunean atera direnak bezainbeste) eta, asteazken goizaren 
amaieran, ehunen atalaren aurreko pasabideko apaletan utziko dituzte, Gurutzetako Ospitalera bidaltzeko. 

Kit horien izakinak egiaztatzeko Patricia Rodríguez doktorearekin (Gurutzetako Ospitaleko ehunen ataleko 
koordinatzailea) jarri harremanetan. 

TGEEZko edo Aero-Ferreko gidariak: 

 Gurutzetako Ospitaleko ehunen atalaren aurreko pasabideko apaletan dauden hozkailuak jasoko 
ditu. 

 Horien barruan 4º C-tara hoztutako 4 hotz-metagailu sartuko ditu; horiek ehunen ataleko 
laborategi-teknikariari eskatuko dizkio. 

 Gurutzetako Ospitaleko -1. solairuan dagoen Erditzeen Zerbitzura joango da. 

Erditzeen Gainbegiraleagatik (Ayala) edo zilbor-hesteko odolaren arduradunagatik galdetu, eta hozkailuan 
dauden hornitzeko zilbor-hesteko odolaren kitak emango dizkio. 

 Hematologia-zerbitzuko odol-bankura joango da. 

Zerbitzuko gainbegiraleagatik (Begoña) edo zilbor-hesteko odolaren arduradunagatik galdetuko du, eta 
hark hozkailu eramangarrian sartuko ditu biltegiratutako zilbor-hesteko odolaren unitateak, dagozkion 
laginekin eta dokumentaziorekin. 

 Biltegiratzeko eta garraiatzeko orrian, ospitalean zein ordutan jaso duten eta TGEEZra zein ordutan 
heldu den jasoko du. 

HARREMANETARAKO ARDURADUNAK__ GURUTZETAKO U. OSPITALEA - TGEEZ 
Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea:  Ehunen Transplanteen Koordinazioa: Patricia doktorea (Tel: 

667158008) 
Ehunen bankua:  Silvia doktorea Tel: 94 400 7166 / 7158 

Garraioa: Aero-Ferr: 1.a: 607 36 09 76 (José Luis López)  2.a: 607278046 
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8.2. TGEEZ - BASURTU UNIBERTSITATE OSPITALEA ZIRKUITUA 

 ZILBOR-HESTEKO ODOLA ATERATZEKO EGUNA: ASTEARTEA ETA ASTEAZKENA (osteguneko 8etatik 
ostiraleko 7etara). 

Erditzeen Zerbitzua 

Emaginek prozeduraren arabera jasoko dituzte zilbor-hesteko odolaren unitateak eta 4º C-ra biltegiratuko 
dituzte, erditzeen zerbitzuan dagoen hozkailuan. 

Ateratzeko jarduera amaitzean: 

 Aero-Ferr garraio-enpresara deituko dute. 

Telefonoak: 1.a: 607 36 09 76 (José Luis López) 

2.a: 607 27 80 46 

 Unitateak edukiontzi isotermikoan paketatuko dituzte, azaldutako prozeduraren arabera. (Zilbor-
hesteko odolaren poltsa, laginak eta dokumentazioa, zilbor-hesteko odolaren poltsa bakoitzaren 
artean 4º C-ra –izoztu gabe– dauden hotz-metagailuekin). 

 Biltegiratzeko eta garraiatzeko orrian adieraziko ditu paketatzeko eta ospitaletik ateratzeko orduak. 

 TGEEZ-RA GARRAIATZEA: ASTEAZKENETAN ETA OSTEGUNETAN, emaginek zehaztutako orduan, 

Aero-Ferr enpresak zilbor-hesteak dituen hozkailua jasoko du TGEEZra eramateko, hemen: 

ITURRIZAR ERAIKINEKO 2. solairua 

BASURTUKO U. OSPITALEKO Erditzeen Zerbitzua 

 TGEEZ: HOZKAILUA ETA ZILBOR-HESTEKO ODOLAREN KITAK HORNITZEA: ASTEAZKENAK ETA 
OSTEGUNAK 

Ehunen ataleko langileak 

 Basurtuko Ospitalerako hozkailua (edo hozkailuak, 2 heldu badira) prestatuko du, hornitzeko 
kitekin. Aurreko egunean Basurtuko Ospitaletik jasotako zilbor-hesteak bezainbeste zilbor-hesteko 
odolaren kit jarriko ditu. 

 Dagozkion hotz-metagailuak ere sartuko ditu. 

Kit horien izakinak egiaztatzeko Monica Delicado doktorearekin (Basurtoko Ospitaleko ehunen ataleko 
koordinatzailea) jarri harremanetan.  

 TGEEZk Basurtuko Ospitalearekin egunero duen posta-trukeetako batean bidaliko du hozkailua 
(hobe goizean eta odola eman ondorengo egunean bada). 

 TGEEZko gidariak Erditzeen Zerbitzuko gainbegiraleari emango dio hozkailua: 

(hura ez badago, edozein emagini) 

ITURRIZAR ERAIKINEKO 2. solairua 

BASURTUKO U. OSPITALEKO Erditzeen Zerbitzua 
HARREMANETARAKO ARDURADUNAK__ BASURTUKO U. OSPITALEA - TGEEZ. 

Basurtuko Unibertsitate Ospitalea:  
Ehunen Transplanteen Koordinazioa: Mónica Delicado, Tel.: 667 158 013 

Ehunen bankua:    
Silvia doktorea    Tel: 94 400 7166 / 7158 

Garraioa: Aero-Ferr:   
1.a: 607 36 09 76 (José Luís López )   2.a: 607278046 
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8.3. TGEEZ - DONOSTIA UNIBERTSITATE OSPITALEA ZIRKUITUA 

 ZILBOR-HESTEKO ODOLA ATERATZEKO EGUNA: ASTEARTEA ETA OSTEGUNA 

Erditzeen Zerbitzua 

Emaginek prozeduraren arabera jasoko dituzte zilbor-hesteko odolaren unitateak eta 4º C-ra biltegiratuko 
dituzte, erditzeen zerbitzuan dagoen hozkailuan. 

Paketatzea: Emaginek ateratako zilbor-hesteak, laginak eta dokumentazioa prestatuko dituzte edukiontzi 
isotermikoan, TGEEZra bidaltzeko prozeduraren arabera, 21:00ak baino lehen. 

Behar izanez gero, emaginek ordutegi hori alda dezakete; hala eginez gero, Aero-Ferr enpresara deituko 
dute aldaketaren berri emateko. 

 TGEEZ-RA GARRAIATZEA: ASTEARTE ETA OSTEGUNETAN, 21:00etan 

AEROFER: 21:00etan, zilbor-hesteak dituen hozkailua jasoko du TGEEZra eramateko, hemen: 

AMA-HAURREN eraikineko 1. solairua 

DONOSTIA U. OSPITALEKO Erditzeen Zerbitzua. 

 TGEEZ: HOZKAILUA ETA ZILBOR-HESTEKO ODOLAREN KITAK HORNITZEA: ASTEAZKEN ETA 
OSTEGUN goizak 

Ehunen ataleko langileak 

 Donostiako Ospitalerako hozkailua prestatuko du hornitzeko kitekin, astearte eta ostegun goizetan. 

 Aurreko egunean Donostiako Ospitaletik jasotako zilbor-hesteak bezainbeste zilbor-hesteko 
odolaren kit jarriko ditu. 

Zerbitzuan dauden kiten izakinak jakiteko, erditzeen zerbitzuko gainbegiralearekin jarri harremanetan 
(837189). 

 Prestatutako hozkailu hori Aero-Ferr enpresari emango dio, Donostia Ospitalean jasotako zilbor-
hesteko odolaren unitatean TGEEZn utzitakoan. 

Aero-Ferr: Hozkailu hori Donostiako Ospitalera eraman eta hemen entregatuko du: 

AMA-HAURREN eraikineko 1. solairua 

DONOSTIA U. OSPITALEKO Erditzeen Zerbitzua. 

 

HARREMANETARAKO ARDURADUNAK__ DONOSTIA U. OSPITALEA - TGEEZ 

Donostia U. Ospitalea:  

Ehunen Koordinazioa: Lucia edo Edurne. Tel: 610 494 458 /677955322 

 

Ehunen bankua: 

 Silvia doktorea     Tel: 94 400 7166 / 7158 

 

Garraioa: Aero-Ferr: 1.a: 607 36 09 76 (José Luís López ) 

2.a: 607278046 
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8.4. TGEEZ - TXAGORRITXU A. U. OSPITALEA ZIRKUITUA 

 ZILBOR-HESTEKO ODOLA ATERATZEKO EGUNA: ASTELEHENA 

Erditzeen Zerbitzua 

Emaginek prozeduraren arabera jasoko dituzte zilbor-hesteko odolaren unitateak eta 4º C-ra biltegiratuko 
dituzte, erditzeen zerbitzuan (4. erditze-gelan) dagoen hozkailuan. 

Paketatzea 

Emaginek ateratako zilbor-hesteak, laginak eta dokumentazioa prestatuko dituzte edukiontzi isotermikoan, 
TGEEZra bidaltzeko prozeduraren arabera, 21:00ak baino lehen. 

 TGEEZ-RA GARRAIATZEA: ASTELEHENETAN, 21:00etan. 

Aero-Ferr: 21:00etan, zilbor-hesteak dituen hozkailua jasoko du TGEEZra eramateko, hemen: 

Erditzeen Zerbitzua 

TXAGORRITXU OSPITALEKO 1. solairua 

 TGEEZ: HOZKAILUA ETA ZILBOR-HESTEKO ODOLAREN KITAK HORNITZEA: ASTEARTEETAN 

Ehunen ataleko langileak 

 Hozkailua prestatuko du hornitzeko kitekin, Txagorritxu Ospitalerako, bankuan zilbor-hesteak jaso 
ondorengo egunean. 

 Aurreko egunean Txagorritxuko Ospitaletik jasotako zilbor-hesteak bezainbeste zilbor-hesteko 
odolaren kit jarriko ditu. 

 Dagozkion hotz-metagailuak ere sartuko ditu. 

Zerbitzuan dauden kiten izakinak jakiteko, erditzeen zerbitzuko gainbegiralearekin jarri harremanetan. 

 TGEEZtik hornitzeko kitak daramatzan hozkailua Txagorritxu Ospitalearekin egunero duen posta-
trukeetako batean bidaliko da (hobe goizean bada). 

Erditzeen Zerbitzuko gainbegiraleari zuzenduko zaio (hura ez badago, edozein emagini). 

Erditzeen Zerbitzua 

TXAGORRITXU OSPITALEKO 1. Solairua 

 

HARREMANETARAKO ARDURADUNAK__ TXAGORRITXU A. U. OSPITALEA - TGEEZ 

Txagorritxu AUO.  Transplanteen Koordinazioa: Tel.: 944033620 / 629866219 

Ehunen bankua: Silvia doktorea  Tel: 94 400 7166 / 7158 
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8.5. TGEEZ - QUIRÓN BIZKAIA OSPITALEA ZIRKUITUA 

 ZILBOR-HESTEKO ODOLA ATERATZEKO EGUNA: IGANDE gauetik OSTEGUN gauera 

Erditzeen Zerbitzua 

Emaginek prozeduraren arabera jasoko dituzte zilbor-hesteko odolaren unitateak eta 4º C-ra biltegiratuko 
dituzte, erditzeen zerbitzuan dagoen hozkailuan. 

Paketatzea 

Egunean jasotako unitateak 20:00etan bidaltzeko prestatuko dira. 

Gauean jasotako unitateak 8:00etan bidaltzeko prestatuko dira. 

Erditze-laguntzaileak ardura hauek ditu: 

 Aero-Ferr enpresari deitzea. 

 Ateratako zilbor-hesteak, laginak eta dokumentazioa edukiontzi isotermikoan paketatzea, TGEEZra 
bidaltzeko. 

 Aero-Ferr enpresari entregatzea:  

o Zilbor-hesteak dituen edukiontzia 

o Biltegiratzeko eta garraiatzeko orria 

 TGEEZ-RA GARRAIATZEA 

Aero-Ferr: Adostutako orduan joango da zilbor-hesteak dituen hozkailua jasotzera, TGEEZra eramateko, 
hona: 

QUIRÓN BIZKAIA OSPITALEKO Erditzeen Zerbitzua 

 TGEEZ: HOZKAILUA ETA ZILBOR-HESTEKO ODOLAREN KITAK HORNITZEA: 

Ehunen ataleko langileak kitak hornitzen ditu Aero-Ferrek emandako hozkailu berean, Quirón Bizkaia 
Ospitaletik ekarritako unitateekin. 

Aero-Ferrek hornitzeko hozkailua eta kitak Quirón Bizkaia Ospitalera itzultzen ditu. 

Quirón Bizkaia Ospitaleko emaginek TGEEZri jakinaraziko diote zilbor-hesteko odolaren kitak behar 
dituztenean. 

HARREMANETARAKO ARDURADUNAK__ QUIRÓN BIZKAIA OSPITALEA - TGEEZ 

QUIRÓN BIZKAIA OSPITALEA.  

Ehunen Transplanteen Koordinazioa:  

Patricia doktorea. Tel.: 667158008 

Erditzeen Zerbitzua, Tel.: 944898008. 626517441 

 

Ehunen bankua:  

Silvia doktorea, Tel.: 94 400 7166 / 7158 

Garraioa: Aero-Ferr_______ 

_1.a: 607 36 09 76 (José Luis López)_____  

 2.a: 607278046 
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9. ZUZENDUTAKO EMATEA 

Sarrera 

Zuzendutako ematea paziente mota jakin bati bideratuta dago: emailearen lehen mailako senidea (aita, 

ama, semea/alaba edo haurridea) izan behar da eta aitzindari hematopoietikoen transplante alogenikoa 

behar duen gaixotasuna izan behar du, eta gaixotasun hori «zuzendutako ematea behar duten 

gaixotasunen» zerrendan jasota egon behar da. 

Zuzendutako ematea behar duen gaixotasuna ez badago zerrendan, eskaerak honako baldintza hauek bete 

beharko ditu: 

 Berariazko txostena eranstea, zuzendutako ematea egitea zergatik den beharrezkoa eta agerikoa 

adierazita. 

 Ematea gauzatuko den Autonomia Erkidegoaren mendeko batzorde berezi batek ebaluatzea eta 

onartzea. Batzorderik ez badago, zilbor-hesteko odolaren Plan Nazionalaren Jarraipen Batzordearen 

mendeko Adituen Batzordeak ebaluatuko du. 

9.1. ZUZENDUTAKO EMATEA AHOLKATZEN DEN GAIXOTASUNEN ZERRENDA 

A- Hartutako gaixotasunak 

1. Neoplasikoak 

- Leuzemia linfoblastiko akutua 

- Leuzemia mieloblastiko akutua 

- Leuzemia mieloide kronikoa 

- Gaztaroko leuzemia mielomonozitikoa 

- Ez-Hodgkin linfoma eta Hodgkin-en gaixotasuna 

- Sindrome mielodisplasikoa 

2. Gaixotasun ez-neoplasikoak: 

- Hezur-muineko aplasia 

- Gaueko hemoglobinuria paroxistikoa 

B- Sortzetiko gaixotasunak 

- Sortzetiko immunoeskasia konbinatua 

- Fanconi-ren hezur-muineko aplasia  

- Talasemia handia 
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- Drepanozitosia edo zelula faltziformeen gaixotasuna 

- Blackfan-Diamond-en anemia 

- Kostmann-en sindromea 

- Schwachmann-Diamond-en sindromea 

- Wiskott-Aldrich-en sindromea 

- Chediak-Higashi-ren sindromea 

- Di George-ren sindromea 

- Metaketako gaixotasun metaboliko batzuk (adib., Krabbe-ren gaixotasuna) 

- Linfohistiozitosi hemofagozitikoa 

- Gaztaroko osteopetrosia 

- Gaixotasun granulomatoso kronikoa 

C- 2007/2008 urteetan onartutako beste batzuk 

- Muskulu-atrofia espinala 

- Urtikaria pigmentarioa 

- Zelula zurietako giltzurrun-sarkoma 

- Adrenoleukodistrofia 

Zuzendutako ematean, modu espezifikoan baloratu daitezke zilbor-hesteko odolaren unitatea baztertzeko 

irizpideak, bilketaren garrantzia dela eta. 

Gaixotasun genetikoak baztertzeko testak banan-banakoak izango dira eta gaixotasunaren eta dauden 

aleen arabera gauzatuko dira. 

9.2. SISTEMATIKA 

Prozesuaren hasiera 

Hasteko, pazienteaz arduratzen den zerbitzuko (Hematologia, Haurren onkologia, Neurokirurgia...) 

fakultatiboak Transplanteen Koordinazioari eskatuko dio zuzendutako zilbor-hesteko odola jasotzea eta 

kriokontserbatzea, inprimakia erabiliz (VII. eranskina). 

Prozesuaren amaiera 

Amaitzeko, TGEEZko zilbor-hesteko odolaren bankuak txostena emango dio eskaera egin duen 

fakultatiboari jasotako zilbor-hesteko odolari buruz eta, hala eskatuko balu, jasotako unitatearen eta 

pazientearen arteko bateragarritasuna eta transplantatzeko aukera jasoko ditu. 
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Halaber, eskaera egin duen fakultatiboak idatziz adierazi beharko du zer egingo den jasotako zilbor-hesteko 

odolarekin (ezabatu, transplantatu...). 

Ematea aholkatzen ez bada 

Transplanteen Koordinazioak pazientearen ardura duen medikuari jakinaraziko dio eta Transplanteen 

Erakunde Nazionaleko zilbor-hesteko odolaren Adituen Batzordeari eskatuko zaio odol-ematea ebaluatzeko 

eta onartzeko, zuzendutako ematea zergatik den beharrezkoa eta agerikoa adierazten duen medikuaren 

txostenarekin. 

 Ahalik eta lasterren, pazientearen ardura duen medikuari jakinaraziko zaio zilbor-hesteko odolaren 

zuzendutako ematea onartu den ala ez, Adituen Batzordeak egindako txostenaren bidez. 

 Mediku arduradunak eta Transplanteen Koordinazioak jakinaraziko diete pazienteari eta emaileari. 

Ematea aholkatzen bada 

Zilbor Hesteko Odolaren Plan Nazionalean zehaztutako gaixotasunen zerrendan aholkatuta badago, 

automatikoki onartuko da. 

 Transplanteen Koordinazioak pazienteari buruzko txosten kliniko arrazoitua eskatuko dio mediku 

arduradunari. 

Haurdunari informazioa ematea 

Mediku arduradunak eta transplantearen koordinatzaileak emango diote informazioa emaileari. Ematearen 

helburua eta lortzeko prozesua azalduko zaizkio, eta jakinaraziko zaio haren eta haren umearen datuak 

isilpean gordeko direla. 

Idatzizko txosten bat igorriko zaie eskaera egin duen fakultatiboari eta amari, ateratze-indikazioaren 

balorazioari buruz (VIII. eranskina). 

Emailearen bideragarritasuna bat etorri beharko da komunitate zientifikoak historia mediko eta sozialaren 

oinarriari, egoera klinikoari, azterketa fisikoari eta azterketa serologiko eta bakteriologikoari buruz 

ezarritako estandarrekin. 
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Bankuari informazioa ematea 

Emailearen balorazioa egitean, odol-ematea egingo den ospitaleak zilbor-hesteko odolaren bankuari 

jakinaraziko dio; horretarako, inprimaki bat bidaliko dio, ama emaile potentzialaren intereseko datuekin: 

aurreikusitako ateratze-eguna, haurdunaldiari eta erditzeari buruzko datuak... 

Emailearen balorazioa 

 HISTORIA KLINIKOA 

Ginekologoak eta hematologoak emailearen historia klinikoa egingo dute, honako alderdi hauek kontuan 

hartuz: 

- Aurrekari mediko nabarmenak, familiako aurrekari patologikoak barne, herentziazko 

gaixotasunak, genetikoak eta infekziosoak egon daitezkeela baztertzeko. 

- Aitaren aurrekari medikoak. 

- Ohiz kanpoko alteraziorik gabeko historia obstetrikoa; erditu aurretik baloratu behar da. 

 MIAKETA FISIKOA 

Miaketa fisiko osoa egingo da ematea baztertzeko seinaleen bila: infekzioak, tumoreak, transmisiozko 

arrisku-faktoreak (adib., zainetako zuloen zantzuak, datuetan jasota ez dauden tatuajeak edo piercingak). 

 BAZTERTZEKO IRIZPIDEAK 

Zuzendutako ematea denean, zilbor-hesteko odolaren unitatea baztertzeko irizpideak modu espezifikoan 

baloratu daitezke, bilketaren garrantzia dela eta. (Zilbor-hesteko odolaren plan nazionala). 

Amaren edo aitaren aldetik baztertzeko, zilbor-hesteko odol-emaile ez ahaideei aplikatzen zaizkien 

baztertzeko irizpideak hartuko dira oinarritzat. 

Alderdi hauek hartuko dira kontuan: 

- Amak anemia-larria badu. (hemoglobina 10 g baino gutxiago, larria). 

- Haurdunaldia 37 aste baino gutxiagokoa izan bada. 

- 38º C-tik gorako tenperatura, eta infekzioa dagoela susmatzea. 



ZILBOR-HESTEKO ODOLAREN EUSKADIKO PROTOKOLOA 

Orrialdea: 44/69 
Transplanteen Koordinazioa - TGEEZ 

- Jaioberriak 2.500 g baino gutxiago pisatzen badu. 

- 37º C-ko tenperatura eta fetuaren takikardia.   

- Amak arteria-hipertentsioa badu. 

Gaixotasun genetikoak baztertzeko testak banan-banakoak izango dira eta gaixotasunaren eta dauden 

aleen arabera gauzatuko dira. (Zilbor-hesteko odolaren plan nazionala). 

Haurdunaren jarraipena 

Erditzean modu eraginkorrean artatzea eta zuzendutako zilbor-hesteko odolaren unitatea ezin hobeto 

jasotzea bermatzeko, Transplanteen Koordinazioaren, erditzeen zerbitzuaren eta zilbor-hesteko odolaren 

bankuaren artean ezarritako protokolo logistikoari jarraituko zaio ateratzeko zentro bakoitzean 

haurdunekin. 

Zilbor-hesteko odola biltzea 

Zilbor-heste alogenikorako erabiltzen den prozedura bera aplikatuko da. 

Zilbor-hesteko odolaren bankuak emango du ateratzeko materiala. 

Ateratzeko Kitaren osaera: 

- Zilbor-hesteko odola jasotzeko pirogenorik gabeko eta bilgarri bikoitzeko poltsa 

esterila. 

- Zilbor-hestearen zatia sartzeko ontzia. 

- Amaren odol-laginak biltzeko hodiak (X5). 

- Grapak. 

- Barra-kodeak dituen etiketa sorta. 

- Odola biltzeko poltsarako etiketa bat: «ZUZENDUTAKO Zilbor-hesteko odola» 

- Odol-ematearen eduki guztia sartzeko plastikozko poltsa. 

 



ZILBOR-HESTEKO ODOLAREN EUSKADIKO PROTOKOLOA 

Orrialdea: 45/69 
Transplanteen Koordinazioa - TGEEZ 

 

Zilbor-hesteko odolaren poltsa identifikatzea 

Zuzendutako zilbor-hesteko odola atera ondoren, emailearen identifikazio-datuak jarriko zaizkio, eta 

horretarako ospitale-eranskailuak eta TGEEZk bidalitako etiketak erabiliko dira. Barra-kodea eta 

«ZUZENDUTAKO Zilbor Hesteko Odola» adierazten duen etiketa bat. 

TGEEZra bidaliko da prozesa dezaten, laginekin eta lotutako dokumentazioarekin batera (Baimen 

Informatuaren kopia, erditzearen eta zilbor-hesteko odolaren datuen orria, Ebaluazio mediko-soziala...). 

Ahalik eta lasterren jakinaraziko zaio TGEEZri, eta handik Aero-Ferr enpresako garraioa bidaliko dute, 

Erditzeen Zerbitzura joango dena deitutakoan.  

TGEEZra bidali arte, zilbor-hesteko odola 4º C-ra dagoen hozkailu batean gordeko da, Bankuak emandako 

edukiontzi isotermikoan. Ez da ez izoztu ez berotu behar. 

Garraiolariari emango zaizkio: 

- Zelulak dituen ontzia, laginak eta dokumentazioa 

- Laginen garraio-orria, beteta 

Garraio-orriaren kopia bat gordeko da emailearen txostenean.  

Hori guztia emaginak egingo du, transplantearen koordinatzailearen laguntzarekin. 

TGEEZk bankuan gordeko du unitatea, atera zen xederako erabili arte.  

Zilbor-hesteko odolaren unitatea balioztatzea TGEEZn 

Ez dira aplikatuko bolumenari, zelulartasunari eta prozedurari buruzko irizpideak, unitate horietan 

bolumena txikitzeko edo banatzeko teknikak erabili gabe.  

Zilbor-hesteko odolaren bankuko fakultatiboak txosten bat egingo du Transplanteen Koordinazioarentzat 

eta eskaera egin duen fakultatiboarentzat. 

Bat ez datorren emaitzaren bat balego, azken txostenean adieraziko da eta unitatea ezabatu ala ez 

baloratuko da. 

Determinazioetan edo zelulak erabiltzean emaitza analitiko anomalorik izanez gero ikerlanean, 

zuzendutako zilbor-hesteko odola biltzeko eskaera egin duen fakultatiboak izango du ardura amari 

jakinarazteko, probak errepikatzeko eta arazoaren aurrean hartu beharreko jarrera medikoei buruz 

aholkatzeko. 
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Gorabeherak jakinaraztea 

TGEEZk ateratako unitatearen kontrako emaitzak edo emaitza bereziak jakinaraziko dizkio ateratze-ospitale 

bakoitzeko Transplanteen Koordinazioari.  

9.3. ZUZENDUTAKO ZILBOR-HESTEKO ODOLAREN INPRIMAKIAK: 

 Zuzendutako zilbor-hesteko odola kriokontserbatzeko eskaera. (VII. Eranskina) 

 Zuzendutako zilbor-hesteko odolaren bilketaren balorazioa eta aholkua . (VIII. eranskina) 

 Baimen informatua. (IX. eranskina) 
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10. ERANSKINAK 

I. ERANSKINA (zilbor-hesteko odol alogenikoa)  Dokumentua: PH6.01 

I ZILBOR-HESTEKO ODOL ALOGENIKOAREN EMAILE POTENTZIAL EZ AHAIDEA 
HAUTEMATEKO INPRIMAKIA 

 

DATA:…… /………….. / …………. 

NORK BETETZEN DUEN: 

 EMAGINA 

 GINEKOLOGOA 

 

 AMAREN KONTRAINDIKAZIOAK:…………………………………………………….. 

 AITAREN KONTRAINDIKAZIOAK:……………………………………………………….. 

 FAMILIA-AURREKARIEN ONDORIOZKO KONTRAINDIKAZIOAK: …………………………….. 

 JAIOBERRIAREN KONTRAINDIKAZIOAK:……………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

OSPITALEA ERDITZEEN ZERBITZUA 

ONARTZEKO IRIZPIDEAK BETETZEN DITU   BAI  EZ 

ZILBOR-HESTEKO ODOLAREN EMAILE ALTRUISTA IZAN NAHI DUZU   BAI  EZ 

EZ EMATEKO ARRAZOIAK (Zehaztu): 

 EZEZKOA:……………………………………………………………………………………………….. 

 ARAZO LOGISTIKOAK:…………………………………………………………………………… 

 ERDITZE BARRUKO ARAZOAK:…………………………………………………………………………… 

EMAILEAREN INDENTIFIKAZIO-

ERANSKAILUA 
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II. ERANSKINA             Dokumentua: PH6.02 

II EMAILEARENTZAKO INFORMAZIOA, ZILBOR-HESTEA ETA ZILBOR-HESTEKO ODOLA 
ALTRUISMOZ EMATEARI BURUZKOA 

Normalean, haurra jaio ostean, zilbor-hestea eta bertako odola bota egiten dira. Hala ere, hainbat 

azterketetan egiaztatu da zilbor-hesteko odolak «zelula amak» dituela, odol-zelulak berritzen espezializatu 

daudenak. 

Zilbor-hesteko odoleko «zelula ama» horiek mesedegarriak izan daitezke hezur-muina gaixorik duten beste 

paziente batzuei transplantatuz gero. 

Transplanteak bizitzarako ezinbestekoak diren odol-zelula osasuntsu berriak sortzea ahalbidetzen du. 

1. ZEIN PAZIENTERI AHOLKATU BEHAR ZAIO ZILBOR-HESTEKO ODOL-
ZELULAK TRANSPLANTATZEA? 

Zilbor-hesteko odolaren zelulen transplantea gaixotasun hematologiko gaiztoak eta ez-gaiztoak dituztenei 

aholkatzen zaie, bai eta gaixotasun genetiko batzuk dituztenei ere (immunoeskasia eta gaixotasun 

metabolikoak). Paziente horientzat, aproposena da zuzeneko senideen artean emaile bat aurkitzea, baina 

hori kasuen % 30ean soilik gertatzen da. 

Zilbor-hesteko odola erabiltzeko aukera sortu zenetik, zilbor-hesteko odolaren bankuak sortzen hasi ziren 

mundu osoan. Zilbor-heste horiek modu altruistan ematen eta bateragarria den paziente batek behar 

duenean erabiltzen dira. 

Ez da ematen inolako ordain ekonomikorik ez beste mota batekorik zilbor-hesteko odola emateagatik. 

2. NOR IZAN DAITEKE ZILBOR-HESTEKO ODOL EMAILE? 

Ezarritako protokoloa bete eta haurdunaldi normala duen edozein haurdun osasuntsu izan daiteke zilbor-

hesteko odol-emaile. 

Kontuan hartu behar da badirela kontraindikazio medikoak jaioberriaren amaren edo aitaren aldetik, edo 

erditzearen aldetik, kasu askotan ematea bideraezina egiten dutenak. 
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3. NOLA ATERATZEN DA ZILBOR-HESTEKO ODOLA? 

Zilbor-hesteko odola emaginak eta/edo ginekologoak bilduko dute, erditzean, haurra jaio eta gero eta 

zilbor-hestea ebaki ondoren. 

Horretarako, zilbor-hestean puntzioa egiten da, plazenta oraindik umetokian dagoen bitartean. Ez dakar 

arriskurik eta ez die minik eragiten ez amari ez haurrari. 

Zilbor-hesteko odola kriokontserbatu egiten da zilbor-hesteko odolaren bankuan, baldin eta ezarritako 

kalitate-irizpideak betetzen badira, eta edozein paziente anonimo eta bateragarriri transplantea egiteko 

erabiltzen bada. 

4. ZER GERTATZEN DA TRANSPLANTERAKO BALIO EZ DUTEN EMANDAKO 
ZILBOR-HESTEEKIN ETA ZILBOR-HESTEKO ODOLAREKIN? 

Unitate horiek kalitatea eta baliozkotzea kontrolatzeko erabil daitezke, eta gutxieneko baldintza teknikoak 

betetzen ez badituzte bota egingo dira. 

5. ZILBOR-HESTEKO ODOL EMAILE IZATEKO BALDINTZAK? 

Odol hori eman aurretik, artatzen zaituzten profesionalekin emate-prozesuaren gainean izan ditzakezun 

zalantzak argituko dituzu, eta ados bazaude Baimen Informatua sinatuko duzu. 

Gerta daiteke momentu horretan zilbor-hesteko odola ematearen beharrik ez egotea osasun-plangintzak 

horrela erabaki duelako. 

Zilbor-hesteko odola emateko honela jokatu behar da: 

 Zilbor-hesteko odola erabiltzea kontraindikatzen duten ustezko gaixotasun infekzioso, hematologiko, 
genetiko edo beste edozein motatakoei buruzko historia kliniko zehatza egin diezazuten onartu behar 
duzu. 

 Odol-lagin bat ateratzen utzi behar duzu, zilborreko odolera transmititu daitekeen edozein infekzio-
prozesua baztertzeko, batez ere, hepatitis B eta C, Sifilia eta Hiesa testak besteak beste, eta odol-
laginaren kopuru txiki bat Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroan gordetzen utzi, hala behar izanez 
gero, gero jarraipen bat egin ahal izateko.  

 Zure haur jaioberriari azterketa klinikoa egin diezaioten utzi behar duzu, eta, aukeran, 3-6 hilabetera 
pediatra batek eginda.  

 Analitikan edo azterketa klinikoan antzemandako edozein emaitza patologiko gurasoei jakinaraziko zaie.  

 Gurasoen edo haurraren osasun-egoeran aldaketarik izanez gero informazio hori Zilbor-Hestearen 
Bankuari eta/edo Transplanteen Koordinazioari pasatzea onartu behar duzu. 
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6. ERABILGARRIA AL DA ZILBOR-HESTEKO ODOLA HAUR BEREAN 

ERABILTZEKO GORDETZEA? (ERABILERA AUTOLOGOA) 

Gaur egun ez dago ebidentzia zientifikorik zilbor-hesteko odola erabilera autologorako gordetzea 

erabilgarria dela erakusten dutenik. Zilbor-hesteko odola norberak erabiltzea behar izateko oso aukera 

gutxi daude. 

Zilbor-hestea gorde zaien haur horietako batek leuzemiagatik edo sortzetiko gaixotasunen batengatik 

transplantea behar izango balu, berea ez den zilbor-heste bat hartu beharko luke banku publikotik; izan ere, 

bere gurasoek gordetako zilbor-hestearen zelulek haurraren gaixotasuna eragiten duen akats genetiko bera 

izango dute. 

Medikuntzaren alorrean eta, bereziki, transplanteei buruzkoan, aditu asko zilbor-hesteko odola 

norberarentzat gordetzearen (erabilera autologoa) aurka agertu dira, erabilgarritasun urria aitortzen 

zaiolako. 

7. ESPEZIALISTA BATEK ZILBOR-HESTEKO ODOLA FAMILIAKO BESTE 

NORBAITEK ERABILTZEKO GORDETZEA AHOLKATZEN BADU, ZER? 
(ZUZENDUTAKO EMATEA) 

Espezialista batek zilbor-hesteko odola gaixotasun jakin bat duen familiako beste norbaitentzat gordetzea 

agintzen badu, emate zuzendua egin daiteke; horretarako, zilbor-hesteko odola banku publiko batean 

gordeko da, ematea hirugarren pertsonentzat egiten den berme berarekin. 

Zilbor-hestea ematearekin zerikusia duen informazio oro konfidentzialtasunez eta kodifikaturik tratatuko 

da, 15/1999 Lege Organikoaren eta 41/2002 Legearen (Izaera Pertsonaleko datuak babestu eta erabiltzeari 

buruzkoa) arabera. 

Datuok Osakidetzako eta REDMOko (Registro Español de Donantes de Médula Osea) datu-baseetan 

mantenduko dira, maila handiko neurriz babestuta, 994/1999 Errege Dekretuan (Fitxategi automatizatuen 

segurtasun-neurriei buruzkoa) ezarritakoaren arabera. 

Zilborra emateko hartutako erabakia atzera bota daiteke edozein momentutan, haurra jaio arte. 
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III. ERANSKINA          Dokumentua: PH6.03 

III ZILBOR-HESTEAREN ETA ZILBOR-HESTEKO ODOLAREN EMAILEAK AUKERATZEKO 
BAZTERTZE-IRIZPIDEAK 
Ehun Bankuen Espainiako Elkartearen (AEBT) eta NETCORD – FACHT estandarretan eta zilbor-hesteko 
odolaren plan nazionalean oinarrituta 
Emailearen izena eta abizenak______________ 
 
 
 
 
 
 
 

Zu eta/edo haurraren aiton-amonak Espainiatik kanpo jaioak zarete?  EZ,   BAI: 
Herrialdea:________________ 

ALOIMMUNIZAZIOA/Anti D:   BAI,    EZ 

Ez da zelularik ez aloinjertorik atera behar baztertze-irizpide hauetakoren bat duten 

emaileetatik:    BAI,          EZ 

ANEMIA LARRIA (ez haurdunaldikoa)   

TENPERATURA 38º C-TIK GORAKOA   

37º C-KO TENPERATURA ETA FETUAREN TAKIKARDIA   

HAURDUNALDIA < 37 ASTE   

JAIOBERRIAREN PISUA < 2,500 KG.   

TRANSFUSIOAK ETA HEMODERIBATUAK, azken sei hilabeteetan.   
HAZKUNDE-FAKTOREAK, XENOTRANSPLANTEAK. TRANSPLANTEAK (duramaterra, begi-
ehuna: kornea, esklera). 

  

ENDOSKOPIAK, KATETER ZENTRALA   

SEXU-HARREMAN ARRISKUTSUAK   

Ama edo aita zain barneko TOXIKOEN MENDEKOA   

TXERTAKETA azken 4 asteetan (II. eranskina)   

Haurdun geratzeko emaile ezezagunaren OBOZITOAK/SEMENA ERABILI BADIRA   

KARDIOLOGIA: Artritis inflamatorioa, endokarditisa edo perikarditisa, azken urtean.   

KIRURGIA HANDIA: Kirurgia onkologikoa, gastrektomia, esplenektomia.   
DERMATOLOGIA-ALERGOLOGIA: Behçet-en gaixotasuna, dermatitis herpetiformea, 
dermatomiositisa, dermatitis builosoa, eritema nodotsua, medikamendu-eritema polimorfoa, 
Kaposi-ren sarkoma, psoriasi hedatua, urtikaria pigmentarioa, hematodermatosia: mikosi 
fungoideak, leukosi kutaneoak, Sézary-ren gaixotasuna. 

  

ENDOKRINOLOGIA: Haurdunaldikoa ez den gaztaroko diabetesa, hipofi-patologia, tratatutako 
hipotiroidismo primarioa, hipertiroidismoa, Cushing-en sindromea, feokromozitoma. 

  

GASTROENTEROLOGIA ETA HEPATOLOGIA: Ultzera azken urtean, kolitis ultzeraduna, Crohn-
en gaixotasuna, odoljario digestibo akutua, gibeleko zirrosia, hemokromatosia, hepatitis 
kronikoa, pankreatitisa azken bi urteetan, pankreatitis kronikoa. 

  

GINEKOLOGIA-OBSTETRIZIA: Bularreko patologia gaiztoa, hipofisi-jatorriko gonadotrofinen 
bidezko tratamendua, tuberkulosi genitala azken 5 urteetan. 

  

AMA EMAILEA IDENTIFIKATZEKO OSPITALE-

ERANSKAILUA 
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HEMATOLOGIA: Leuzemia-linfoma, serie gorria: drepanozitosia, talasemia, Fanconi-ren 
anemia; serie zuria: HKB, gaixotasun granulomatoso kronikoa, ADA; plaketak: Glanzmann-en 
gaixotasuna, tronbozitopenia; koagulopatiak; metaketako gaixotasunak: Gaucher-en 
gaixotasuna, Hurler-en sindromea, Tay-Sachs-en gaixotasuna 

  

GAIXOTASUN INFEKZIOSOAK: B, C eta D hepatitisa, AgHBs eramaile osasuntsua, GIB infekzioa 
eta retrobirosia. Sifilia. baita sendatuta egon arren ere, tuberkulosia, infekzio larri aktiboak. 
Amak edo aitak gaixotasun benereoak izatea. 

  

GAIXOTASUN PARASITARIOAK: Kiste hidatidikoa azken urtean, erraietako leishmaniasia, 
paludismoa, paludismoa endemikoa den eremuetan egon izana.  Tropikoko gaixotasunak 
(Oharrak*) 

  

NEFROLOGIA-UROLOGIA: Giltzurrun-gutxiegitasun kronikoa.   
NEUROLOGIA: Epilepsia, Guillain-Barré-ren sindromea, miastenia, miopatia hereditarioa edo 
hartutakoa, neuroendekapenezko gaixotasunak. 

  

ORL-NEUMOLOGIA: Hemoptisia, sarkoidosia.   
REUMATOLOGIA: Kolagenosia, lupus eritematoso barreiatua, artritis erreumatoidea, 
espondiloartritisa, Goujerot-Sjögren-en sindromea, amiloidosia. 

  

ONKOLOGIA: Jaioberriaren amak, aitak edo haurrideek neoplasia izatea eta/edo familian 
minbizi hereditarioa egotearen susmoa. Aintzat hartu beharreko faktoreak: 

1) Familian minbiziaren intzidentzia handia egotea, eskuarki minbizi mota bera 
(kolonekoa, bularrekoa, obariokoa, endometriokoa, etab.). 

2) Minbizia gaztetan agertzea (40-50 urte ingururekin). 
3) Kasua aldebikoa izatea, organo bikoitzetan agertzen denean (bularrak, giltzurrunak, 

begiak, etab.) 
4) Norbanako berari hainbat tumore agertzea. 
5) Familian ezohikoak diren tumoreak agertzea edo garapenaren akatsekin lotuta egotea. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PRIOIEK ERAGINDAKO INFEKZIOAK(Creutzfeldt-Jakob-en gaixotasuna, etab.) edo arrisku-
faktoreak: Aurrekari pertsonalak, familian gaixotasun ez-iatrogenoa izatearen aurrekariak 
egotea, giza jatorriko hormona bidezko tratamenduaren aurrekaria (hazkunde-hormona edo 
gonadotrofina). Erresuma Batuan bizi izana > 12 hilabetez, 1980 eta 1996 artean. 

  

HTLV I-II BIRUSAK ERAGINDAKO INFEKZIO ezaguna edo serologia bidez egiaztatua:  
Proba hori honako hauei egingo zaie: Intzidentzia handiko eremuetatik (Afrika, Australia, 
Karibeko eremua eta Japonia) etorri edo han bizi izan diren etorkinei edo sortzez bertakoak 
direnei, eta haien sexu-lagunei. 

  

TATUAJEA, AKUPUNTURA EDO PIERCINGAK, erditu aurretiko 6 hilabeteetan.   
BESTE BATZUK: Gaixotasun hereditario eta/edo genetikoak (ez baztertu kaltetu eta/edo 
eramaile modura baztertzen dituen azterketa genetikoa eginda daukaten gurasoak). 

  

Jaioberriaren aitak dituen GAIXOTASUNAK   
Jaioberriaren haurrideek dituzten GAIXOTASUNAK   
MIAKETA FISIKOAN eta/edo PROBA ANALITIKOETAN ALTERAZIOA.   
*  OHARRAK 
 
 

Data: 

…../……… / ………. 

Mediku arduradunaren izena: 

…………………………………….. doktorea. 

 

Sinadura: 

 

 
ZILBOR-HESTEAREN IDENTIFIKAZIOA 

TGEEZ BARRA-KODEA 
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Zilbor-hesteko odola emateko baztertze-irizpideen 1. ERANSKINA 

1. HERENTZIAZKO GAIXOTASUNAK 

 Fanconi-ren anemia 

 Diamond-Blackfand-en gaixotasuna 

 Sortzetiko tronbozitopenia amegakariozitikoa 

 Talasemia handia 

 Hemoglobinopatiak 

 Drepanozitosia 

 Glanzmann-en tronbastenia 

 Bernard-Soulier-en gaixotasuna 

 Esferozitosi hereditarioa 

 Entzimopatia hereditarioak (G6PDH eskasia) 

 Gaixotasun granulomatoso kronikoa 

 Kostmann-en gaixotasuna 

 Hemofilia 

2. GUTXIEGITASUN IMMUNOLOGIKOAK 

 Immunoeskasia komun larria 

 Di George-ren sindromea 

 Wiskott-Aldrich-en sindromea 

 Louis-Barr-en sindromea (ataxia telangiektasia) 
 Bruton-en sindromea 

 Urritasun komun aldakorra 

3. GUTXIEGITASUN IMMUNOLOGIKOAK 

 Gaucher-en gaixotasuna 

 Niemann-Pick-en gaixotasuna 

 Mukopolisakaridosia 

 Fabry-ren gaixotasuna 

 Colman-en gaixotasuna 

 Osteopetrosia 

 Tay-Sachs-en gaixotasuna 
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Zilbor-hesteko odola emateko baztertze-irizpideen 2. ERANSKINA 

 

TXERTOA  BAZTERTZEA 

Antraxa  Ongi badago, onartu 

BCG 4 aste (28 egun) 

Katarroa-gripea Ongi badago, onartu 

Kolera  Ongi badago, onartu 

Difteria  Ongi badago, onartu 

Sukar horia  4 aste (28 egun) 

Sukar tifoidea - ahotik 
hartzekoa  

4 aste (28 egun) 

Sukar tifoidea - 
injektagarria  

Ongi badago, onartu 

Mendi Harritsuetako 
sukarra  

Ongi badago, onartu 

A hepatitisa  Ongi badago, onartu (esposiziorik gabe) 

A hepatitisa  6 aste, esposizioa egon eta gero eman bada 

B hepatitisa  
Ongi badago, onartu (HbsAg-rako oso sentikorrak diren teknika 
batzuek emaitza positiboa eman dezakete txertoa eman ondoren). 

B hepatitisa  Esposizioa egon eta gero: 12 hilabete. 

Pneumokokoa 
(polisakaridoak)  

Ongi badago, onartu 

Parotiditisa  4 aste (28 egun) 

Polioa - ahotik hartzekoa  4 aste (28 egun) 

Polioa - injektagarria  Ongi badago, onartu 

Errabia  
 

Hozkada jasan eta gero, urtebete; hozkadarik ez bada egon 
(profilaktikoa), ongi badago, onartu 

Hoztura arrunta  Ongi badago, onartu 

Errubeola 4 aste (28 egun) 

Elgorria  4 aste (28 egun) 

Animalia-seruma 
(ofidioen pozoiaren 
aurkakoa, etab.)  

3 hilabete 

Tetanosa  Ongi badago, onartu 

Kukutxeztula  Ongi badago, onartu 

Tifikoa/paratifikoa  Ongi badago, onartu 

Barizela  4 aste (28 egun) 

Baztanga  4 aste (28 egun) 
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Zilbor-hesteko odola emateko baztertze-irizpideen 3. ERANSKINA 

AITZINDARI HEMATOPOIETIKOEN ZILBOR-HESTEKO ODOLAREN EMAILEEKIN NOLA JOKATU, ZIKA 
BIRUSAREN INFEKZIOA PREBENITZEKO 

Azken hilabeteetan Zika birusak eragindako infekzioak hedatu direnez, eta organoak, ehunak eta zelulak 

ematean jarduteko moduari buruz Lurraldearteko Kontseiluaren Transplante Batzordearen martxoaren 

16ko bileran onartutako aholkuei jarraikiz, egiaztatu behar dugu emailea ez dela egon eraginpean dauden 

herrialdeetako* batean, eman aurretiko 6 hilabeteetan.  

Eraginpean dauden herrialdeak* 

Samoa  

Aruba Irla  

Barbados  

Bolivia  

Brasil  

Bonaire  

Cabo Verde  

Kolonbia  

Costa Rica  

Curaçao  

 

Jamaika  

Marshall uharteak  

Martinika  

Mexiko  

Kaledonia Berria  

Nikaragua  

Panama  

Paraguai  

Filipinak  

Puerto Rico  

 

Dominikar Errepublika  

Ekuador  

El Salvador  

Guyana Frantsesa  

Guadalupe  

Guatemala  

Guyana  

Haiti  

Honduras 

San Martin  

Saint Vincent eta Grenadinak  

Samoa  

Sint Maarten  

Surinam  

Thailandia  

Tonga  

Trinidad eta Tobago  

Venezuela  

Birjina Uharteak 

Infekzio horrekin aritzeko protokolo hori eguneratu daiteke; beraz, aldian-aldian Transplanteen Erakunde 

Nazionalaren webgunera jotzea gomendatzen da: www.ont.es ONT - RECOMENDACIONES VIRUS ZIKA 

Hemen ere informazio eguneratua aurki daiteke:  

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-countries-with-

transmission.aspx 

 

 

 

 

http://www.ont.es/
http://www.ont.es/mailings/ONT%20-%20RECOMENDACIONES%20VIRUS%20ZIKA.pdf
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-countries-with-transmission.aspx
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-countries-with-transmission.aspx
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ZILBOR-HESTEKO ODOL-EMAILE DIREN AMEK ZIKA BIRUSAREN INFEKZIOA IZATEKO DUTEN 
ARRISKUA BALIOESTEKO GALDETEGIA. 

Ospitalea_________________________          Galdetegia egin den eguna____________________ 
Emailearen izena eta abizenak______________________________________________ 
Ematearen eguna___________________________ 
Zilbor-hestearen unitatearen zenbakia______________ 
 

Proposamena: Zika birusa izatearen arriskua ebaluatzeko informazioa biltzea. 
Jarraibideak: 2016ko martxoaren 29tik aurrera zilbor-hesteko odola eman duten ama guztiek galdetegi hau 
bete behar dute.  
1. atala 
Galderak: Mesedez, bete galdetegi hau 

1. Zika birusaren infekzioa diagnostikatu al zaizu 
haurdunaldian? 

BAI EZ Ez zaio galdetu 
Ez du erantzun 

2. Haurdunaldian bizi izan edo egon al zara Zika 
birusarekin infektatzeko arriskua dagoen eremuren 
batean? 

BAI EZ Ez zaio galdetu 
Ez du erantzun 

3. Haurdunaldian izan al duzu sexu-harremanik ezaugarri 
hauek betetzen dituen gizon batekin: 

a. Harremana izan aurretiko sei hilabeteetan Zika 
birusaren infekzioa diagnostikatu zaio. 

b. Harremana izan aurretiko sei hilabeteetan Zika 
birusarekin infektatzeko arriskua dagoen eremuren 
batean egon edo bizi izan da. 

   

BAI EZ Ez zaio galdetu 
Ez du erantzun 

BAI EZ Ez zaio galdetu 
Ez du erantzun 

Ematea atzera botako da galdetegi honetan adierazitako arriskuren bat identifikatzen bada edo 
galdetegia EZ bada erantzuten. 

Deskribatutako arriskuak zilbor-hesteko odolaren unitatea bildu eta gero hautematen badira, urgentziaz 
jakinaraziko zaio TGEEZren ehun-bankuari. 
2. atala 
Balioespena:        Baztertua         Onartua 
Iruzkinak: 
 
 
 
Nork betea:____________________________________   Data: _________________ 

 

 

 

 

 

Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Legean xedatutakoaren arabera erabiliko da jasotako 

informazioa. 
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IV. ERANSKINA   Dokumentua: PH6.04 

IV ZILBOR-HESTEA ETA ZILBOR-HESTEKO ODOLA EMATEKO BAIMEN INFORMATUA  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………ANDREA 

NAN:……………………………………… Jaioteguna:…….. /…………… /…..……… 

Helbidea ……………………………-(e)n duena, kalea:…………………………………………………………….. 

zk.:................ 

Posta-kodea:…………….…………………………Probintzia:………..………………………………….......... 

Telefonoa:………………………………………. 

 Nik dakidala ez nago Hepatitis B edo C-k edo Hiesak infektaturik, eta ez dut inolako gaixotasun 
kutsakorrik. 

 Nik dakidala ez dut inolako gaixotasun hereditariorik ez onkologikorik. 

 Jakintzat ematen dut zilbor-hesteko odola behar duen edozein paziente anonimori 
transplantatzeko erabiliko dela. 

 Jakintzat ematen dut nire pertsonari eta nire umeari buruzko informazioa 
konfidentzialtasunez eta kodifikaturik tratatuko dela, gure identitateak babesteko. 

 Jakintzat ematen dut zilbor-hesteko odola emateagatik niri edo nire umeari egindako 
azterketetan aurkitutako emaitza patologikoa nahitaez jakinaraziko didala mediku 
arduradunak. 

 Jakintzat ematen dut nire baimenak ez duela amatasun-zerbitzua behartzen zilbor-hesteko 
odola hartzera, zirkunstantziak ez badira horretarako egokienak. 

 Jakintzat ematen dut harik eta nire umea jaio arte baimen horri uko egiteko aukera dudala. 

 Baimena ematen dut odol-lagina atera diezadaten, eska daitezkeen analisiak egiteko (GIB, 
BHB, CHB, sifilia, ZMB ETA toxoplasmosia) (edo beste batzuk, egokitzat jotzen bada: HTLV, 
Chagas-en gaixotasuna, paludismoa), erditzearen egunean eta gero, behar izanez gero, eta 
nire eta zilbor-hestearen laginak gorde daitezen, geroko analisietarako. 

 Baimena ematen dut jasotako odola transplanterako erabiltzen ez bada, kalitate-kontrolerako 
eta baliozkotzeko erabil dadin, eta hondakinetara bota dadin baldin eta gutxieneko baldintzak 
betetzen ez baditu. 

 Baimena ematen dut nire eta nire umearen oinarrizko datuak eta bateragarritasun axiala 
Osakidetzako eta REDMOko datu-basean sartzeko. 

 Zilbor-hestea edo odola eman ostean, nire eta nire umearen egoeran antzemandako edozein 
anomaliari buruzko informazioa Transplanteen Koordinazioari edo Zilbor Hesteen Bankuari 
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(CVTTH) emateko konpromisoa hartzen dut. Halaber, jakinarazi egingo dut helbidez edo 
harremanetarako telefono zenbakiz aldatzen badut. 

 Irakurri eta ulertu dut emandako informazio guztia: ados nago jasotako informazioarekin; 
egoki iritzitako galdera guztiak egin ahal izan ditut, eta sortutako zalantza guztiak argitu 
dizkidate.  

Ondorioz, NIRE BAIMENA EMATEN DUT zilbor-hestea eta zilbor-hesteko odola emateko. 

……………………………………..…(e)n, …………(e)ko ……….…………….aren …...……….(e)an. 

Emailearen sinadura 

Informazioa ematen duen medikuaren izen-abizenak eta 

sinadura___________________________________ 

Lekuko baten izen-abizenak eta sinadura___________________________________________ 

OSPITALEA_____________________________________ 

ZILBOR-HESTEA ETA ZILBOR-HESTEKO ODOLA BORONDATEZ EMATEKO ERABAKIA 

EZEZTATZEA 

………………………………………………………………andreak (NAN:……………………….) 

ADIERAZTEN DU 

Atzera egiten dudala dokumentu honetan azaldutako helburuetarako Zilbor Hestea eta Zilbor 

Hesteko Odola borondatez emateko hartutako erabakian. Beraz, data honetatik aurrera, nire 

pertsonari buruzko datuak Osakidetzako eta REDMOko Zilbor Hesteko Odolaren datu-basetik 

kentzea eskatzen dut. 

……………………………………..…(e)n, …………(e)ko ……….…………….aren …...……….(e)an. 

Emailearen sinadura:………………………………… 

 

Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Legean xedatutakoaren arabera erabiliko da jasotako 

informazioa. 
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V. ERANSKINA Dokumentua: PH6.05 

V ERDITZEAREN DATUAK BILTZEKO ORRIA 

Izen-abizenak:………………………………………………………... 

Historia klinikoaren zenbakia:………………………………..…… 

Jaioteguna:……. /………….. /………….. 

Jatorria:      Kaukasoarra,       magrebtarra,       iberoamerikarra,       asiarra,       beste bat 

AMAREN DATUAK 

Aurrekari mediko obstetrikoak:……………………………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Odol-taldea: …………………………….. 
Haurdunaldia amaitzean duen pisua:……………. Kg. 
Haurdunaldiko aste kopurua:……………………….. 
Haurdunaldi kopurua:………………………………………………. 

ERDITZEARI BURUZKO DATUAK 

Erditze mota:………………………………Erditzearen hasiera-data:…..… /...…..… /….…… Ordua:…………… 

Anestesia motak:         Epidurala,        Anestesiarik gabe,          Beste bat……………………………………… 

Emandako farmakoak:      Oxitozina      Prostaglandinak,      Beste batzuk……………………………………..… 

Zuzendutako erditzea:       Bai,        Ez 
Gorabeherak:……………………………………………………………………………………............................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

JAIOBERRIARI BURUZKO DATUAK 

Sexua:…………………      Plazentaren pisua:……………….Kg. 

Pisua:…………...Kg.      Zilbor-hestearen luzera:……………cm. 

Tailua:……………cm. 

 

Erditzea artatu duen pertsonaren izena eta sinadura:…………………………………………………………………… 

Zilbor-hesteko odola jaso duen pertsonaren izena eta 
sinadura:…………………………………………………………………… 

Zilbor-hesteko odola jaso den eguna: …… / ………………../ ………………. Ordua: ……………………… 

 

 

 

ZILBOR-HESTEAREN IDENTIFIKAZIOA 

TGEEZ BARRA-KODEA 
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VI. ERANSKINA   Dokumentua: PH6.06 

VI ZILBOR-HESTEKO ODOL-UNITATEAK BILTEGIRATZEKO ETA GARRAIATZEKO ORRIA 

Laginaren zaintza-katea 

 

 

 

 

PAKETATZEA 

Zilbor-hesteko odolaren 
unitateak garraiatzeko 
edukiontzian sartzea 

Data 

Ordua 
Nork egin duen 

Bidali diren 
unitateen kopurua 

   

EDUKIONTZIA 
OSPITALETIK 
ATERATZEA 

Data 

Ordua 

Garraiolariaren izena 

Sinadura 
Enpresa 

   

EDUKIONTZIA 
TGEEZ-RA IRISTEA 

Data 

Ordua 

Edukiontzia jaso duen 
laborategi-teknikaria 

(izen-abizenak eta sinadura) 

Jaso diren unitateen 
kopurua 

   

 

 

VII. ERANSKINA (zuzendutako zilbor-hesteko odola)   Dokumentua: PH6.07 

OSPITALEA: ERDITZEEN ZERBITZUA 

AMA  

IDENTIFIKATZEKO  

OSPITALE-ERANSKAILUA 

 

 

 

 

 

ZILBOR-HESTEEN IDENTIFIKAZIOA 

TGEEZ BARRA-KODEA 
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VII ZILBOR-HESTEKO ODOLAREN ZUZENDUTAKO EMATEA KRIOKONTSERBATZEKO 
ESKABIDERAKO INPRIMAKIAK 

 

OSPITALEA…………………………………………. Zerbitzua……………………………………….. 

Eskaera-data:……… / …………...... / 201  

Eskaera egin duen fakultatiboa:  

PAZIENTEAREN DATUAK 

1. abizena: 2. abizena: 

Izena:  Jaioteguna:             /             /  

Diagnostikoa Pisua 

Bilakaera-egoera: 

 

EMAILEAREN DATUAK 

1. abizena: 2. abizena: 

Izena:  Jaioteguna:        /            /  

Helbidea: Telefono-zenbakia(k): 

Pazientearekiko ahaidetasuna 

Aurretiko haurdunaldi kopurua: Aurretiko erditze kopurua: 

Haurdunaldiko asteak: Aurreikusitako erditze-data 

Oharrak: 

Eskatzen duen medikuaren sinadura: 
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VIII. ERANSKINA (zuzendutako zilbor-hesteko odola)      Dokumentua: PH6.08 

VIII ZILBOR-HESTEKO ODOLAREN ZUZENDUTAKO EMATEA BILTZEKO AHOLKUAREN 
BALORAZIOA 

_______________________________________________jaunak/andreak zilbor-hesteko odola zuzenduta 

biltzeko eskaera egin du  

  

…………………………………………………………………….pazienteari dagokionez 

Hori ikusita, eta ebaluazio-batzordeak baloratu ondoren, honako hau erabaki da: 

__ Bidezkoa dela 

 __ Ez dela bidezkoa 

Arrazoia 

Eta emaileari eta dagokion ospitaleko talde erauzleari jakinarazi zaio. 

………………………….(e)n, 201...(e)ko ............................aren ......(e)an 

 

 

 

Sin.: ………………………….jauna/andrea 
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IX. ERANSKINA (zuzendutako zilbor-hesteko odola)      Dokumentua: PH6.09 

IX AHAIDETUTAKO EMAILEEN ZILBOR-HESTE ALOGENIKOKO ODOLA EMATEKO BAIMEN 
INFORMATUA 

 ……………………………………………………………………………………………………andrea 

NAN……………………………………… Jaioteguna:…….. /…………… /…..……… 

Helbidea ……………………………-(e)n duena, kalea:…………………………………………………………….. 

Posta-kodea…………….………………   Probintzia………..………………………………….. 

Telefonoa………………………………… 

Nik dakidala ez nago Hepatitis B edo C-k edo Hiesak infektaturik, eta ez dut inolako 

gaixotasun kutsakorrik. 

Nik dakidala ez dut inolako gaixotasun hereditariorik ez onkologikorik. 

Jakinarazi didate nire kasuan, lehen mailako ahaide batek edo nire umeak edo nire senarrak 

(.………………………………………………………) odoleko zelula amen transplante alogenikoa jaso 

dezakeenez, nire haur jaioberriaren zilbor-hesteko odola zilbor-hesteko odolaren bankuan 

gordeko dela, beharrezko baldintzak betetzen baditu, nire familiakoari transplantea egin behar 

bazaio ere. 

Ez dut konpentsazio ekonomikorik ez beste motakorik jasoko emateagatik. 

Baimena ematen dut odol-lagina atera diezadaten, eska daitezkeen analisiak egiteko (GIB, BHB, 

CHB, sifilia, ZMB ETA toxoplasmosia) (edo beste batzuk, egokitzat jotzen bada: HTLV, Chagas-

en gaixotasuna, paludismoa), erditzearen egunean eta gero, behar izanez gero, eta nire eta 

zilbor-hestearen laginak gorde daitezen, geroko analisietarako. 

Baimena ematen dut nire umeari, jaiotzean eta bestela pediatra batek 3-6 hilabetera, azterketa 

kliniko bat egin diezaioten. 

Jakintzat ematen dut zilbor-hesteko odola emateagatik niri edo nire umeari egindako 

azterketetan aurkitutako emaitza patologikoa nahitaez jakinaraziko didala mediku arduradunak. 

Jakintzat ematen dut nire pertsonari eta nire umeari buruzko informazioa konfidentzialtasunez 

eta kodifikaturik tratatuko dela, gure identitateak babesteko. 

Jakintzat ematen dut nire baimenak ez duela amatasun-zerbitzua behartzen zilbor-hesteko 

odola hartzera, zirkunstantziak ez badira horretarako egokienak. 

Jakintzat ematen dut harik eta nire umea jaio arte baimen horri uko egiteko aukera dudala. 
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Baimena ematen dut nire eta nire umearen oinarrizko datuak eta bateragarritasuna 

Osakidetzako eta REDMOko datu-basean sartzeko. 

Zilbor-hestea edo odola eman ostean, nire eta nire umearen egoeran antzemandako edozein 

anomaliari buruzko informazioa Transplanteen Koordinazioari edo Zilbor Hesteen Bankuari 

(CVTTH) emateko konpromisoa hartzen dut. Halaber, jakinarazi egingo dut helbidez edo 

harremanetarako telefono zenbakiz aldatzen badut. 

Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Legean xedatutakoaren arabera 

erabiliko da jasotako informazioa. 

Irakurri eta ulertu dut emandako informazio guztia: ados nago jasotako informazioarekin; egoki 

iritzitako galdera guztiak egin ahal izan ditut, eta sortutako zalantza guztiak argitu dizkidate. 

Ondorioz, NIRE BAIMENA EMATEN DUT zilbor-hestea eta zilbor-hesteko odola emateko. 

………………………….(e)n, ........(e)ko .........................aren ......(e)an 

Emailearen sinadura: 

Lekuko baten izen-abizenak eta sinadura ___________________________________________ 

Informazioa ematen duen medikuaren izen-abizenak eta 

sinadura___________________________________ 

OSPITALEA_______________________________ 

ZILBOR-HESTEKO ODOLAREN ZUZENDUTAKO EMATEA EZEZTATZEA 

………………………………………………………………andreak (NAN:……………………….) 

ADIERAZTEN DU 

Atzera egiten dudala dokumentu honetan azaldutako helburuetarako Zilbor Hestea eta Zilbor 

Hesteko Odola borondatez emateko hartutako erabakian. 

Beraz, data honetatik aurrera, nire pertsonari buruzko datuak Osakidetzako eta REDMOko 

Zilbor Hesteko Odolaren datu-basetik kentzea eskatzen dut. 

………………………….(e)n, ........(e)ko .........................aren ......(e)an 

Emailearen sinadura:………………………………… 

 

 

Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Legean xedatutakoaren arabera erabiliko da jasotako 

informazioa. 
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X. ERANSKINA     Dokumentua: BV 01 

X BIOZAINTZAN GERTAKARIAK ADIERAZTEKO PROZEDURA 

DEFINIZIOAK 

KONTRAKO EFEKTU LARRIA 1301/2006 Errege Dekretuak honela definitzen du: zelulak eta ehunak erauztean, ebaluatzean, prozesatzean, 
biltegiratzean eta banatzean gerta daitekeen edozein jazoera kaltegarri, ondoko hauetakoren bat eragin dezakeena: gaixotasun bat transmititzea, 
pazientea hiltzea, pazientearen bizitza arriskuan jartzea, minusbaliotasuna edo ezintasunak eragitea, ospitaleratzea edo gaixotzea, edo gaixoaldia 
luzatzea. 

KONTRAKO ERREAKZIO LARRIA.1301/2006 Errege Dekretuak honela definitzen du: emailearen edo hartzailearen ezusteko erantzuna, gaixotasun 
kutsagarri bat barne, ehunak eta zelulak gizakiarengandik erauztearekin edo gizakiarengan aplikatzearekin lotuta dagoena. Erantzun hori hilgarria 
izan daiteke, edo potentzialki hilgarria, desgaitasuna eragin dezake, edota baliaezintasuna edo ezgaitasuna, edota ospitaleratzea eragin dezake, edo 
gaixotasuna sortu, edota horiek luzatu. 

Kasua JAKINARAZTEKO FITXA* 

Atzerapena baldin badago: Hasierako txostena eta kasuaren larritasuna. 

1. TELEFONOA: Eskura dagoen informazio guztia 

2. FAXA: Jakinaraztean jasotako dokumentazioa 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Jakinarazpen-fitxak formatu elektronikoan daude eskuragarri 

JAKINARAZTEN DUENA: Osasun-arloko profesionala, atal hauetakoa: 
- Emateko eta/edo organoak - ehunak transplantatzeko zentroak 
- Ehunen establezimenduak  

JAKINARAZI 

Transplanteetako koordinatzaileari 

Ospitalekoa edo lurraldekoa 

Jakinarazpena (<24 ordu) 
TRANSPLANTEAREN KOORDINAZIO AUTOMATIKOA 

 = 944 033 613 

    =  BIOVIGILANCIA@osakidetza.net 

 = 94 403 3620 , 94 403 3604 

 Transplanteen 
Erakunde 
Nazionala 
EUROPA 

 Osasun 
Zuzendaritza 

 Osasun Saila 

HASIERAKO TXOSTENA 
Ospitaleei jakinarazi 

ESKU-HARTZEA 
 Informazioa bildu 
 Kasuaren arduraduna den medikuari jakinarazi 
 Ospitaleei ohartarazi 
 Ehunen bankuari ohartarazi 
 Transplanteen Erakunde Nazionalari ohartarazi 

AZKEN TXOSTENA 

JARRAIPENA 

Ospitaleei jakinarazi 
Txostenak 

TRANSPLANTEEN KOORDINAZIO OROKORRA 
 = 944 033 613 

    =  BIOVIGILANCIA@osakidetza.net 

 = 94 403 3620, 94 403 3604 

TRANSPLANTEEN LURRALDE 
KOORDINAZIOAK 
              Araba: 94 500 6291 

          Bizkaia: 94 600 6152 
              Gipuzkoa: 94 300 7016 

mailto:BIOVIGILANCIA@osakidetza.net
mailto:BIOVIGILANCIA@osakidetza.net
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XI. ERANSKINA    Dokumentua: BV 02 

XI GERTAKARI JAKINARAZTEKO FITXA 

Sistema de Biovigilancia de Euskadi 
 

 

FICHA DE NOTIFICACIÓN: INCIDENTE 

Definición de Incidente o Efecto adverso grave: Cualquier hecho desfavorable vinculado a la obtención, evaluación, 
procesamiento, almacenamiento y distribución de células y tejidos que pueda conducir a la transmisión de una enfermedad, a la 
muerte del paciente, o a estados que hagan peligrar su vida, a minusvalías o incapacidades o que puedan dar lugar a 
hospitalización o enfermedad o la pueda prolongar. 

Código Episodio (*):  
 

 

1. Persona que notifica 

1.1 Identidad 1.2 Datos de contacto 

Nombre  Teléfono  

Apellidos  Fax  

Cargo  E-mail  

Servicio  Dirección  

 

2. Tejido, células, órgano u otro producto relacionado implicado 

Órgano  Tejido  

Célula  Producto relacionado  

2.1 Nº de identificación (referencia o Nº de lote)  

 

3. Descripción del Incidente 

3.1 Fecha de detección (dd/mm/aaaa)  

3.2 Tipo de incidente 

Descripción 

 

 

 

 

Comunidad Autónoma EUSKADI 

Centro que declara  

Fecha de notificación (dd /mm /aaaa) _ _ / _ _/ _ _ _ _ 

Fecha del episodio (dd /mm /aaaa)  

Transplanteko  Koordinazioa 
Coordinación de Trasplantes 
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XII KONTRAKO EFEKTUA JAKINARAZTEKO FITXA 

 

Sistema de Biovigilancia de Euskadi 
 

 

FICHA DE NOTIFICACIÓN: REACCIÓN ADVERSA 
 

Definición Reacción Adversa: Una respuesta inesperada del donante o receptor de órganos o tejidos, incluida una enfermedad 
transmisible, asociada a la obtención o trasplante de células, tejidos u órganos, que resulte mortal, potencialmente mortal, 
discapacitante, que produzca invalidez o incapacidad o que dé lugar a hospitalización o enfermedad, o las prolongue. 

Código Episodio*:  

 

1. Persona que notifica  

1.1 Identidad 1.2 Datos de contacto 

Nombre  Teléfono  

Apellidos  Fax  

Servicio  E-mail  

Dirección 
 

2. Tejido, células, órgano u otro producto relacionado implicado 

Órgano  Tejido  

Célula  Producto relacionado  

2.1 Nº de identificación (referencia o Nº de lote) 

 

3. Paciente/s implicado/s (donante, receptor/es) 

3.1 Donante 
Código: aaaammdd_HOS_3inicales:Nombre,ape1y2 

 

Tipo de Donante   Vivo,   M. Encefálica,    Asistolia,    Autólogo 

Sexo  Varón,    Mujer 

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)   

Fecha de extracción (dd/mm/aaaa)   

Hospital extractor   

3.2 Receptor/es 
Código: aaaammdd_HOS_3inicales:Nombre,ape1y2 

 

3.2.1 Órgano trasplantado  

Sexo   Varón ,   Mujer  

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)  

Fecha del trasplante (dd/mm/aaaa)  

Hospital implantador  

Cirujano implantador ------------ 

Comunidad Autónoma EUSKADI 

Centro Sanitario  

Fecha de notificación (dd /mm /aaaa)  

Fecha del episodio (dd /mm /aaaa)  

Transplanteko koordinazioa 
Coordinación de Trasplante 
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XIII ETENGABEKO PRESTAKUNTZAKO PLANA 

Prestakuntza honen helburu nagusia da gure erditze-guneetako emaginek lortu behar dituzten ezagutzak 

eta trebetasunak bermatzea, zilbor-hesteko odola biltzeko prozesu osoa ongi egin dadin: emaile posiblea 

hautematea, lagina ateratzea, dokumentazioa betetzea eta TGEEZra bidaltzea. 

Deskribapena 

Ikastaro bat egingo da urtero, eta prozeduran esku hartzen duten langile guztiek parte hartzea erraztuko 

duten ordutegiak eta datak ezarriko dira. 

Ikastaroak bi ordu iraungo ditu, eta eduki teorikoa eta praktikoa izango ditu. 

1. PROGRAMAREN EDUKIA 

 Zilbor-hesteko odola emateko prozesuaren hastapenak 
- Zergatik ematen dugu zilbor-hesteko odola 

- Emate motak 

 Zilbor-hesteko odola emateko Plan Nazionala Erreferentziazko araudia 

- Zilbor-hesteko odol-emateak Estatuan. 

- Plangintza Euskadin. 
 Eginkizunen banaketa. 
 EAEko datuak. 
 Dauden unitateak. 

- Dokumentazioa. 
 Emailearentzako informazioa. 
 Zilbor-hesteko odola emateko baztertze-irizpideak. 
 Baimen informatua. 
 Erditzeari buruzko datuak. 

- Zilbor-hesteko odola biltzeko teknika. 
 Behar den materiala. 
 Bideoa. 

- Zilbor-hesteko odolaren bankura bidaltzea. 

 Kalitate-sistema 

- Dokumentazioa 

- Biozaintza 

- Ikuskaritzak 

- Erregistroak 

 Tailerra 

 Zilbor-hesteko odolaren bankuaren eginkizunak 
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2. PRESTAKUNTZA-JARDUERAREN ERREGISTROA  

EDUKIA TUTOREA 

(identifikazioa eta 

sinadura) 

EBALUATZAILEA 

(identifikazioa eta sinadura) 

EBALUAZIO-

METODOA 

EBALUAZIO 

EGOKIA (bai/ez) 

ORDU/LANALDI 

EGOZGARRIAK 

      

      

      

      

      

3. PRESTATUTAKO LANGILEEN ERREGISTROA 

 

ZILBOR-HESTEKO ODOLAREN ATERATZE-UNITATEKO LANGILEEN ERREGISTROA 

Izena 

Hasierako trebakuntza Urteko ikuskapenak 

Lanpostua 
Berariazko 
prestakuntza 

Gainbegiratutako 
praktika 

Unitatean 
alta eman 
den eguna 

Unitatean 
baja eman 
den eguna 

Gainbegiralea Data Gainbegiralea Ebaluazioa  

 
 

Egunak Egunak Egunak Egunak    
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