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1. LAGUNTZA PROTOKOLOA AGITAZIOA OBE   
DEFINIZIOA 
 Hiperaktibitate psikiko eta motorreko egoera, gehiegizkoa eta nahasia.   Jarrera biolento edo 
mehatxuzkoarekin parekatzen den sindrome ez-espezifikoa, ahozko jokaera oldarkorrak eta 
norberaren buruaren nahiz besteen aurkako erasoak ekar ditzakeena. 

ARRAZOIAK 
 

-Organikoak: neurologikoak (iktus iskemikoak edo hemorragikoak, 

komizialak, dementziak...), toxikoak (intoxikazioak edo abstinentziak), 

metabolikoak, infekziosoak… 

 

-Psikiatrikoak: Psikotikoak: eskizofrenia, psikosi erreaktiboa, 

nahasmendu bipolarra, deliriozko nahasmendua. Ez-psikotikoak: 

larritasun-krisiak, histeria-krisiak, nortasunaren nahasmenduak (adb.: 

histrionikoa, mugakoa) 

 

-Erreaktiboak: estres akutuari, doluari, hondamendiei… Depribazio 

sentsoriala ospitaleratuta egon bitartean. 

ORIENTAZIO 
KAUSAL/ETIOLOGIKOA 
 

-Organikoak: Bat-bateko hasiera, kontzientzia-mailaren aldaketa, 

espazio-denbora desorientazioa, koherentziarik gabeko hizketa, egunean 

zeharreko gorabeherak, haluzinazio bisualak, honelako zeinu fisiko 

organikoak: sukarra, gorputz-adarren bateko motore- edo zentzumen-

urritasuna, garondo-zurruntasuna, konbultsioak, toxikoak ahoratzea 

(abusua edo deribazioa), eta HTA, takikardia, midriasia eta diaforesiaren 

moduko alterazio begetatiboak. 

 

-Ez-organikoak: Aurretiazko historia psikiatrikoa, kontzientzia-mailaren 

aldaketarik ez, koadroan ez dago gorabeherarik egunean zehar. 

Entzumen-haluzinazioak. Koadro kliniko psikiatriko bateragarria: 

maniakoa, neurotikoa, deliriozkoa. 

 

 

MIAKETAREN 
OINARRIZKO 
ALDERDIAK 

Balorazio eta miaketa fisikoa, organikotasuna iradokitzen duten 

seinaleak eta sintomak aztertzeko. Funtsezkoa da bizi-prozesu organiko 

akutu guztiak baztertzea, adibidez: hipoxia, hipogluzemia, garuneko 

prozesuak edo infekzioak, traumatismo kranioentzefalikoa, intoxikazio 

akutu larria… 

 

Organikotasuna adierazten duten datuak bilatu: esate baterako, sukarra, 

garondo-zurruntasuna, zentzumen-alterazioak edo alterazio motorrak, 

kontzientzia-mailaren aldaketa, desorientazioa, drogen abusua edo falta, 

haluzinazio bisualak edo ukimenezkoak.  

 

Burutik oinerako miaketa orokorra, arazoak ebazteko A, B, C, D, E 

erabiliz. Konstanteak: gluzemia, pultsioximetroa, tenperatura, tentsio 

arteriala. 
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  TRATAMENDUA                                              
                             
1.- Hitzezko kontrola 

Eszena segurtatu: ekipoaren segurtasuna, pazientearen segurtasuna 

 

Segurtasun-indarrei laguntza eskatu, ezbeharren bat gertatu arte itxaron gabe. Larrialdia bada: 

talkyko botoi laranja. Tartean armarik bada, bertan behera utzi ekintza, eta berehala eskatu laguntza 

ordena publikoko indarrei. 

 

Pazientearengana hurbildu. Pertsonalizatu: geure burua aurkeztu eta, oraindik ez badakigu, galdetu 

izena pazienteari. Bere izenez deitu. 

 

Pazientearen eremu pertsonaletik kanpo jarri, eta tartean objektu kaltegarririk ez dela ziurtatu 

(labanak, guraizeak, objektu zorrotzak, makilak, etab.) eta, harremanak huts eginez gero, ihes 

egiteko modua dagoela ziurtatu. 

 

Pazientearen historiari buruzko informazioa bildu, beraren bidez, senideen bidez edo Koordinazio 

Zentroaren bitartez. 

 

Hitzezko harremanari ekin, eta bereziki zaindu hitzezkoa ez den komunikazioa. 

 

Zentzuz jokatu: tonu segurua, probokaziorik gabe, epairik egin gabe, eta ispilu-erantzuna saihestuz 

(agresibitateari agresibitatez erantzutea). 

 

Hizkera positiboa: lagunduko dizugu, mugituko zaitugu medikamentu bidezko tratamendu batekin 

laguntzeko, lasaiago egon zaitezen, etab. 

 

2.- Kontrol mekanikoa 

Hitzen bidezko kontrola nahikoa ez balitz, orduan kontrol mekanikora pasatu behar da, norberaren 

aurkako edo besteen aurkako erasoak galarazteko, eta pazienteari neurri horren zergatia azalduko 

zaio. Pertsona bati eusteko, egokiena bost laguntzaile egotea da: lehenengo biek irmo eutsiko diete 

sorbaldei eta ukondoei, bakoitzak alde banatakoei; beste biek irmo eutsiko diete belaunei eta 

orkatilei, eta besteak buruari eutsiko dio. 
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2. LAGUNTZA PROTOKOLOA: BIKTIMA TRAUMATIKOEI HEMEN 

BEHAR ZAIEN HASIERAKO LAGUNTZA. OBE   
KONTZEPTU NAGUSIAK 

 Paziente politraumatizatu oro paziente hemorragiko eta lesionatu medular potentziala da, 
kontrakoa frogatzen ez den bitartean.  

 Bizi-arriskuak eta egoera funtzionalak baloratu.  

ESZENAREN 
EBALUAZIOA 

1. Tokiko segurtasuna. Ez joan segurua ez den toki batera zure bizitza 
arriskuan baldin badago. 

2. Galdetu zenbat biktima dauden, eta mekanismoa zein den. 
3. Jakinarazi beti, beste osasun-baliabide batek jakinarazi ez baldin badu (non, 

noiz, nola, zenbat). 
4. Lagundu: Biktima bat baino gehiago badaude, triajea SHORT erabilita 

(eranskina gehitu). Lehen balorazioa 

BIKTIMA TRATATZEKO 
MODUA 

Norbere burua aurkeztu, eta bere izena galdetu. Pazientearen aurrean 
jarri, eta burua eskuz egonkortu. Pazienteari etengabe hitz egin lasaitu 
dadin. Informatu. 

LEHEN MAILAKO 
BALORAZIOA: 

 

1. A. Arnasbidea + lepoko hezurra kontrolatu 

 Arnasbidearen iragazkortasuna/ gorputz arrotzik dagoen begiratu.  

 Lepoa miatu. Jugularra handitua den begiratu. Lepoaren atzealdea haztatu, 
minik duen egiaztatzeko. 

Egin beharrekoak: 

 Arnasbidea zabaldu, behar izanez gero: Baraila-trakzioa. Gorputz arrotzak 
kendu 

 Konorterik gabe badago, Guedel maniobra egin. Lepokoa jarri. 
 

2. B. Aireztapena 

 Toraxa miatu (hedapen simetrikoa, lesioak, mina...), haztatu (mina, azalpeko 
airea). 

 Pazientearen itxura: Zianosia. Arnas maiztasuna (AM). 
Egin beharrekoak: 

 O2 % 100. 

 Toraxean zauria badu: Ez zigilatu, koordinazio-zentroak kontrakoa esan 
ezean. 

 Berehala atera, eta bihotz-biriketako bizkortzea (BBB) eta kanpo-
desfibriladore automatikoa, arnas gelditzea badago. 

 

3. C. Zirkulazioa 

 Kanpoko hemorragiak bilatu, eta barne-hemorragiak izan ditzakeela 
susmatu beti. Zurbiltasuna, izerdia, azala hotza. Betetze kapilarra (BK). 

 Pultsua (erradiala konortea badu, karotida-pultsua konorterik ez badu). 
Bihotz-maiztasuna (BM). Ez galdu denborarik pultsua bilatzen, ez badakizu 
edo 10 segundoan detektatu ezin baduzu. 

 Shocka duela susmatu BMa >120 eta BKa >2’’ bada, pultsu erradiala eduki 
arren. Tentsiorik ez izatea shock eboluzionatuaren zantzua da. 
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Egin beharrekoak: 

 Hemorragiak modu eraginkorrean buxatu. 

 BBG badu, eta lehenago egin ez bazaio, BBB hasi. 

 Shockaren susmoa egonez gero, gerriko pelbikoa jarri, koordinazio-zentroari 
jakinarazi ostean. 

 

4. D. Balorazio neurologiko laburra. 

 Glasgow / kontzientzia-maila 

 Mugikortasuna eta gorputz-adarretako sentsibilitatea. Mina, parestesiak. 

 Begi-niniak. 
 

5. E. Gorputzaren esposizioa, giro-babes termikoarekin. Hipotermia eragotzi. 
Egin beharrekoak: 

 Bizkarra nola dagoen baloratu. 

 Immobilizazioa optimizatu. Blokean mugitu. 

LEHEN MAILAKO 
BALORAZIOA ETEN, 
honako kasu hauetan: 

1. Arnas- eta bihotz-gelditzea edo arnas-gelditzea. 
2. Kontrolatu ezin daitekeen hemorragia larria. 
3. Gertatu den lekua oso arriskutsua bada. 
Egin beharrekoak: 

- Azkar atera (Rautek). 
- Hemorragia buxatu. 
- BBB. 
- Gune seguruan lehen mailako balorazioa errepikatu, hemorragia 
buxatu edota berezko zirkulaziora itzuli ondoren. 

EZ EGIN BIGARREN 
MAILAKO 
BALORAZIOA 
GERTALEKUAN, ETA 
KOORDINAZIO-
ZENTROAK 
ADIERAZITAKO 
ZENTRORA AZKAR 
ERAMAN, honako 
kasu hauetan: 

 Arnasbidearen buxadura / estridorea. 

 Arnas gutxiegitasun larria. 

 Shocka. 

 Kanpoko odol-galera larria.  

 Kontzientziaren murrizketa. 

 Pelbis ezegonkorra edo mina pazientea mugitzeko orduan. 

 Izterrezurra edo 3 hezur luze hautsita daudelako susmoa. 

BIGARREN MAILAKO 
BALORAZIOA 

1. OPUMA 
2. Bizi-konstanteak: BM. AM. TA. Tenperatura. Gluzemia kapilarra.  
3. Burutik oinetarainoko miaketa. 

LEKUALDATZEKO IRIZPIDEAK:  

- E19 eta E20, eta koordinazio-zentroaren aginduei jarraitu. 

- Astiro eta seguru lekualdatu, lesioak ez gehitzeko. 

Ekipoak izan ditzakeen arriskuak eta hartu beharreko prebentzio-neurriak: Ohikoak. Gertalekuan 
ahalik eta gehien zaindu segurtasuna. 

Pazienteak izan ditzakeen arriskuak: Behar bezala immobilizatu, buru-lepo-enbor ardatzeko 
mobilizazio desegokiak eragozteko eta, mugitzean, istripuz eror ez dadin. Hipotermia zaindu. 
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3. LAGUNTZA PROTOKOLOA AUTOLISIA SUIZIDATZEKO 

AHALEGINA OBE   
KONTZEPTU NAGUSIAK 

 «Oraintxe bertan» da gakoa, eta pertsonak bere jokabide suizida bertan behera uztea. 
Ondorengo balorazioa Psikiatriak eta/edo Psikologia Klinikoak egingo du. 

 Gure arma hitza da. 

 Helburua ez da arrazoitzea, baizik eta denbora irabaztea, lasaitzeko eta inpultsibotasuna 
murrizteko.  

 Hitzaren bitartez distraitu behar dugu, harengan ahulguneren bat aurkitu arte; haren 
konfiantza geureganatu, «negoziatu», eta, ziur gaudenean, erreskatatu, irmotasunez. 

BILDU BEHARREKO 
GUTXIENEKO 
INFORMAZIOA 
 

Toxikoak edo medikazioa ahoratu duen. 
Arrisku-faktoreak. 
Biktimari buruzko informazioa bildu Koordinazio Zentroaren bitartez: 
aurretiko suizidio-ahaleginak eta tipologia iragarle garrantzitsuak dira. 

AINTZAT HARTU: 
 

Pazientearentzat, heriotza fisikoa da irtenbide bakarra. 
Ziurrenik, hori baino lehen, heriotza psikologikoa (emozionala eta 
kognitiboa) eta heriotza soziala (isolamendua) gertatu dira. 

DIAGNOSTIKO 
DIFERENTZIALAK 
 

 Suizidio-ahalegina: bere jokabidearen bitartez, pertsonak mezu bat edo 
aldarrikapen bat helarazi nahi dio pertsona bati edo gizarteari. 

 Benetako suizidioa: pertsonak metodo oso eraginkorra eta geldiarazten 
zaila aukeratzen du suizidatzeko. 

ESPERO DEN 
BILAKAERA 

 Huts egiteko probabilitatea: oso handia. 

ESKU-HARTZEA:  

 Eszena segurtatu: ekipoaren segurtasuna (ahaleginean metodo oso bortitzak erabiltzen 
badira) 

 Gure arma hitza da. 

 Ez izan denboraren aldetik premiarik. 

 Biktimaren bizi-eremura edo -zirkulura hurbildu, baimena eskatuz.  Pertsonalizatu: geure 
burua aurkeztu eta, oraindik ez badakigu, galdetu izena pazienteari. Bere izenez deitu. 

 Hitzezko harremanari ekin, eta bereziki zaindu hitzezkoa ez den komunikazioa. 

 Enpatiaz jardun, abegitsu, samurtasunez, eta zentzuz. 

 Utzi erlaxatzen (negar egiten, haserretzen…); ez, ordea, emozionalki deskontrolatzen (oihuak, 
autolesioak...) 

 Entzute aktiboa: entzun, hitz egin baino gehiago. 

 Hizkera positiboa: lagunduko zaitugu, ulertzen zaitut. Ez esan esaldi negatiborik: ez egin, ez 
pentsatu horretan… 

 Distraitu: Nahi duzu zerbait? Ondo zaude? Hotz zara? 

 Denbora irabazi: Nahi duzu nik norbaitekin hitz egitea? Badakizu zuri buruz galdetu dutela? 

 Esplizitu bihurtu kontrol emozionala: «lasai!», baina ez gutxietsi hark sentitzen duena «ez da 
ezer gertatzen» eta horrelako esaldiak esanez. 

 Esplizitu bihurtu une horretako egoera: gauzatu nahi duen suizidioari buruz hitz egin, eta 
anbibalentziak sortu: Horrela konponduko dira arazoak? Ez dago beste irtenbiderik? Sufrituko 
dute hirugarren batzuek? Poztuko dira etsaiak? 

 Saiatu distortsio kognitiboak bideratzen. 

 Eragin paradoxikoa: bere pentsamenduak eta beldurrak hitzez adieraztea lortzen badugu, 
emozioak eta inpultsibotasuna indarra galtzen joango dira. 

 Saiatu akordio bideragarri bat negoziatzen: Zer egin dezakegu zuregatik? 
Ulertzen zaitut, baina ez nago ados zure erabakiarekin. 
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LABURPENA 

1- Egoeraren lehen mailako balorazioa egin, ikusiz: baloratu eszena, esku-hartzaileentzat eta 

pazientearentzat duen arrisku-maila, pazientearen ezaugarriak, eta batez ere agresibitatea eta 

inpultsibotasuna. 

2- Geure burua aurkeztu, eta hurbiltzeko baimena eskatu. 

3- Zuzeneko harremana ezarri, ahozkoa eta bisuala, eta haren “bizi-eremuan edo -zirkuluan” 

sartu, baina kontuz. 

4- Distraitzeko maniobrak egin, adiera hertsian ulertuta maniobra horiek, pazientearen arreta 

erakarri arte, eta haren intereseko gaietara bideratu haren arreta. Utzi pazienteari hitz egiten. 

Garrantzitsua da hark hitz egitea (guk baino gehiago), eta enpatiaz eta arretaz tratatzen dugula 

nabaritzea. Lasai hitz egiten duen bitartean, egoera egonkortuta dago. Teknika horiek 

pazientearen ahulgunea aurkitzera bideratuta daude. 

5- Une horiek baliatuz, salbatzaileak gutxika hurbiltzen joango dira, pazienteari fisikoki azkar eta 

irmo heldu ahal izateko moduan. 

6- Ondoren, balorazioa eta erreferentziako ospitalera eraman. 

 

EKIPOARENTZAKO ARRISKUAK  
 
Ondoren, defusing eta debriefing teknikak behar dira. Lehenengoa, profesionalen arteko bat-bateko 
lasaitu natural bat da, muturreko egoera bat bizi izan ostekoa; bigarrenak plangintza handiagoa 
behar du, eta psikologo klinikoek eta langile profesional espezializatuek egin behar dute. 
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4. LAGUNTZA-PROTOKOLOA KONBULTSIOA (heldua) OBE  
NOZIO OROKORRAK, DEFINIZIOA  

 Definizioa:  
 Krisi epileptikoa: Episodio paroxistikoa (normalean 5 min. baino gutxiagokoa) eta 

automugatua, deskarga neuronala bat-batekoa, sinkronikoa eta gehiegizkoa denean 
gertatzen dena.   

Epilepsia: Errepikazko epilepsia-krisiak izaten dituen gaixotasun kronikoa. 
 Estatus epileptikoa: Errepikazko krisiak, krisi batetik bestera kontzientzia erabat 

berreskuratu gabe gertatzen direnean edo 5 min. baino gehiago irauten dutenean. 

 Konbultsio toniko-klonikoen % 90 bi minututan desagertzen dira. % 7 estatus izatera pasatzen 
da.  

 Estatus epileptikoa denbora nahiko irauten duen krisi epileptikoa da, edo krisiak bata bestearen 
atzetik errepikatzen direnean, haien artean suspertzea lortu gabe. Esperimentalki, 30 minutuz 
aktibitate epileptiko jarraitua egonez gero kalte neuronal atzeraezina gertatzen dela ikusi denez, 
autore gehienak denbora-tarte horretan oinarritzen dira definitzeko. Beste batzuk 10 min. direla 
defendatzen dute. Ondorioetarako, 5 minutu irauten duen krisi bat nekez desagertuko da  
medikazioa hartu  gabe. Errefraktariotzat hartzeko ere hainbat irizpide daude, horietako bat 
izanik gutxienez lehen mailako bi farmakori ez erantzutea. 

 Estatusa ez-konbultsiboa izan daiteke eta kasu horietan diagnostikatzen zaila izan daiteke. 
Nortasunaren aldaketak, letargia, nahasmena, begiak kliskatzea, automatismoak, koma… ere 
agertzen dira. 

 Konbultsioek berehalako tratamendua behar dute arnasbidea irekita eta babestuta 
mantentzeko, beste lesio batzuk saihesteko eta tratamendu eraginkorra emateko. 

HISTORIA 

KLINIKOAREN 

GUTXIENEKO 

ALDERDIAK  

 Alergiak, aurrekariak, eragile posibleak (toxikoak, buru-garuneko 

traumatismoa (BGT), medikazioa kentzea, infekzioak,…). Koadroaren 

hasiera eta konbultsioaren deskribapena. Eboluzio-denbora 

MIAKETAREN 

GUTXIENEKO 

ALDERDIAK 

 

 ABCD, Miaketa fisiko osoa. Larruazalaren eta mukosen kolorea 

 Miaketa neurologiko osoa: kontzientzia-maila/Glasgow, begi-niniak eta 

gorputz-adarren mugikortasuna.  

 Gluzemia kapilarra. Pultsioximetria. Tentsio arteriala, tenperatura. 

GERTA LITEZKEEN 

KONPLIKAZIOAK: 

 Konbultsioen kontrako medikazioa jarri bazaio,  bereziki adi egon sor 

daitekeen arnas depresioari eta kontzientzia-mailaren narriadurari. 

 Konbultsio edo estatus epileptikoko episodio berriak. 

 Arnasbidea irekita mantendu. 

 Oxigenoa jarri saturazioa ≥ % 95 izan dadin. 

 Konbultsio berriak egonez gero, kendu objektuak, buruan kolpeak hartzea saihestu,… 

 Gluzemia hartu, eta hipogluzemia egonez gero,  dagokion neurrira ekarri. 

 Konbultsioa bukatzen denean, segurtasuneko alboko jarreran (SAJ) ipini. 
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5. LAGUNTZA PROTOKOLOA DISNEA OBE   
NOZIO OROKORRAK, DEFINIZIOA  
Disnea akutua aire faltaren, arnasa hartzeko zailtasunen edo arnasa normal hartu ezinaren sintoma 
subjektiboa da. 

BILDU BEHARREKO GUTXIENEKO 
INFORMAZIOA 

 

 Alergiak, aurretiko bihotz- eta birika-gaixotasunak, arrisku 

kardiobaskularreko faktoreak eta tronbosi benoso 

sakonekoak, gaixotasun neuromuskularrak, traumatismoa. 

  Aurretiko tratamendua eta tratamenduarekiko atxikidura. 

 Disnearen maila, nola hasi den eta bilakaera. Eragin duten 

faktoreak. Toxikoekiko esposizioa, aspirazioa.  

 Disnea mota: etzatean areagotu egiten da. 

 Disnearekin batera ageri diren sintomak: eztula, 

espektorazioa, sukarra edo sentipen distermikoa 

(hotzikarak), bularraldeko mina, palpitazioak, hemoptisia, 

edemak, oliguria, nikturia, aireztapen mekanikoa behar 

duten aldez aurreko ZIUko ospitaleratzeak. 

MIAKETAKO GUTXIENEKO 
ALDERDIAK 
 
 

*SEVERIDAD DE LA DISNEA 

Leve: Se produce al caminar 
rápido, subir escaleras o 
cuestas. Habla sin dificultad. 
No tiene disnea en reposo. 
Puede permanecer tumbado. 
Niños: Llanto sin dificultad y 
puede alimentarse. 

 
Moderado: Se produce al 
caminar en llano o subir menos 
de un piso. Al hablar puede 
decir frases completas. No 
tiene disnea en reposo. 
Permanece sentado. Niños: 
Llanto entrecortado o 
dificultad para alimentarse. 
 
Grave: Se produce en reposo. Le 
cuesta hablar. Lenguaje 
entrecortado y solo es capaz de 
decir palabras sueltas. Permanece 
sentada en posición erecta. Niños: 
Imposibilidad de alimentarse. 

 

 Arnasbidea: iragazkortasuna, estridorea 

  Arnas sistema: Arnas maiztasuna. Muskulatura 

osagarriaren erabilera. Esaldiak osatzeko gaitasuna. 

Pultsioximetria.  

 Zirkulazio-aparatua: Bihotz-maiztasuna, tentsio arteriala.  

 Azalaren kolorea: zurbiltasuna, zianosia, izerdia. 

Tenperatura. Jugularra handitzea.  

 Neurologikoa: Kontzientzia-maila: antsietatea, 

nahasmendua, logura, koma.  

 Beheko gorputz-adarrak: pultsuak, edemak eta tronbosi 

benoso sakonaren zantzuak. 

 Gluzemia kapilarra. 

 

1. DISNEAREN LARRITASUNA EBALUATU 

Disnea arina-moderatua-larria, koadroaren arabera*  

 

2. SINTOMA LARRIAK EBALUATU 

Bularrean mina dauka, irradiazioarekin zein irradiazio gabe 

Itolarria/disnea bat-batean hasi da 

Izerdi hotza edo zurbiltasuna 

Asaldatuta edo nahastuta dago 

Ezpainak edo hatzak moreak ditu 

Zerbait irenstean hasi da itolarria 

Medikamenturen bat hartutakoan edota intsektu batek 

ziztatzean hasi da.  

Muki odolduak dauzka. 

Aurrekari traumatikoa toraxean, abdomenean edo 

garezurrean. 
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EMERGENTZIAK 
EMERGENCIAS 

 
DIAGNOSTIKO DIFERENTZIALA 
 
 

 Antsietate-krisia: ondorio honetara heltzeko, aldez aurretik 
ebaluazio osoa egin behar da eta, ondoren, pultsiometroa 
jarri behar da. Hiperbentilazioa kontrolatzeko 
mekanismorik ez erabili oxigeno-asetasuna zaindu gabe. 
 

 Zainketa aringarriak dituen paziente terminala: 
pazientearen eta familiaren erabakiak errespetatu. 

KONPLIKAZIO POSIBLEAK 
 
 
 
 
 
 
 

 Biriketako geldialdia eta bihotz-biriketakoa. 
 

 Larritasun-seinaleak: 
o Takipnea >30 x’ 
o Muskulatura osagarria erabiltzea. 
o Esaldi osoak esateko ezintasuna. 
o Oxigeno-asetasuna <% 90 
o BM >120 x’  
o Etzanda egoteko zailtasuna. 
o Nahastuta. 
 

 Larritasun handiko seinaleak, bizitzarako berehalako 
arriskua: 
o Bradikardia eta hipotentsioa. 
o Perfusio txarraren eta gastu baxuaren seinaleak. 
o Kontzientzia-maila gutxitzea. 
o Arnasa hartzeko ahalegin ahula. Zianosia. Estridorea, 

tiradura. 

DISNEA AKUTUAREN TRATAMENDU OROKORRA: 
 
1) PAZIENTEAREN EGONKORTZE HEMODINAMIKOA: 

 Arnasketa-funtzioa eta perfusio txarraren seinaleak zaindu. Oheburua % 45 igota. 

 Arnasbidea zabalik dagoela ziurtatu, eta zabalik mantendu. 

 BGBK diagnostikorik ez duten pazienteei > % 95 O2 asetasunerako O2 aplikatu. 

 BGBK duten pazienteei, oxigenoa aplikatu % 90 inguruko asetasuna mantentzeko, hiperkapnia 
arriskuagatik. 

 Ospitalera eramanez gero, etxetik beti aulkian ebakuatu. 
 

GARRAIATU ONDORENGO NEURRIAK 
Pazienteak arnasketa-infekzioa badu, baloratu zer motatakoa den eta bete garbitasun, desinfekzio 
eta deskontaminazio protokoloa. 

Ekipoarentzako arriskuak eta prebentzio-neurriak: pazientearekin harremana ezartzen den lehen 
unetik 

 Arnasaren bitartez transmititzen diren infekzio posibleak aintzat hartu (tuberkulosia, legionellosia, 
SARS...) eta babes-neurri egokiak hartu norbera babesteko ekipoen bitartez (maskarak, betaurrekoak, 
eskularruak...), baita gaixotasun infekziosoak prebenitzeko neurriak ere. 
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EMERGENTZIAK 
EMERGENCIAS 

 

6. OBE-RAKO MIN TORAZIKO EZ TRAUMATIKOAREN 

LAGUNTZA-PROTOKOLOA   
KONTZEPTU NAGUSIAK 

 Min torazikoa hainbat kausek eragin dezakete, eta kausa horietako batzuk larriak dira, bihotz-
geldialdia eragin baitezakete. Protokolo honen helburuetako bat kausa horiek bereiztea eta tratatzea 
da. 
 

 Kausa larri horietako bat Sindrome Koronario Akutua (SKA) da. Egungo joera zera da, elektroan ST 
segmentuaren igoera duen eta igoera hori ez duen SKA bereiztea; izan ere, tratamendua, kasu batean 
zein bestean, oso bestelakoa da. Pazientearen STan igoera bat izan bada, itxitako arteria koronarioa 
berehala ireki behar da (fibrinolisi edo angioplastia bidez) eta STaren igoerarik ez badago ez da 
beharrezkoa teknika hori urgentziaz egitea. 

HISTORIA 
KLINIKOAREN 
GUTXIENEKO 
INFORMAZIOA 

 Hasiera-mota (berehalakoa, mailaz mailakoa, atsedenaldian/ahalegina 
egitean). 

 Gertaeraren hasieratik igarotako denbora. 

 Ezaugarriak (zapaltzailea, sumingarria, sarkorra).  

  Intentsitatea (1etik 10era), iraupena, irradiazioa. 

 Segizio begetatiboa. 

 Harremana haztapen, mugimendu eta arnasketarekin. 

 Disnea, sinkopea, eztula, espektorazioa, mina beheko gorputz-adar 
laguntzaileetan.  

 Bihotzeko patologien aurrekariak. 

 Senitartekoei txosten medikuak eskatzea. 

 Ohiko medikazioa. 

MIAKETAKO 
GUTXIENEKO 
ALDERDIAK 
 

 Pultsu periferikoak (disekzio aortikoak baztertzen laguntzen du) 

 Harremana haztapen bidez eta aurrerantz makurtzea 

 Mina beheko gorputz-adarrak haztatzean 

 Arnas maiztasuna, sukarra, saturazioa, bihotz maiztasuna, tentsio arteriala 

PATOLOGIA 
Ezaugarriak Arriskuak 

SKA  Iraupen aldakorra. Ahaleginarekin agertu eta 
atsedenaldian desager daiteke. Arteria erabat 
itxita badago, etengabea izango da eta ez da 
igaroko arteria irekitzea lortu arte 

 Zapaltzailea. Zenbat eta itxiagoa arteria orduan 
eta intentsuagoa. 

 Bularrezur atzekoa edo bihotz aurrekoa, masail-
hezurrera, goialdeko ezkerreko gorputz-
adarrera irradiatua. (batzuetan eskuinekora), 
eskumuturretara edo epigastriora 

 Koadro begetatiboa: izerdia eta goragale-
botaka. 

 Bihotza gelditzeko 
arrisku handia 
erritmo 
desfibrilagarriarekin. 
Ondoan izan beti 
KDA. 

DISEKZIO AORTIKOA 
 

 Bat-bateko mina, intentsua, arintzen ez dena. 
Lepo, bizkar edo abdomenera irradiatu daiteke. 
Ez da aldatzen mugitzean.  

 Ohikoagoa da 60 urtetik gorako gizonezkoetan. 

 Hiltzeko arrisku 
handia aneurisma 
puskatzen bada. 

MIOPERIKARDITISA  Orduak edo egunak iraun ditzake, intentsitate 
aldakorra. Irradiatu egin daiteke. Arindu egiten 
da aurrerantz makurtzean.  

 Arrisku txikia 
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EMERGENTZIAK 
EMERGENCIAS 

 
BIRIKETAKO 
TRONBOENBOLISMOA 
 

 Bat-bateko hasiera. Handitu egiten da 
eztularekin eta arnasketa sakonarekin. Alde 
bakarrekoa izan liteke. Berekin batera disnea, 
eztula, eta beheko gorputz-adarretako mina 
agertzen dira.  
 

 Sinkope kasu guztietan susmo hori kontuan 
izan, batez ere inmobilizazio aurrekariak 
badaude edo berriki kirurgiaren bat izan badu 
pazienteak. 

 BG arriskua pultsurik 
gabeko jarduera 
elektrikoagatik 

PNEUMONIA  Mailaz mailako hasiera, aldatu egiten da 
arnasketa sakonarekin. Alde bakarreko joera. 
Sukarra, eztul produktiboa, karkaxa zorneduna. 

 Arnas geldialdia 
arnas 
gutxiegitasunagatik 

PNEUMOTORAXA  Mailaz mailako hasiera. Aldatu egiten da arnasa 
hartzean. Aldebakarrekoa. Disnea agertzen da. 

 BG arriskua pultsurik 
gabeko jarduera 
elektrikoagatik 

ERREFLUXU 
GASTROESOFAGIKOA 
ETA ESOFAGOAREN 
ESPASMOA 

 Bularrezur atzekoa eta epigastrikoa. Jatearekin 
eta estresarekin lotuta. Pirosia eta disfagia. 
Okertu egiten da etzanez gero. Arindu egiten da 
antiazidoekin.  
 

 Takipnea, disnea, sukarra edo shocka agertzen 
badira kontuan izan esofagoaren eten edo 
zulaketa bat egon daitekeela. 

 Arrisku txikia 

PATOLOGIA 
MUSKULOESKELETIKOA 
 

 Iraupen aldakorra, handitu egiten da 
mugimenduekin. Handitu egiten da 
haztapenean. 

 Arrisku txikia 

ZOSTER HERPESA  Sarkorra edo sumingarria. Azalean besikulak eta 
zarakarrak ager daitezke. 

 Arrisku txikia 

TRATAMENDUA: 

1. KZri sintomen eta seinaleen berri eman eta haiek emandako argibideak jarraitu 
2. Pazientea erabateko atsedenaldian eduki. 
3. Anbulantziara aulkian ebakuatu. 
4. Pazientea lasaitu. 
5. Oxigenoa: Saturazioa % 95etik beherakoa bada eta disnea edo bihotz-hutsegite/shock seinalerik 

badago. 
6. Etengabe ABCDa berrebaluatu 
7. Konplikazioak: Berariazko protokoloei jarraikiz tratatu (arritmiak, BBG) 

NITROGLIZERINA EMATEAREN ARRISKUAK: 

 Presio sistolikoa 100 mmHg baino gutxiagokoa. 

 Takikardia > 100, bradikardia < 50. 

 Traumatismo kraneoentzefaliko akutua 

 Aurretiko 48 orduetan hauek hartu ditu: 
Viagra (Sildenafilo) - Levitra( Vardenafilo) – Cialis (Tadalafilo) edo zutitzearen disfuntzioarekin 

lotutako antzeko sendagaiak. 

 

 Gu iritsi aurretik dosi maximoa hartu badu, ez eman dosi gehiago. Dosi maximoa: bi aplikazio 10 
minutuero. (gehienez hiru dosi=6 aplikazio/PUFF) 
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EMERGENTZIAK 
EMERGENCIAS 

 

7. LAGUNTZA-PROTOKOLOA EPISTAXIA OBEan 
KONTZEPTU NAGUSIAK 

 Sudur-zuloetatik irteten den hemorragia, normalean txikia eta pazienteak hartzen dituen 

neurriekin automugatzen dena. 

 Noizean behin, bizia arriskuan jar dezake. 

MOTAK  Aurrekoa: Errazen kontrolatzen den mota 

 

 Atzekoa: Orofaringeranzko odoljarioa. Kontrolatzeko zailagoa, bizitza 

arriskuan jar lezake. 

HISTORIA 

KLINIKOAREN 

GUTXIENEKO 

INFORMAZIOA 

 Aurretiazko traumatismoak. Aurretiazko gaixotasunak. Ohiko 

tratamendua. 

MIAKETAKO 

GUTXIENEKO 

ALDERDIAK 

 

 Arnasketa-maiztasuna, oxigeno-saturazioa 

 

 Bihotz-maiztasuna, tentsio arteriala 

 

 Faringeranzko odoljarioa 

ESPERO DEN 

BILAKAERA 

 

Normalean eten egiten da tratamenduarekin. Komenigarria da pazientea ordu 

batzuez behaketan izatea, odoljarioa berriz hasten ez dela egiaztatzeko 

 

TRATAMENDUA:  

1. Buxadurarik badago, ez kendu 

2. Pazientea eserita mantendu 

3. Zintz egiteko agindu, koaguluak ateratzeko 

4. Sudur-piramidearen aurreko partea hatzekin estutu 10 minutuz 

5. Aurreko aldea buxatu baselina esterilarekin bustita dagoen eta ertza eginda duen gazarekin. 

Egiaztatu ez dagoela odoljariorik atzeko aldetik. 

6. Odoljarioa ez bada eteten, buxatu beste zuloa. 

7. Kontu handiagoz ibili oinarrian beste patologia bat eta antikoagulatzaile bidezko tratamendua 

duten pazienteekin. 

8. Kontu handiagoz ibili hipertentsio arteriala duten pazienteekin. 
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EMERGENTZIAK 
EMERGENCIAS 

 

8. PELBISEKO HAUSTURA KASUETARAKO LAGUNTZA-

PROTOKOLOA OBE 
KONTZEPTU NAGUSIAK 

 

 Eraztun pelbikoko lesioek heriotza-tasa handia eragiten dute, peritoneo atzeko hemorragiaren 
ondorioz.  

 Lesio-mekanismoagatik susmatu behar da, eta energia handiko trauma bat duen edozein 
pazienteren kasuan aurreikusi.  

 Immobilizazioa hemorragiaren kontrolaren parte da. 
 
 

HISTORIA 
KLINIKOAREN 
GUTXIENEKO 
ALDERDIAK 

 Alergiak / aurrekari medikoak.  

 Gertatutakoari buruzko informazioa jaso, lekukoen bitartez.  

 Traumatismoaren zinematika (amiltzea, ibilgailu batek harrapatzea, talka 
egitea).  

MIAKETAKO 
GUTXIENEKO 
ALDERDIAK 

 Arnasbidea, zerbikala kontrolatuz.  

 Arnasketa-balorazioa, hasierako laguntza-protokoloaren arabera. 

 Shock-zantzuak: hasierako laguntza-protokoloaren arabera.  

 Ez da pelbisa miatzeko maniobrarik egingo.  

 Neurologikoa: Alerta - ahotsa entzutean - mina sentitzean- erantzunik ez / 
Glasgow  

ERAZTUN 
PELBIKOAREN 
HAUSTURAK 

 Alboko konpresioagatiko haustura: ohikoenak, alboko indarrak (ibilgailu 
batek harrapatu izana)  

 Aurretik atzerako konpresioagatiko haustura: % 15, aurretik atzerako 
indarrak (harrapatuta geratu izana).  

 Zizailadura bertikalagatiko haustura: ezohikoenak, heriotza-tasa 
handienekoak (amildu izana).  

DIAGNOSTIKO 
DIFERENTZIALA 

 Abdomeneko traumatismoa.  

 Bizkarrezur lunbarreko traumatismoa.  

ESPERO DEN 
BILAKAERA 

Heriotza goiztiarra 
kontrolatu gabeko 
hemorragiaren 
ondorioa da. 

Heriotza berantiarra 
lesio asoziatuen, 
sepsiaren, organo 
anitzeko hutsegiteen 
(OAH) ondorioa da. 

Pronostiko txarrarekin lotutako faktoreak: 

 Eraztun pelbikoaren hausturak denboraren mende daude.  

 Odoletan den puntua kontrolatu arte igaro den denbora  

 Lesio asoziatuak.  

 Polimerasaren kate-erreakzioa (PCR)  

GERTA DAITEZKEEN 
KONPLIKAZIOAK 

 Koagulopatia.  

 Hipotermia.  

 Hemorragia masiboa.  

 Azidosia.  

 Pultsurik gabeko jarduera elektrikoa (PGJE).  

 Haustura ezegonkorra.  
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EMERGENTZIAK 
EMERGENCIAS 

 
TRATAMENDUA:  

 

Tratamendua arrakastatsua izango da lesioak antzematen badira, balorazioa bizkor egiten bada, azkar 
egonkortzen bada, eta ospitale erabilgarri batera eramaten bada. 

 Arnasbidea: 
- Zerbikala kontrolatuz.  

 Aireztapena:  

- Hasieran, paziente guztiei O2 % 100ean eman.  

 Zirkulazioa: 
- Hemorragiak kontrolatu.  
- Garraiatzeko, anbulantziako tenperatura egokiena 29º C da.  

 Beti mantaz estali: (Hipotermia eragotzi). 

 PCCD (Konpresio zirkunferentzialerako gailu pelbikoa) GERRIKO PELBIKOA. 
- Haustura dagoela sumatuz gero jarriko da (alboko konpresioa edo albotik atzerako 

konpresioa eta zizailadura bertikala).  
- Horri esker, haustura dagoen lekua ahalik eta gutxien mugitzen da, eta odolbatua eratzen 

laguntzen du. 
- Pelbisaren bolumen potentziala gutxitzen du, eta, hala, buxadura erraztu egiten da zainetako 

odol-galeran.  
- Erosotasuna pazientearentzat, mina gutxitu egiten baita.  

 Pazientea azkar eraman arazoa konpon dezakeen ospitalera edo koordinazio-zentroak 
adierazitakora, zehaztutako tratamendua jaso dezan. 

 

Ekipoak izan ditzakeen arriskuak eta hartu beharreko prebentzio-neurriak: Ohikoak. Gertalekuan 
ahalik eta gehien zaindu segurtasuna. 

Pazienteak izan ditzakeen arriskuak: Behar bezala immobilizatu, buru-lepo-enbor ardatzeko 
mobilizazio desegokiak eragozteko eta, mugitzean, istripuz eror ez dadin. 
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EMERGENTZIAK 
EMERGENCIAS 

 

9. LAGUNTZA PROTOKOLOA OROKORRA OBE   
 

 Aktibazioa izaten den unetik, OBE prozesuan deskribatutako urratsei jarraituko zaie. 

ESZENAREN 

BALORAZIOA 
 Eszenaren segurtasuna 

 Lesio-mekanismoa 

 Gaixotasunaren ezaugarriak 

 Paziente kopurua 

 Laguntza osagarriaren beharra 

PAZIENTEAREN 

HASIERAKO 

BALORAZIOA 

 

 

 

 Adina eta sexua, eta pisua adin pediatrikoa badu 

 Inpresio orokorra:  
o Helduak: Larritasun-inpresioa (agitazioa edo kontzientzia-maila baxua, 

arnasa hartzeko zailtasun larria, perfusio txarra, hoztasuna 
zianosiarekin edo zurbiltasunarekin eta/edo izerditze ugariarekin, odol-
galera handia) / Ez dago larritasun-inpresiorik 

o Haurrak: BTE aplikatzea 
 

 
 

 GCS kontzientzia-maila totala. Egokitua edoskitzailea bada. 

 Aire-bide iragazkorraren egoera / Buxadura osoa / Buxadura ez-osoa 

 Arnasketaren egokitasuna  
o Lana du / Ez du lanik 
o Maiztasuna 
o Asetasuna 

 Zirkulazioaren egoera 
o Bihotz-maiztasuna 
o Erritmikoa / Arritmikoa 
o TA 
o Betegarria 

 GAAOA 
o Gertatutakoa 
o Aurretiko patologia 
o Azken otordua 
o Ohiko medikazioa  
o Alergiak 

 Historia eta patologia bakoitzaren miaketa 

 Erantzuna gure neurriei 
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EMERGENTZIAK 
EMERGENCIAS 

 
BALORAZIOAREN 

ONDOREN, E20 

EMATEA, E20AREN 

KONTRAKO 

IRIZPIDERIK EZ 

BADAGO 

 Informazioa igortzea aurrez adierazitako ordenan  

E20AREN ADIBIDEAK  1 ADIBIDEA: Disnea duen 65 urteko paziente baten aktibazioa. 

o Arnasa hartzeko zailtasun larria duen 65 urteko gizona da. 15eko GCSa. 

Aire-bide iragazkorra. Arnasketa-lan handia. 20ko arnas maiztasuna eta 

% 88ko asetasuna. 120 errtimikoko BMa. 120/60ko TA, betegarri eta 

perfusio egokiarekin. Ohean etzatean disnea areagotu da. Bihotz-

gutxiegitasunak izan ditu aldez aurretik. Duela bi ordu afaldu du. Seguril 

eta aspirina hartzen ditu normalean. Ez du botikek eragindako 

alergiarik. Eserita jarri dugu eta % 100eko oxigenoa jarri diogu, eta 

hobera egin du. Arnas maiztasunak 18ra egin du behera, asetasunak 

% 93ra egin du gora. 

 

 2 ADIBIDEA: Buruko mina eta migraina-aurrekariak dituen 20 urteko 

paziente baten aktibazioa. 

o 20 urteko emakumea da, eta ez du larritasun-inpresiorik adierazten. 

15eko GCSa. Aire-bide iragazkorra. Ez du arnasketa-lanik. 12ko AMa eta 

% 99ko asetasuna. 110 errtimikoko BMa. 120/60ko TA, betegarri eta 

perfusio egokiarekin. Buruko min handiarekin esnatu da. Migrainak 

ditu duela zenbait urtetatik, lehen mailako arretako medikuak 

kontrolatuta. Afariaz geroztik ez du ezer hartu. Ez du medikaziorik 

hartzen normalean. Ez du botikek eragindako alergiarik. 

 

 3 ADIBIDEA: 2 urteko neskato baten balizko sukar-konbultsioa aktibatzea. 

o 2 urte eta 10 kiloko neska bat da. Itxura, arnasketa eta zirkulazio 

normala. 12ko GCSa. Aire-bide iragazkorra. Ez du arnasketa-lanik. 23ko 

AMa eta % 98ko asetasuna. 130eko BMa. 100/60ko TA, betegarri eta 

perfusio egokiarekin. Aldez aurretik izandako konbultsioen modukoa 

izan du. Ez du beste gaixotasunik. Azkenekoz duela 4 ordu jan du. Ez du 

medikaziorik hartzen normalean, eta ez du botikek eragindako 

alergiarik. Gurasoek 5 miligramoko Stesolid sendagaia eman diote. 

Oxigeno-betaurrekoak jarri dizkiogu. Harekin gaudenetik, hobera 

egiten ari da kontzientzia-mailari dagokionez. 
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10. LAGUNTZA PROTOKOLOA HIPERGLUZEMIA OBE   
KONTZEPTU NAGUSIAK 

 Oro har, 250 mg/dl-tik gorako gluzemia onartzen da deskonpentsazio diabetiko hipergluzemikoa 
diagnostikatzeko. 
 

 Bi egoera sor daitezke:  
1. Zetoazidosi diabetikoa (ZAD).  
2. Deskonpentsazio hipergluzemiko hiperosmolar ez-zetosikoa. 

HISTORIA KLINIKOAREN 

GUTXIENEKO 

INFORMAZIOA 

 

 Adina. 

 Aurrekariak eta tratamendua. 

 Eboluzio-denbora eta hasteko modua. 

 Sintoma bateragarriak bilatu: konortearen alterazioa, abdomeneko 
mina, gorakoak. 

 

 

MIAKETAKO GUTXIENEKO 

ALDERDIAK 

 

 ABC. 

 Gluzemia kapilarra. 

 Zetosiaren seinaleak (arnasketa azkarra, azetona usaina duen hatsa).  

 Deshidratazio-maila:  

 % 5: mukosa lehorrak, ↓azaleko turgentzia. 

 % 10: betegarri kapilarra >3 seg, begi hondoratuak. 

 >% 10: shock-seinaleak. 

 Arnas sistema: Pultsioximetria. Arnas maiztasuna. 

 Zirkulazio-aparatua: TA, bihotz-maiztasuna. 

 Aparatu neurologikoa: Glasgow / Fokalitateak. 

 Tenperatura. 

ZETOAZIDOSIAREN 

ERAGILEAK 
Infartua, infekzioa, diabetesaren debuta, tratamendua utzi izana. 

DIAGNOSTIKO 

DIFERENTZIALAK  

 IZBA. 

 TKE. 

 Koma metaboliko edo toxikoaren beste arrazoi batzuk. 

GERTA DAITEZKEEN 

KONPLIKAZIOAK 
 Konbultsioak. 

 Fokalitate neurologikoa. 

 Alterazio elektrolitikoak (hipopotasemia, hipo/hipernatremia). 

 Garuneko edema (ohikoagoa haurrengan). 

TRATAMENDUA  ABC. Oxigenoterapia baloratu. 

 Lekualdatu bitartean: ez ibili nora ezean. 
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11. LAGUNTZA PROTOKOLOA HIPOGLUZEMIA OBE   
KONTZEPTU NAGUSIAK 

 

Oro har, 60 mg/dl-tik beherako gluzemia onartzen da hipogluzemia diagnostikatzeko. (Populazioaren 

batez bestekoaren gluzemiaren 2 desbiderapen estandar gutxiago). Edoskitzaileak <40, EN <30. 

 

HISTORIA KLINIKOAREN 

GUTXIENEKO 

INFORMAZIOA 

 Aurrekariak, tratamendu antidiabetikoa, beste sendagai batzuk, 

aurretiko patologiak, substantzia toxikoen kontsumoa (OH). 

 Eboluzio-denbora. Tratamenduaren aldaketak. 

MIAKETAKO 

GUTXIENEKO 

ALDERDIAK 

 

 ABC. 

 Gluzemia kapilarra. 

 Pultsioximetria.  

 Zirkulazio-aparatua: TA. 

 Aparatu-neurologikoa: Glasgow / Fokalitateak. 

 Arnas maiztasuna eta bihotz-maiztasuna. 

SINTOMAK Autonomikoak: 

 Ahuleria, takikardia, palpitazioak, dardara, urduritasuna, antsietatea, 

parestesiak, izerditzea, gosea. 

Neuroglikopenikoak: 

 Suminkortasuna, nahasmendua, konbultsioa, fokalitate motorra, 

konorte-galera, ikusmen-nahasmenduak, portaera arraroa. 

DIAGNOSTIKO 

DIFERENTZIALAK  

 

 IZBA. 

 TKE. 

 Koma metaboliko edo toxikoaren beste arrazoi batzuk. 

ESPERO DEN 

BILAKAERA 

 

 % 2-4ko hilkortasun zuzena edo zeharkakoa (% 10erainokoa ahotiko 

antidiabetikoen bidezko tratamenduarekin) 

 Koma hipogluzemikoan 30 minutu baino gehiago egoteak ondorioak 

izateko eta hiltzeko arriskua nabarmen handitzen ditu. 

GERTA DAITEZKEEN 

KONPLIKAZIOAK 

 Konbultsioak. 

 Fokalitate neurologikoa. 

 Bihotzeko arritmiak. 

 Xurgapena. 
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TRATAMENDUA: 

 

ARINA-ERTAINA Ahotik hartzea posible denean eta kontzientzia galdu ez denean. 

1. Pazientea geldi dagoela. 

2. Larruazalpeko intsulina-infusore jarraitua badarama (LIIJ), hori gelditzeko esan. 

3. Xurgapen azkarreko 10-20 g karbohidrato eman ahotik: fruta zati bat, zukua, ura azukrearekin (4 

koilarakada = 10 g), eztia (1 koilarakada = 10 g), ogia, % 50eko glukosa ahotik, glukosa-pilulak eta 

abar.  

4. Akarbosa duen tratamendua duten pazienteengan mahaiko azukrea ez da eraginkorra; eman 

glucosport®, eztia edo fruta-zukua. Zain barnean emateko % 50eko glukosa-bialak ezin dira 

ahotik eman. 

5. 10 minutu igarota, erreparatu bilakaerari zerrenda erreaktiboarekin, eta sintomek edo kopuru 

baxuek jarraitzen badute, eman berriro dosia. 

6. 10 minutu igaro, eta ez badu hobera egin, tratatu moderatu-larri gisa. 

 

MODERATUA-LARRIA: Ezin du ahotik hartu. 

7. Arnasbidea ziurtatu eta bizi-funtzioak egonkortu (ABC). Oxigenoterapia baloratu. 

8. Familiak glukagoia badu eta oraindik eman ez badio, koordinazio-medikuarengana jo jarraibideak 

eman ditzan. Ohikoena izango da 1 mg-ko dosia hartzeko agintzea (larruazal azpitik edo muskulu 

barnetik).  

9. Kontzientzia berreskuratzen duenean, jarraitu aho-bidez ematen; izan ere, glukagoiaren eragina 

iragankorra da. Biguanidekin (metamorfina) edo beta-blokeatzaileekin tratatutako pertsonengan 

eraginkorra izan daiteke.  

10. 10 minutu igarota, erreparatu bilakaerari zerrenda erreaktiboarekin, eta sintomek edo kopuru 

baxuek jarraitzen badute, KZri jakinarazi, eta eman berriro ahorakinak. 
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12. LAGUNTZA PROTOKOLOA INTOXIKAZIOA OBE   
OSPITALERATU AURREKO ARAU OROKORRAK 
 
Hasierako egonkortzea 
Toxikoaren xurgapena gutxitzea 

BILDU BEHARREKO 
GUTXIENEKO 
INFORMAZIOA 

AHAL IZANEZ GERO, 
ERAMAN OSPITALERA 
TOXIKOAREN ONTZIA 

ZER toxiko (galdetu pazienteari; konorterik ez badu, galdetu laguntzaileei) 

ZER kantitate. 

Beste toxiko batzuekin edo alkoholarekin NAHASTU duen 

ZER ORDUTAN (ahoratu duenetik igaro den denbora) 

ZER BIDETATIK 

NAHI GABE EDO NAHITA. 

MIAKETAKO GUTXIENEKO 
ALDERDIAK 

 

ABCDE eskemaren arabera  

 Arnasbidearen iragazkortasuna: ezohiko hotsak, jariakinak 

 Aireztapena: disnea, eztula, asetasuna. O2 (bronkoxurgapen-arriskua)                                   

 Zirkulazio-aparatua: pultsu erradiala. Tentsio arteriala (TA)  

 Aparatu neurologikoa: Glasgow, begi-niniak, zentzumen-alterazioak edo 
alterazio motorra, agitazioa. 

 Gluzemia eta tenperatura. 

JARDUTEKO ARAU OROKORRAK: 

 Eszena segurua biktimarentzat eta erreskatatzailearentzat  

 Hasierako berpiztea: euskarri sintomatiko intentsiboa 

 Hasierako berpizterako oinarrizko neurriak: ABCDE                                                                               

-A, B: Arnasbidearen iragazkortasuna, posizioa egokitu, Guedel, xurgatu.  

-O2 % 100.  

- C: - TA zaindu 

-Bihotz-biriketako berpiztea egin, bihotz-biriketako geldialdia badago 

Xurgapena gutxitzeko jarduera-neurri espezifikoak. Deskontaminazioa 

LEKUALDATZEAN HARTU BEHARREKO NEURRI BEREZIAK: 

JAKINARAZI Koordinazio Zentroari; han ospitalearekin harremanetan jarriko dira, ospitaleko antidotoak 
presta ditzaten eta zainketekin jarrai dezaten, eta gutxi gorabehera noiz helduko den jakinaraziko dute. 
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13. BIZKARREZUR-MUINEKO LESIO TRAUMATIKOEN 

KASUETARAKO LAGUNTZA-PROTOKOLOA OBE  
KONTZEPTU NAGUSIAK 

 Paziente politraumatizatu oro lesionatu medular potentziala da, kontrakoa frogatzen ez den 

bitartean.  

 Bizi-arriskuak eta egoera funtzionalak baloratu. 

ETIOLOGIA   Zirkulazio-istripuak (% 50)  

 Erorketak, lan-istripuak eta erasoak (% 50)  

LEHENBAILEHEN 

EGIN BEHARREKOAK  

 Eszena ebaluatu.  

 Lehen mailako balorazioa 

- A: Arnasbidea kontrolatu, zerbikala immobilizatu. 

- B: Arnasketa-balorazioa, protokoloaren arabera. Oxigenoa % 100ean. 

- C: Protokoloaren arabera baloratu.  

- D: Lesio medularraren zantzuak.  

- E: Esposizioa, hipotermia eragotziz.  

 Ateratzea.  

SHOCK 

NEUROGENIKOAREN 

ZANTZUAK 

 Lesioa gerrialdetik gorakoa bada, funtzio sinpatikoan eragin dezake, eta 

takikardiarik gabeko shock-zantzuak, azal lehorra eta beroa agertu daitezke. 

LESIO 

MEDULARRAREN 

ZANTZUAK 

 Konorterik gabe: garezur-traumatismoarekin lotua. 

 Mugimenduarekin lotutako zantzuak: Paralisia.  

 Zentzumenekin lotutako zantzuak: Sentsibilitatearen alterazioa.  

 Esfinterrak lasaitzea. Priapismoa. 

 Shocka. 

BIGARREN MAILAKO 

BALORAZIOA 

 

- OPUMA 

JARRERA: 

 Arnasbidea maneiatu. 

 Immobilizatu: Lepoko zerbikala. Immobilizagailu zerbikala. Kendrick. Bizkarrezurrerako taula. 

Huts-koltxoia.  

 Oxigenoa % 100ean.  

 Hipotermia galarazi. Lortu behar den tenperatura: 36oC   

LEKUALDATZEKO IRIZPIDEAK:  

- E19 eta E20, eta koordinazio-zentroaren aginduei jarraitu. 

- Astiro eta seguru lekualdatu, lesioak ez gehitzeko. 

Ekipoak izan ditzakeen arriskuak eta hartu beharreko prebentzio-neurriak: Ohikoak. Gertalekuan 

ahalik eta gehien zaindu segurtasuna. 

Pazienteak izan ditzakeen arriskuak: Behar bezala immobilizatu, buru-lepo-enbor ardatzeko 

mobilizazio desegokiak eragozteko eta, mugitzean, istripuz eror ez dadin. Hipotermia zaindu. 
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14. OSPITALEZ KANPOKO BIHOTZ-GELDIALDIAREN 

LAGUNTZA-PROTOKOLOA (OKBG)   
KONTZEPTU NAGUSIAK 

 Geldialdien ehuneko handi bat ez da antzematen KZetan. Hortaz, garrantzitsua da 

desfibriladorea eramatea dei guztietan. 

 KZk ezagutzen ez duen BGa antzematen bada, E13a bidaliko da. 

 Masajea lehenbailehen hasiko dugu, ahalik eta gutxien etengo dugu eta desfibriladorea jarriko 

dugu minutu bat igaro baino lehen. 

 Emergentziak arloak erabaki du EBKren gomendioei jarraitzea BBBa egiteko. 

 BGa gertatzen denean, osa garrantzitsua da KZra tetra bidez 5. egoera bidaltzea, pazientearen 

burualdean dagoenean (jarduera bide publikoan denean, 4. egoerarekin bat etor daiteke). 

HISTORIA 

KLINIKOAREN 

GUTXIENEKO 

INFORMAZIOA 

 Datuak biltzea baino gehiago, bizkortzea lehenetsiko dugu. 

 Posible bada, eta ez badu BBBa oztopatzen, aurrekari pertsonalei buruz, bizi-

kalitateari buruz eta BGa nola gertatu den galdetuko diogu. 

 Indarkeriazko heriotza sumatzen bada, koordinazio-zentroarekin hitz egingo 

da. 

BBBAREN HASIERA  Etxean bada, eta familiak hala nahi badu, bizkortze-maniobretan haiek 

egotea onartuko da, baldin eta maniobrak trabatzen ez badituzte. 

 Bide publikoan bada, lekukoak urruntzen saiatuko gara. Poliziarik ez badago 

eta beharrezkoa dela baderitzogu, KZri eskatuko diogu, zergatia arrazoituz.          

 Beti ekingo zaio BBBari, 3. eranskinean zehazten diren kasuetan izan ezik; 

kasu horietan, egitea edo ez egitea baloratuko da. 

 Murriztu ahal den guztia toraxeko konpresioen etenaldiak, eta gelditu beti 

gailuak analisia egiten duen bitartean, eta ekin berriz, baita desfibriladorea 

energia kargatzen dagoenean ere. 

 Jarraitu konpresioekin berriz, deskarga egin eta berehala. 

 Oinarrizko bizi-euskarriko bitartekoak desfibriladorea jarria badu bizi-

euskarri aurreratua iristen denean, baliatu BBBa egiteko unea monitorea 

aldatzeko; ez egin aldaketa desfibriladorea analisia egiten ari den bitartean 

edo deskarga baterako prestatzen ari denean. 

BBBA EZ HASI 

(KZREKIN 

KONTSULTATU 

ONDOREN BETI) 

 Heriotza-zeinu nabariak daudenean: biziarekin bateraezinak diren lesioak, 

rigor mortis, inguru zurbil-zurbilak edo deskonposizioa. 

 BBBa ez hasteko agindu argia dagoenean. 

 Desfibriladoreak «deskarga ez da gomendatzen» adierazten badu, eta 

honako hauetako bat: mediku koordinatzaileak uste du paziente terminala 

dela (klinikoa edo teknikariak irakurritako txostena), bihotz-biriketako 

geldialdi presentziatua eta ≥15 minutu oinarrizko BBB gabe, bihotz-

biriketako geldialdi ez-presentziatua eta ustez ≥15 minutuko garapenarekin 

 Mediku koordinatzaileak emango du agindua, jasotako informazioa baloratu 

ondoren. 
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FAMILIARTEKOEN 

INFORMAZIOA 

 Erizaina duen bizi-euskarri aurreratuak eta oinarrizko bizi-euskarriak honela 
jokatuko du: 
o Medikua duen bizi-euskarri aurreratua bidean badago: familiari 

kasuaren larritasunaren berri emango zaio (zure senideari bihotza 
gelditu zaio; bizkortzea egiten ari gara, eta adi egon, beste ekipo bat 
baitator), eta bizkortzearekin jarraitu. 

o Medikua duen bizi-euskarri aurreratua ezin etor badaiteke: familiari 
kasuaren larritasunaren berri emango zaio, eta bizkortzeko 
desfibriladore bat dutela adieraziko zaio. Baldintza horietan 
eraginkorragoa dela bizkortzea ez etetea, eta, ahal dutenean, berriz 
informatuko dietela. Familiak hala eskatzen badu, mediku 
koordinatzailearekin harremanetan jarriko dute, eta medikuak erizaina 
duen bizi-euskarri aurreratuak edo oinarrizko bizi-euskarriak 
adierazitakoa berretsiko dio. 

BBBA BUKATZEA  Medikua duen bizi-euskarri aurreratua bidean badago: bizkortzearekin 
jarraituko du hura iritsi bitartean. 

 Medikua duen bizi-euskarri aurreratua lanpetuta badago: bizkortzearekin 
jarraituko du azken deskargako agindua eman denetik 20 minutu igaro arte 
edo asistolia 20 minutuz monitorizatu arte. Une horretan, mediku 
koordinatzailearekin harremanetan jarriko da, eta hark baimena emango dio, 
familiari hil dela esateko.  

 Erizaina duen bizi-euskarri aurreratuak/oinarrizko bizi-euskarriak 
jakinaraziko eta adieraziko dio hurrengo pausoak zein diren (mediku bat 
joango da etxera...). Familiak hala eskatzen badu, mediku 
koordinatzailearekin harremanetan jarriko dute, eta medikuak erizaina duen 
bizi-euskarri aurreratuak edo oinarrizko bizi-euskarriak adierazitakoa 
berretsiko dio. 

 Hori guztia kalean gertatzen bada, mediku koordinatzaileak erabakiko du 
bertan geratzea BBBa egiten eta gertuko zentroren batetik sanitarioak 
bidaltzea, edo zentro horretara joatea, baldin eta lekualdatzeak ez badu 
eragiten maniobrak denbora luzeegian eten behar izatea.  

BEREZKO 

ZIRKULAZIORA 

ITZULTZEA 

 Oinarrizko bizi-euskarria iritsi aurretik BBBa egin bada, pazientearen beste 
balorazio bat egingo da, eta berehala jakinaraziko zaio KZri. 

 Lekualdatzea egin ahal izango da, Koordinazio Zentroak hala adierazten 
badu. 

 

 BBBaren asistentzia-orria sinatuko da: edozein pertsonak (lekukoa, polizia, 
suhiltzaileak barne) bizkortzeko edozein keinu egin duenean (inork ez badu 
bizkortzea hasi, orokorra bete dezakegu). 

 Emergentziak unitatera desfibriladorearen erregistroa bidaliko da, BBBaren 
berariazko laguntza-partearen kopia batekin batera. Desfibriladorearen 
jarduera, ahal bada, jatorrizko formatuan erantsiko da, ez PDFan, datuak 
ustiatzeko. 

 Monitoreko erregistroa, edo desfibriladorearena, lehen 24 orduetan bidaliko 
da, ahal izanez gero, laguntza-partearekin batera berezko zirkulaziora itzuliz 
gero. 

Ekipoarentzako arriskuak eta prebentzio-neurriak: Ohikoak. Gertalekuan ahalik eta gehien zaindu 

segurtasuna. 
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AIREBIDEA IREKI 

EZ DU ERANTZUTEN? 

EZ DU ARNASA NORMAL HARTZEN? 

E13a, HALA BADAGOKIO 

DESFIBRILADOREA PIZTU, ETA 

JARRAITU ARGIBIDEEI 

TORAXEKO 30 KONPRESIO 

2 AIREZTAPEN 

 

JARRAITU BIHOTZ-BIRIKETAKO 

BIZKORTZEA (30:2) 

1.2. irudia. Oinarrizko bizi-euskarriko eta kanpoko desfibrilizazio automatizatuko algoritmoa 
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15. PROTOKOLO ASITENZIALA POLITRAUMATISMOA / 

ODOLA DARION TRAUMA LARRIA OBE   
NOZIO OROKORRAK: 

 Shock hipobolemiko hemorragikoa da prebenitu daitekeen heriotza-kausa nagusia paziente 
traumatiko larriaren kasuan, arnasbidearen buxaduraren ondoren. 

 Paziente politraumatizatu oro odoletan dagoela pentsatu behar da, kontrakoa frogatzen ez den 
bitartean. 

 Gure balorazioa kanpoko, barneko edo kanporatutako hemorragiak aurkitzera eta kontrolatzera 
bideratu behar dugu. 

 Honako hauek izan daitezke odoljario-punturik arriskugarrienak: 
-  Kanpoko odoljario masiboa eta garezur barnekoa, toraxekoa, abdomenekoa, pelbisekoa eta 

hezur luzekoa. 

HISTORIA 
KLINIKOAREN 
GUTXIENEKO 
ALDERDIAK 

 Gertalekua ebaluatu (segurtasuna + KZri jakinarazi). 

 Traumaren zinematika (Lesio orokortu/lokalizatuaren mekanismoa; Egiturazko 
Deformazioaren Indizea; Energia handiko inpaktuaren adierazleak). 

 ABCDE/OPUMA. 

 Berehalako 13. egoera, hala dagokion guztietan. 

LEHEN MAILAKO 
BALORAZIOA / 
EKINTZAK 

Kanpoko hemorragia masiboak kontrolatzea. 
Odoljariorako tratamendu egokiena da odoletan dagoen gunea azkar ixtea, 
honako hauen bidez: 

 Ez kendu objektu sarkorrik 

 Zauriak paketatu+konpresio zuzena+bendajea. (1. eranskina) 

 Agente hemostatikoen erabilera (gutxienez, 3 minutuko zuzeneko 
konpresioa). 

 Tornikete komertzialak. (Gelditu hemorragia + Ez dago pultsu 
periferikorik). (1. eranskina) 

Arnasbidea + lepoko hezurra kontrolatzea. 
Balorazio eta ekintzak, traumaren hasierako asistentzia sanitarioko protokoloaren 

arabera.  

Aireztapena. 

Balorazioa, traumaren hasierako asistentzia sanitarioko protokoloaren arabera. 

Ekintzak: 

 O2 % 100. 

 Zauri toraziko xurgatzailea bada: Zigilatu adabaki oklusibo torazikoarekin 
(Asherman motakoa), salbu eta zentro koordinatzaileak kontrakoa 
adierazten badu. 

 EZ paketatu trauma sarkorrak maila torazikoan. 
Zirkulazioa. 

 Hemigorputz beraren pultsu erradiala eta karotideoa. 

 Bihotz-maiztasuna (BM) ALERTA-SEINALEA BM >100 BADA. 

 Zurbiltasuna, izerdia eta azala hotz. 

 Betetze Kapilarra (BK) ALARMA-SEINALEA > 2 SEG. 

 Susmoa: barneko hemorragiak/abdomena taulan egotea. 
Ekintzak: 

 Shockaren susmoa badago, ikus daitekeen hemorragiarik gabe, jarri gerriko 
pelbikoa. (aldez aurretik KZri abisua emanda). Ikus gerriko pelbikoaren IT. 

 Finkatu objektu sarkorrak. 

 Aurkitutako hemorragia txikiak kontrolatzea.  
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Balorazio neurologikoa. 

 Asaldua shock hipobolemiko hemorragikoaren seinalea izan daiteke. 

 Glasgow-ren eskala eta pupilak: 
Baldin eta konorte-maila bat-batean gutxitzen bada, gorputz-adarren ezohiko 
flexioa badago edo pupilen alterazioa badago; susmatu garezur barneko 
hemorragia. 

 Gorputz-adarren sentsibilitatea eta mugikortasuna: Hemorragiak 
kontrolatu ondoren, aldaketak gerta daitezke. (Kalte neurobaskularra 
izateko arriskurik ez, denbora < 4 ordu bada). 

Esposizioa. 

 Arropa kentzea eta traumatismoak aktiboki bilatzea (hematomak, 
urradurak..., buru- oinetakoak). Barneko hemorragiak susmatzea. 

 Hipotermia-arriskuaren kontrola (manta termikoa-berokuntza, zelula 
sanitarioa). 

ODOLJARIOA 
SUSMATZEKO 
DATU 
GOIZTIARRAK 

 TAKIKARDIA: 
Hemorragia susmoa, baldin eta BM>100 bada 
ALARMA seinalea: BM>120 

 SHOCK GOIZTIARRA- (% 15-25eko BOLUMEN-GALERA) 
Takikardia 

Zurbiltasuna 
Egarria 
Ahulezia 
Pultsuaren presioa estutzea (pultsu filiformea) 

 SHOCK BERANTIARRA-(% 30-45eko BOLUMEN-GALERA) 

 Hipotentsio arteriala 

Betetze kapilar atzeratua (BK>2seg)  

Pultsu periferiko ahula edo ez dago 

 Presio arterial sistolikoa (TAS) ≤90  

Gogoan izan: 

 Asaldua shockaren seinalea izan daiteke. 
 Bihotz-maiztasuna >100 denean, ez da zertan urduritasunarekin / 

antsietatearekin lotu,  odoljario bat egon daitekeela susmarazi behar digu, eta 
bilaketan sakondu behar da. 

 Takikardiarik ez egoteak ez du shocka baztertzen; arreta berezia jarri behar da 
beta-blokeatuta dauden edo shock neurogenikoaren susmopeko pazienteen 
kasuan. 

BIGARREN 
MAILAKO 
BALORAZIOA 

Bizi-konstanteak. OPUMA 
Pazientearen berrebaluazio etengabea. 
Odoljario-puntuak eta egindako ekintzak berrikustea, ibilbidean zehar.  
Baloratu oin-pultsurik ez egotea 

LEKUALDATZEKO IRIZPIDEAK: 

 E19 eta E20, eta jarraitu KZren aginduei. 

 EZ ATZERATU LEKUALDAKETA 

Ekipoarentzako arriskuak eta prebentzio-neurriak: Ohikoak. Gertalekuan ahalik eta gehien zaindu 

segurtasuna. Betaurrekoak/pantaila, maskara, kaskoa, ebakien aurkakoak… erabili egoeraren araberako NBE. 

PAZIENTEAREN ARRISKUAK: 
Immobilizatu behar bezala 
Saihestu burua – lepoa – enborra ardatzaren mobilizazio okerrak 
 Istripuz erortzea mobilizazioan zehar. 

Hipotermia. 
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1. ERANSKINA 

 

ZAURIAK PAKETATZEA 
 

Photos courtesy Centre For 
Emergency Health 

Sciences,Texas EEUU. 

 

CAT MOTAKO TORNIKETEA JARTZEA 
 

 

Osakidetza-Emergentziak erakundearen OBE protokolo asistentzialen taldea. 
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16. PEDIATRIKO LARRIALDIAK: POLITRAUMATISMO / 

TRAUMA LARRIEN KASUETARAKO LAGUNTZA- 

PROTOKOLOA OBE   
NOZIO OROKORRAK: 

 Paziente politraumatizatu oro odoletan dagoela pentsatu behar da, kontrakoa frogatzen ez den 
bitartean.  

HISTORIA 
KLINIKOAREN 
GUTXIENEKO 
ALDERDIAK 
 

- Adina eta pisua jakiten saiatu.  
- Lesio-mekanismoa (egiturazko deformazioaren indizea, abiadura, altuera, aulkian 

lotuta...) 
- Lehen mailako balorazioaren atal guztien deskribapena: A, B, C, D eta E. 
- Aurrekariak eta alergiak.  
- Emandako tratamendua. 

MIAKETAKO 
GUTXIENEKO 
ALDERDIAK 

Pediatriako Ebaluazioaren Triangelua (PET): Ikuspegi orokorra ematen du, hiru 
ataletan:  

- Itxura: muskulu-tonua, kontzientzia-maila, negarraren edo ahotsaren indarra. 
- Arnasketa-lana: soinua, tiradura, posizio anormala. 
- Azaleko perfusioa: zurbiltasuna, azal orbandua, zianosia. Kanpoko hemorragiak. 

HASIERAKO 
MANEIUA 
 

Gurasoak bertan egotea erraztu, gomendagarria ez den egoeretan izan ezik. 
 
Biriketako Tronboenbolismoa (BTE): aztoratuta badago, berehala lehen mailako 
balorazioa egin; aldi berean, bizkortze-maniobrak egin. 
 
LEHEN MAILAKO BALORAZIOA: Zeure burua aurkeztu, pazientea lasaitu, lepoa 
immobilizatu eta ABCDE egin: 

 A: Arnasbidea ireki (masailezurreko trakzioa, aspirazioa). Lepoa miatu eta 
immobilizatu. 

 B: Toraxa eta arnasketa aztertu. O2 (% 100). 

 C: Bihotz-maiztasuna, pultsua, perfusioa. Hemorragiak buxatu. 

 D: Glasgow pediatrikoa. Begi-niniak. Gorputz-adarren mugikortasuna. 

 E: Lesioen esposizioa, aurretik gurasoei jakinarazi ondoren, tenperatura 
(hipotermia eragotzi). 

Pazienteak AG (arnas gelditzea) edo BBG (bihotz-biriketako geldialdia) badu, BBB 
(bihotz-biriketako berpiztea) maniobrak hasi. 

BIGARREN MAILAKO BALORAZIOA: OPUMA, burutik oinetarako miaketa eta 
konstanteen azterketa.  
 
Ez egin bigarren mailako baloraziorik gertalekuan, bizia arriskuan jartzen duten lesioak 
baldin baditu: ≤10 minutuan hasi lekualdatzen. 
 

Konstanteak 

- RPM: 1-5 urte: 15-30; ≥10 urte: 12-20  

- BM: 1-5 urte: 75-130; ≥10 urte: 60-100 
-  

- Hipotentsioa 1-10 urte: PAS <70 + (adina urtetan x 2); >10 urte: PAS ≤90 

- Hipotermia: Tenperatura zentrala <35 ºC 
-  

TEKNIKAK  IMMOBILIZATZEA: Lepokoa, taula pediatrikoa osoa. Ez badaukagu umeentzako 
taularik, txikienak helduen taulan immobilizatzeko, kuxindura bat jarri, bizkarrezur 
lunbarretik sorbaldetara eta, albotik, taularen ertzetaraino, okzipitalaren goragunea 
berdintzeko. Gorputzaren alboetan manta bilduak jarri; lokarriekin lotu. 
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ESKALAK ETA 
ESPERO DEN 
BILAKAERA 

 
 

TRAUMA PEDIATRIKOAREN INDIZEA (TPI) 

Puntuak + 2 + 1 – 1 

Pisua  > 20 kg 10-20 kg < 10 kg 

Arnasbidea  Arrunta Jasangarria Jasanezina 

TAS  > 90 50-90 < 50 

NSZ  Kontziente Obnubilatuta Koma 

Zauriak  
Ez Adingabeak. Handia edo 

sarkorra 

Haustura  
Ez Itxia Irekia edo 

anizkoitza 

TPI ≤8 bada: hirugarren mailako ospitale batera eraman. 

 

 
Heriotza-tasa: TPI ≤2: %60-100. TPI 3-4: % 30. TPI 5-8: % 1-10 

Eragileak: 1. GET, 2. trauma torazikoa. 

 

GLASGOWREN ESKALA PEDIATRIKOA 

Begiak irekitzea  Erantzun motorra  

Berez 4 Berez (aginduak betetzen ditu) 6 

Ahotsa entzutean 
3 Mina lokalizatzen du / ukitzean, 

erretiratu egiten du 
5 

Mina sentitzean 
2 Mina sentitzean, erretiratu 

egiten du  
4 

Batere ez  1 Flexio anormala  3 
  Luzapen anormala  2 
  Batere ez 1 

Ahozkoa 

0-23 meses ≥ 2 años  

Erantzuten du. Orientatuta.  5 
Haserrekor, negar 
egiten du. 

Nahastuta.  4 

Minagatik negar 
egiten du. 

Hitz desegokiak. 3 

Minagatik kexatu 
egiten da. 

Soinu ulertezinak. 2 

Ez du erantzuten. Ez du erantzuten. 1 

GCS 15-13: TCE arina; 12-9: moderatua; ≤8:larria 
 

EKIPOAK IZAN 
DITZAKEEN 
ARRISKUAK 
ETA HARTU 
BEHARREKO 
PREBENTZIO-
NEURRIAK:  

Ohikoak. Gertalekuan ahalik eta gehien zaindu segurtasuna. 

PAZIENTEAK 
IZAN 
DITZAKEEN 
ARRISKUAK 

Behar bezala immobilizatu, buru-lepo-enbor ardatzeko mobilizazio desegokiak 
eragozteko eta, mugitzean, istripuz eror ez dadin. 
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17. PSIKIATRIA / OBE-KO LAGUNTZA PROTOKOLOA   
SARRERA 

Patologia psikiatrikoa duen pertsona baten aurrean, haren eta esku hartzen duten pertsonen 

segurtasuna lehenetsi behar dugu. Horretarako, hari hitzez eustea lehenetsiko da. Hori aski ez bada edo 

pazientearen agresibitatea handia bada, euspen mekaniko edo farmakologikoa erabiliko dugu. 

NOLA JARDUN 
 

 Koordinazio Zentroak zer gertatu den jakinaraziko dio OBEri, baita 

pazientearen aurrekariak ere, eta bortxazko egoerak ekarri dituztenak edo 

emergentziari heltzeko garrantzitsuak direnak nabarmenduko ditu. 

 Azkenik, harengana hurbiltzean, ez da komeni argi- edo soinu-sistemarik 

erabiltzea emergentzia adierazteko, non eta betiere halakoak ezinbestekoak 

ez diren kasuetan.  

 Egoera ez bada segurua, zain geldituko gara Koordinazio Zentroari eskatu 

diogun polizia-baliabidea iristen den arte. 

 Egoera segurua bada, ahalik eta informazio gehien lortuko dugu senide, 

adiskide, bizilagun eta abarren bitartez. Informazio hori lortuta, eta egoerak 

uzten badu, harengana hurbiltzen hasiko gara, honako jarraibide hauen 

arabera: 

 Estimulu estresagarriak saihestuko ditugu. 

 Segurtasuna zainduko dugu (objektu arriskutsuak kenduko ditugu, eta 

leihoak/eror daitekeen tokiak ziurtatuko). 

 Positiboak izan daitezkeen senideei edo adiskideei laguntza eskatuko 

diegu.        

 Pazientea desegonkortzen duten senide edo adiskideak aldenduko 

ditugu. 

 Arazo fisiko bat dela baztertuta, OBEko taldeak balorazio psikiatrikoa egingo 

du, eta lehen eta bigarren mailako balorazioak erabiliko ditu horretarako. 

Horiek amaituta, 20. egoera bidaliko dugu TETRA sistemaren bitartez. 

 Koordinazio Zentroaren indikazioei jarraituko diegu, eta hori egitean 

intzidentziaren bat gertatzen bada, jakinarazi egingo dugu, behar diren neurri 

zuzentzaileak hartzeko. 

 Urgentzia psikiatrikoa behar bezala ebazteko, eusteko elementu egokiak 

erabili behar dira, eta jakin behar da, orobat, zer giza baliabide dauden 

erabilgarri.    
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SUIZIDATZEKO 
ARRISKUA 
DUTEN 
PAZIENTEAK 
 

Gomendagarria da Suizidio Ahaleginari buruzko Laguntza Protokoloa (2017/07/19) 

irakurtzea. 

Suizidio-arriskua areagotzen duten faktoreak 

 Suizidio-ahaleginen aurrekariak. 

 Suizidio-mehatxu edo -keinuak. 

 Adinekoa eta gizonezkoa izatea. 

 Gizartetik bakartuta egotea. 

 Alkohola eta drogak kontsumitzea. 

 Gaixotasun fisiko larria, kronikoa edo mingarria. 

 Familian suizidio-aurrekariak izatea. 

 Haurtzaroan afektibitaterik ez izana. 

 Lagun maite bat hil berria izatea. 

 Enplegua galtzea edo porrot-egoera. 

 Erruduntasun-ideiak. 

 Nortasun oldarkorra izatea.  

 

Suizidio-arriskuaren zantzuak eta sintomak 

 Aurretik ahalegindu izana. 

 Suizidio-historia familian. 

 Suizidatzeko fantasiak izatea. 

 Suizidatzeko bitartekoak eskura izatea. 

 Suizidioak familia-ingurunean izango lukeen eraginari buruzko kezka. 

 Suizidatzeko asmoa hitzez adieraztea. 

 Testamentua prestatzea, «paperak konpontzea». 

 Nola suizidatu planifikatzea. 

 Duela gutxi bizi-krisia izana, batez ere konpondu gabe badago. 

 Ezkortasuna, erruduntasuna edo esperantzarik ez. 

 Sinesmen erlijioso sakonik ez izatea. 

EUSTEKO ESKU-
HARTZEAK 
 

Hitzez eustea: 

 Eszena segurtatu: ekipoaren segurtasuna (ahaleginean metodo oso bortitzak 

erabiltzen badira) 

 Gure arma hitza da. 

 Denbora aldetik, ez izan presarik. 

 Biktimaren bizi-eremura edo -zirkulura hurbildu, baimena eskatuz.  

Pertsonalizatu: geure burua aurkeztu eta, oraindik ez badakigu, galdetu izena 

pazienteari. Bere izenez deitu. 

 Hitzezko harremanari ekin, eta bereziki zaindu hitzezkoa ez den komunikazioa. 

 Enpatiaz jardun, abegitsu, samurtasunez, eta zentzuz. 

 Utzi lasaitzen (negar egiten, haserretzen…); ez, ordea, emozionalki 

deskontrolatzen (oihuak, autolesioak...) 

 Entzute aktiboa: entzun, hitz egin baino gehiago. 

 Hizkera positiboa: lagunduko zaitugu, ulertzen zaitut. Ez esan esaldi 

negatiborik: ez egin, ez pentsatu horretan… 

 Distraitu: Nahi duzu zerbait? Ondo zaude? Hotz zara? 

 Denbora irabazi: Nahi duzu nik norbaitekin hitz egitea? Badakizu zuri buruz 



 
 

34 
 

EMERGENTZIAK 
EMERGENCIAS 

 
galdetu dutela? 

 Esplizitu bihurtu kontrol emozionala: «lasai!», baina ez gutxietsi hark sentitzen 

duena «ez da ezer gertatzen» eta horrelako esaldiak esanez. 

 Esplizitu bihurtu une horretako egoera: gauzatu nahi duen suizidioari buruz 

hitz egin, eta anbibalentziak sortu: Horrela konponduko dira arazoak? Ez dago 

beste irtenbiderik? Sufrituko dute hirugarren batzuek? Poztuko dira etsaiak? 

 Saiatu distortsio kognitiboak bideratzen. 

 Eragin paradoxikoa: bere pentsamenduak eta beldurrak hitzez adieraztea 

lortzen badugu, emozioak eta inpultsibotasuna indarra galtzen joango dira. 

 Saiatu akordio bideragarri bat negoziatzen: Zer egin dezakegu zuregatik? 

Ulertzen zaitut, baina ez nago ados zure erabakiarekin. 

Euspen psikikoa 

Esku-hartze terapeutiko urgente honen helburua da pazienteak une batez galdu 

duen bere burua kontrolatzeko gaitasuna berrezartzea. 

 

Egokia da indarkeriazko jokabideak, agresibitate fisikoarekin, hasi ez dituzten 

pazienteentzat, arrazoitzeko gutxieneko gaitasuna dutenentzat. Ez da oso 

baliagarria kontzientzia-nahasmendu larria (deliriuma, intoxikazioak) edo 

narriadura kognitibo oso larria (adimen-atzeratasun larri edo sakonak edo 

dementzia moderatu edo larriak) duten pazienteei dagokienez. 

Euspen farmakologikoa 

Tratamendu farmakologikoak erabiltzea pazientearen sedazioa lortzeko, era 

horretan haren jarduera fisikoa kontrolatzeko eta bere buruari edo beste batzuei 

lesioak ez eragiteko. Medikuen jarraibideen arabera beti. 

 

Medikuak edo ospitale-zentroak medikazioa aginduz gero, lekualdaketa hori BEAe 

edo BEA unitate batek egitea aztertuko da. BEA unitateak lekualdaketa egin behar 

badu, lekualdaketa horretan pazienteak zer arazo sor dezakeen galdetuko dugu.  

Euspen mekanikoa 

Prozedura fisikoak edo mekanikoak erabiltzea pazientearen mugimenduak 

mugatzeko, era horretan haren jarduera fisikoa kontrolatzeko eta bere buruari edo 

beste batzuei lesioak ez eragiteko. 

Euspen hori justifikatzeko oinarri gisa, baliagarri izan daiteke paziente 

kolaboratzaileak, ez-kolaboratzaileak eta beligeranteak (biolentoak) bereiztea. 

Euspen mekanikoa azken baliabide terapeutikoa izango da. 

Nolanahi ere, kontuan hartu behar dugu beti paziente kolaboratzaile baten jokabidea 

alda daitekeela, zenbait arrazoirengatik. Aldaketa horiei adi egon beharko gara, 

pazientearen zein esku-hartzaileen segurtasunari eragiten dioten egoerei azkar 

erantzun ahal izateko.  
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EUSTEKO ESKU-
HARTZEAK 
 

Euspen mekanikorako indikazioak 

Absolutuak 

 Paziente asaldatua. 

 Pazientearen beraren lesioak prebenitzea. 

 Beste batzuen lesioak prebenitzea. 

 Altzariak eta inguruko bestelako elementuak kontrolik gabe suntsitzea. 

 Zentzumen-estimuluak gutxitzea. 

 Desinhibizio sexuala eta inguruko pertsonei asmo sexualez behin eta berriz 

jarraitzea. 

 Pazienteak bere borondatez eskatzen badu eta justifikazio kliniko eta/edo 

terapeutikoa badago arreta ematen dion langilearen iritziz. 

 

Erlatiboak 

 Ezin kontrolatuzko oihuak. 

 Gorputz biluzia besteen aurrean etengabe erakustea.  

 Jendaurrean masturbatzea. 

Gaixoaren jokabideak pazienteen indarkeria eragitea. 

Kontraindikazioak 

 Egoera hitzez konpon badaiteke. 

 Indarkeriak delituzko asmoa badu (Ertzaintza). 

 Pazientea zigortzeko egiten bada, edo harekiko antipatiagatik. 

Arretaren prozedura eta protokolizazioa  

Plangintza  

 Paziente bati egoki eusteko, gutxienez 5 pertsona behar dira. Pazientea 

eusteari langile gutxiagorekin ekiteak onartu behar ez dugun arrisku 

gehigarria dakar. 

 Parte-hartzaile bakoitzak aldez aurretik jakin behar du zer eginkizun duen. 

 Pertsona bakarrak hitz egingo dio pazienteari, haren arreta foku bakar 

baterantz erakartzeko. 

 Segurtasun-langileek eta/edo ordena publikoko indarrek eusten lagunduko 

dute, betiere osasun-arloko langileek hala eskatzen badute. 

 Talde terapeutikoak eusteko arau espezifikoak protokolizatu beharko ditu, 

eta zentroa zuzentzeaz edo koordinatzeaz arduratzen denak berretsi 

beharko ditu.  

 

Segurtasuna bermatu 

 Pazientearena: Pazientearekin ez dugu agresibitatez jokatu behar; prozedura 

hoztasunez garatu behar dugu, inplikazio pertsonalik gabe. Ez diegu irainei 

edo bestelako probokazioei erantzun behar. 

 Osasun-langileena: Gaixoarekin harreman fisikoa dutenek eskularruak 

jantziko dituzte, pazientearen gaixotasun infekziosoen historia zein den ez 

jakin arren. Ez dugu belarritako, eraztun edo eskumuturrekorik eramango, 
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langileei edo pazienteari urraturik ez eragitearren. Kontuz betaurrekoekin. 

Langileek, gizon nahiz emakume, beren burua babestu beharko dute 

gorputzeko edozein aldetako lesioetatik, bereziki genital, bularralde eta 

aurpegikoetatik. 

 

Nola egin  

 Garrantzitsua da azkar eta zalantzarik gabe jokatzea. 

 Euspen mekanikoa hasitakoan ez da euspen psikikorik egin behar. 

 Egin bitartean, pazienteari azaltzen saiatuko gara lotzea beharrezkoa dela, 

egoera behin-behinekoa dela eta onuragarria ere izango dela berarentzat. 

 Lotura estandarrak erabiliko dira.  

 Eusten parte hartzen dutenek goiko eta beheko gorputz-adarrei heldu behar 

diete, eta bosgarrenak buruari helduko dio eusten amaitu arte. 

 Finkagailuak segurtatuko ditugu. 

ANBULANTZIAN 
LEKUALDATZEKO 
PROZEDURA 
 

Anbulantzian lekualdatzeko prozedura 

 Lekualdaketa ez da pazientea ahuspez etzanda eta egoki ez diren 

elementuekin egin behar (hala nola zali-ohatila, bizkarrezurrerako taula...). 

 Pazienteak ahoz gora etzanda jarriko ditugu, ohatila pixka bat altxaturik 

dagoela. 

 Segurtasun-neurri gisa, ohatila barnealdearen erdira eraman ahal da. 

 Objektu arriskutsu guztiak harengandik aldenduko ditugu (zorrotzak, 

ebakitzaileak edo su-emaileak). 

 Anbulantzian osasun-langileak egon beharko dira beti pazientearen ondoan.  

 Osasun-langileak ez du erabiliko ohatilatik gertuko eserlekua. 

 Lekualdaketan, osasun-langileek ikusteko moduan egongo dira beti loturak. 

Anbulantziatik ospitale-lekualdaketa egiteko jaistean, ezkutatu egingo dira. 

 Ikusten badugu pazienteak eusteko elementuren bat askatu duela, horren 

berri emango diogu emergentzia sanitarioetako teknikari gidariari, abiadura 

moteldu eta anbulantzia gera dezan. 

 Gorabehera horren ondorioz, Ertzaintza anbulantzian sartuko da pazienteari 

eusten eta askatutako elementuak berriz jartzen laguntzeko. 

 Patruilak lekualdaketa lagunduko du, polizia-ibilgailuan. 

 Anbulantzian aireztatze eta tenperatura egokia egon beharko da. 

PAZIENTE 
AGRESIBOAK, 
ASALDATUAK 
 
 
 

Gomendagarria da Asalduari buruzko Laguntza Protokoloa (2017/07/19) irakurtzea. 

Agresibitate-arriskuaren iragarleak  

 Jokabide bortitzaren edo agresibitatearen aurrekariak (handiena). 

 Bere burua lesionatzeko jokabideen edo suizidio-ahaleginen aurrekariak. 

 Aurretik psikosia, nortasunaren trastornoak (oldarkortasuna eta ezaugarri 

antisozialak batez ere) edota depresio aztoratuak (suizidio-ideiekin) 

diagnostikatu izana. 

 Substantziak kontsumitzea, bai intoxikazioan bai abstinentzia-sindromeetan. 

 Sintoma zehatzak: haluzinazioak, ekintza erasokorrak agintzen dituzten 

aginduzko ahotsak izatea. 

 Frustrazioa eta/edo etsipena eragiten duten faktore psikosozialak. 
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18. LAGUNTZA PROTOKOLOA: OINARRIZKO BIZI-

EUSKARRIKO LAGUNTZA BEHAR DUTEN SINKOPEAK 
SARRERA 

 Sinkopea garuneko odol-fluxua murriztearen ondorioz ematen den konorte galera iragankorra da; 

tonu posturala gutxitzea eragiten du eta, minutu batzuk igaro ostean, konortea berez berreskuratzen 

da.  

 Presinkopea sinkopearen antzeko egoera bat da, baina pazienteak ez du konortea erabat galtzen; 

balorazioa sinkopearen antzekoa da. 

KONTUAN IZAN 

BEHARREKO HISTORIA 

KLINIKOAREN GUTXIENEKO 

ALDERDIAK 

 

 Alergiak 

 Aurrekari pertsonaletan, arreta berezia jarri behar da honako 

hauengan: 

o Bihotzeko patalogien jarraipenik egin den lehen mailako arretan 

(kardiopatia iskemikoa, bihotz-gutxiegitasuna, takikardia 

bentrikularren aurrekariak). 

o Bat-beteko heriotzen aurrekariak senitartekoen artean. 

o Balizko faktore abiarazleak: drogak, diabetesa, jarrera aldaketa, 

karotida inguruko masajea, estresa, ortastismo luzea edo sukarra.  

 Pazienteak hartzen dituen farmakoen artean, arreta berezia jarri 

behar da honako hauentan: 

o Arritmiaren eta hipertentsioaren aurkako farmakoak. 

o Pazienteari duela gutxi agindutako farmakoak. 

MIAKETA EGITERAKOAN 

KONTUAN IZAN 

BEHARREKO GUTXIENEKO 

ALDERDIAK 

 

 

 

 

 Arnasbidea: arnasa nola hartzen duen, arnas maiztasuna eta 

pultsioximetroa.  

 Zirkulaziokoa: bihotz-maiztasuna, betetze kapilarra, pultsua goiko 

gorputz-adarretan  

 Tentsio arteriala: beti 

o Aortako disekzio bat izan daitekeela pentsarazi dezakeen 

bularraldeko, bizkarreko, sabelaldeko mina baldin badu 

pazienteak, bi besoetan hartu.  

o Sedestazioko edo/eta bipedestazioko hartualdia sortzetiko 

kardiopatien arloko profesionalak horrela eskatzen badu 

 Neurologikoa: Glasgow, begi-ninia eta gorputz-adarren 

mugikortasuna. 

 Azala: kolorazioa, tenperatura. 

 Gluzemia kapilarra. 

SINKOPEAREKIN 

LOTUTAKO ZANTZU ETA 

SINTOMAK 

 Bularreko mina 

 Disnea 

 Fokalitate neurologikoa 

 Zefalea 

 Ezegonkortasun hemodinamikoa 

 Segizio begetatiboa 

 Esfinterrak erlaxatzea 
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PAZIENTEAREN 

ESTRATIFIKAZIOA 

 Honako kasu hauek barnebiltzen dituen sinkope filiatu ez larria: 

o Sinkope basobagala: mina, emozioa bezalako faktore 

azkartzaileak badaude. 

o Egoerazko sinkopea: pixa, kaka edo eztula egin eta berehala 

gertatzen baldin bada. 

o Sinkope ortostatikoa: tentsio arterial sistolikoa >20mmHg 

kopurura jaitsi ostean edo agontzerakoan <90mmHg kopurura 

murriztean. 

o Karotidaren hipersentikortasuna 

o Medikamentuek eragindako sinkopea 

 

 Larria izan daitekeen sinkope filiatua:  

o Bihotz patologia baten albo-ondorioa 

o Biriketako tronboenbolismo susmoa 

o Patologia neurologiko baten albo-ondorioa 

o Hemorragikoa 

 

 Filiatu gabeko sinkopea patologia larri bat izatearen susmoarekin  

o Honako hauek baztertzen ez direnean: kardiopatia iskemikoa, 

biriketako tronboenbolismoa, sindrome aortiko akutua edo 

iktusa. 

o Ariketa fisikoa egin bitartean izandako sinkopea 

o Arritmia susmoa: senitarteko baten bat-bateko heriotzagatik, 

palpitazioengatik 

o Osasun ahuleko pazientea  +/- arazo sozialak 

o Ezegonkortasun hemodinamiko iraunkorra, biriketako edema 

akutua, bihotz-gutxiegitasuna, anemia izatearen susmoa. 

 

 Filiatu gabeko sinkopea patologia larri bat izatearen susmorik gabe: 

Aurreko taldekoetakoren bat baztertzen denean 

NOLA JARDUN  Hasierako balorazioa egin 

 Konstanteak hartu 

 Pazientea errekuperatzen ez bada, Alborako Segurtasun Jarrera 

 Oxigenoterapia erabiltzea baloratu, ≥95 saturazioa bermatzeko 

 Bigarren mailako balorazioa, pazienteak edo lekukoak lagunduta 

 Sinkope filiatu ez larrien kasuan, E20 eta ebakuazioa edo alta, 

sortzetiko kardiopatien arloko medikuak erabakita 

 Alta emanez gero, jarraitu behar dituen gomendioen orria eman behar 

zaio beti pazienteari eta gomendioak eman zaizkiola erregistratu behar 

da bere historia klinikoan 
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19. TRAUMATISMO KRANEOENTZEFALIKOKO KASUETARAKO 

LAGUNTZA-PROTOKOLOA OBE   
INFORMAZIO OROKORRA 
 
TKE gehienak paziente politraumatizatuetan gertatzen dira; beraz, traumak izan dituzten pertsonak 
daudenean,  ospitaleratu aurretik bizkor egin beharreko hiru zeregin daude:  
 
1. Lehen mailako balorazio goiztiarra, biktimarengan deskonpentsazio azkar bat sor dezaketen lesio 

eta zauri larriak identifikatzeko. 
2. Gertalekuan ahalik eta denbora gutxien igaro, eta biktima arazoa konpondu dezakeen ospitale 

batera eraman. 
3. Biktima anitzeko gertakaria bada, triaje bat egin salbamenduko maniobrekin, eta koordinazio-

zentroari jakinarazi. 

BILDU BEHAR DIREN  
GUTXIENEKO DATUAK 

 

 Lesio-mekanismoa eta energia handiko traumen zantzuak. 

 ABCDE  

 Sintomak eta seinale asoziatuak (kontzientzia/ amnesia / gorakoak / 

konbultsioak / alkohola / drogak) 

 Filiazioa-Aurrekariak–KONTUZ antiagregatzaileak / antikoagulatzailea. 

Alergiak- Egindako tratamendua 

HASIERAKO MANEIUA  GERTALEKUA ETA SEGURTASUNA EBALUATU, ETA KOORDINAZIO-
ZENTROARI JAKINARAZI 
 

 LEHEN MAILAKO BALORAZIOA: ABCDE  
 

 BIGARREN MAILAKO BALORAZIOA:  
o TKE larria bada, ez egin gertalekuan bigarren mailako balorazioa. 
o Ez da lekualdatzea atzeratu behar. Run and Play. 
o OPUMA (antiagregatzaileak / antikoagulatzaileak hartzen diren 

kontuan hartu) 
o Baloratu otorragia-likuorrea-Hematoma antifaza/erretroaurikularra 

- Gertalekua ebaluatu 
- Lehen mailako 

balorazioa 
 
GLASGOW KOMA-ESKALA ⃰ (eranskina) 

TRATAMENDUA: 
 
LEHEN MAILAKO BALORAZIOA     

A: Arnasbidea  

 Arnasbideak maneiatzean kontuz lepoarekin BETI (immobilizazio zerbikala). 

 Guedelen hodia jarri, onartzen badu. Onartzen ez badu, ez tematu jartzen. 

 Gorakoa egiten badu, edukia xurgatu 

 Konorterik gabe + apnea, BBB hasi 
 

B: Aireztapena 

 Oxigenazioa kontrolatu eta hipoxia galarazi (apnea, zianosia, O2 Sat <% 90  

 Oxigenoa eman, % 100ean. 
 
 C: Zirkulazioa 

 Tentsio arteriala neurtu, eta perfusio periferikoa baloratu 

 Hipotentsioa nabarmena bada, garuneko perfusioa erraztu Trendelemburg maniobraren 
bidez 

 Odoletan dauden guneak hertsatu 
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D: Glasgow koma-eskala 

 Atal bakoitzeko balioak idatzi. 

 Asaldua shockaren sintoma izan daiteke 
 
 E: Esposizioa eta normotermia 

 Tenperatura eta gluzemia kapilarra neurtu 

PAZIENTEA LEKUZ ALDATZEKO:  
 

 Antitrendelemburg jarreran eraman (TA egokia bada) arazoa konpon dezakeen ospitale tertziario 
batera. 

 Kontuz gidatu, eta bat-bateko dezelerazioak saihestu, (GBP ).  

 Erreferentziazko ospitale-zentroari ohartarazi, lekualdaketa egiten den bitartean. 
 

Ekipoak izan ditzakeen arriskuak eta hartu beharreko prebentzio-neurriak: Ohikoak. Gertalekuan 
ahalik eta gehien zaindu segurtasuna.  

Pazienteak izan ditzakeen arriskuak: Behar bezala immobilizatu, buru-lepo-enbor ardatzeko 
mobilizazio desegokiak eragozteko eta, mugitzean, istripuz eror ez dadin. 

 


