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HASIERAKO EBALUAZIO PEDIATRIKOA: ABCDE 

     BALORATU EPT 

• Pazientearen konfort-
egoera. 

• Altxatu ohatilaren burukoa. 
• Jariakinak aspiratzea. 
• Arnasbidea irekitzea: 

- Bekokia-kokotsa maniobra 
- Maniobra hirukoitza 

• Gorputz arrotz bat aspiratu 
dela uste bada eta pazientea 
kontziente badago:  

- <1 urte  Kolpe 
torazikoak-bizkarrekoak  

- >1 urte  Konpresio 
abdominalak-bizkarrekoak  

- Magill-en pintzak 
• Hausnartu tresna bidez 

irekitzeko aukera:  
- Kanula orofaringeoak. 
- Intubazioa  
- Laringe-maskara* 
*LOG ekipoko materiala 

A = ARNASBIDEA 

ABCDE 
- Bihotz-biriketako funtzioaren eta funtzio neurologikoaren ebaluazio azkarra, bizi-mehatxua eragin dezaketen arazoak identifikatzeko eta kasuan kasuko neurri terapeutikoak ezartzeko 
- Konstanteen zehaztapena eta pultsuaren oximetria biltzen ditu 
- Gluzemia kapilarraren zehaztapena gaineratu behar da paziente pediatriko kritikoaren hasierako ebaluazioan 

Erabateko 
buxadura/osatugabea 

• Arnasketa-maiztasuna (AM): 
* Alarma-zeinuak: AM > 60/minutu adin 
guztietan, AM < 20 /minutu 6 urtetik 
beherako umeen kasuan edo < 12/minutu 
15 urtetik beherakoen kasuan 
• Arnasketa-anplitudearen murrizketa 
• Arnas-nekea areagotzea (uzkurdurak) 
• Birika-auskultazio patologikoa  
• Kolorazio alteratua 
• Oxigenoaren saturazioa:  
• Sat O2 > % 94 bada, oxigenazioa 

seguruenik egokia izango dela esan 
nahi du, baina AM eta arnas-nekea 
kontuan hartuta interpretatu behar da 
beti 

• CO2 uhinaren forma (kapnografia): 
paziente kritikoak, konbultsio 
aktiboa, kontzientzia mailaren 
alterazioa, arnasteko zailtasuna/arnas 
hutsegitea 

EPT: 
I: Itxura 
A: Arnas Nekea 
Z: Zirkulazioa 

EMERGENTZIETAKO TELEFONOAK:  
Araba: 945 244 444  
Bizkaia: 944 100 000  

Gipuzkoa: 943 461 111  

B = ARNASKETA/AIREZTAPENA 
AM/BA (birika-auskultazioa)/SatO2/CO2 

espiratua** **Larrialdi eta Osasun Garraiorako 
materiala (LOG) 

• Oxigenoaren administrazioa 
• Oxigenazio eta/edo aireztapen egokia 

lortzen ez bada, eskuzko aireztapena 
abiaraziko da, poltsa eta maskara bidez 
eta O2 % 100ean jarrita 

• Intubatu egingo da oxigenazio eta/edo 
aireztapen egokia lortzen ez bada.  

• CO2 espiratua 

Z = ZIRKULAZIOA 
BM/Pultsuak/Betetze kapilarra / 

Azalaren tenperatura/TA 

• Bihotz-maiztasuna: 
- Takikardia: hipoxiaren eta perfusio 
txarraren zeinu goiztiarra izan daiteke. 
>200 taup./m bada, hartu kontuan TPS 
- Bradikardia: Haurren kasuan <60/min 
eta jaioberrien kasuan <100 bada, 
hipoxia eta/edo iskemia adierazten du 

• Pultsuak: 
- Zentralak eta periferikoak: pultsu 
femoral-karotideo-brakiala. 
- Pultsu periferikoak sendoak badira, 
seguruenik ez du hipotentsiorik izango 

• Betetze kapilarra: Normala < 2-3 
segundo 

• TA:  
- TA baxuak shock desorekatua 
adierazten du eta aurkikuntza 
berantiarra izango litzateke.  
- TA normala maiz aurkitzen da Shock 
orekatua duten haurren artean 

• Oxigenoaren administrazioa 
• Zain/hezur barneko bidea kanalizatu 

likidoen eta farmakoen ekarpena 
abian jartzeko 

• Likido isotonikoen boloak/kargak: 
10-20 ml/kg gatz-serum fisiologiko 

• Pultsu zentralik ez badago, abiarazi 
BBB 

D = DESGAITASUNA  
Alterazio neurologikoa 

• Kontzientzia-maila: (Kortex 
zerebrala) 

- AVPU eskala 
- Glasgow koma-eskala  

 
• Pupilaren tamaina eta 

erantzuna: (garun-enborra) 
 
• Jarduera eragilea: 

Mugimendu simetrikoak, 
jarrera, ahulezia 
 

• Minaren balioespena: 
-Minaren eskalak (ikus 
analgesiaren protokoloa) 

E = ESPOSIZIOA 

• Oxigenoaren administrazioa  
• Bihotz-biriketako monitorizazioa 

(neurtu AM, BM eta Sat O2) 
• Lortu sarbide baskularra (baloratu 

sueroterapia) 
• Gluzemia  
• Antikomizialak, beharrezkoak izanez 

gero 
• CO2 espiratua 

Erabateko 
miaketa, 

bizkarra barne 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/gidep_epdt/es_def/adjuntos/GIDEP_Dolor_Analgesia_V2_2017_11_22.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/gidep_epdt/es_def/adjuntos/GIDEP_Dolor_Analgesia_V2_2017_11_22.pdf


Adina 
Bihotz-maiztasuna  

(Taupadak/minutu) 

 Arnasketa-maiztasuna 

(Arnasketak/minutu) 

Gutxieneko 

tentsio arterial 

sistolikoa (mm Hg) 

0-1 urte 100-160 30-60 60 

1-3 urte 90-150 24-40 70 

3-5 urte 

(Eskolaurrekoa) 
80-140 22-34 75 

6-11 urte 

(Eskola-umea) 
70-120 18-30 80 

12-14 urte 

(Nerabea) 
60-100 12-16 90 

Umeak duen pisuaren estimazioa kg-tan = 2 x (adina + 4) 

TA-REN BALORAZIO AZKARRA SHOCK-EGOERAN DAUDEN 
PAZIENTEEN KASUAN 

PRESIO ARTERIAL SISTOLIKOAREN estimazioa: 
 

• Pultsu periferiko (erradiala eta oinekoa) hautemangarriak: 90 mmHg 
• Pultsu zentral (femorala) hautemangarriak, baina ez periferikoak: 50-90 mmHg 

• Pultsu zentral hautemanezinak: 50 mmHg 

 
PRESIO ARTERIAL SISTOLIKOAREN zifrak hipotentsio gisa hartzen direnak adinaren 
arabera: 
 

• Jaioberriak < 60 mmHg 
• Bularreko haurrak < 70 mmHg 
• 1-10 urteko umeak:   
‐ P5 (tentsio arterial sistolikoaren beheko muga) = 70 mmHg + (2 × adina)  
‐ Tentsio arterial sistolikoaren P50 = 90 mmHg + (2 × adina) 

• Umeak < 10 urte: < 90 mmHg 

 
 

A - (Alert - Alerta) - A: pazientea Alerta-egoeran dago 
V - (Verbal - Ahozkoa) - A: pazienteak Ahozko estimuluei erantzuten die 
P - (Painful - Mina) - M: pazienteak estimulu Mingarriei erantzuten die 
U- (Unresponsive - Ez du erantzuten) - E: pazienteak Ez du erantzuten (koma) 

GLASGOW KOMA-ESKALA 

BEGIAK IREKITZEA 

Modu naturalean 4 

Hitz egitean 3 

Mina sentitzen duenean 2 

Ez ditu begiak irekitzen 1 

ERANTZUN MOTOREA 

Aginduak jarraitzen ditu 6 

Mina kokatzen du 5 

Kendu egiten da mina sentitzean 4 

Flexionatu egiten da mina sentitzean 3 

Luzatu egiten da mina sentitzean  2 

Ez du erantzuten 1 

AHOZKO ERANTZUNA 
(HAURRAK) 

AHOZKO ERANTZUNA (BULARREKO 
HAURRAK)  

Orientatuta 
Irribarretsu, soinuak eta objektuak 

jarraitzen ditu 
5 

Solasaldi desbideratua Suminkor, kontsolagarri 4 

Hitz desegokiak 
Negar egiten du mina sentitzen 

duenean 
3 

Soinu ulertezinak 
Kexatu egiten da mina sentitzen 

duenean 
2 

Soinurik eza Ez du erantzuten  1 
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AVPU ESKALA 
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ALDATZEAREN ARRAZOIA 
 
 

 Paziente pediatrikoari larrialdi egoeretan hurbiltzeko sekuentziaren pauso desberdinetan erabiltzen den terminologia bateratzea 
 
 Larrialdi eta Osasun Garraiotik gomendatzen da Kapnografia erabiltzea adierazle gisa, arnasbideen oztopoen edo arnasteko ezintasunaren eta 

hipoaireztapenaren identifikazio goiztiarra egiteko 
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