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EPDT TALDEKO EKAINEKO 2018ko KIDEAK: 

Amagoia Andrés Olaizola (LMATko pediatra, Donostialdea), Javier Andueza Sola (LMATko pediatra, 

Arabako ESI), Emilio Aparicio Guerra (LMATko pediatra, Bilbo-Basurtuko ESI), Nuria Chaves Caro 

(Larrialdietako pediatra, Donostiako UO), Ainhoa González de Zárate Pérez de Arrilucea (pediatra, 

Arabako ESI), Lidya Goñi Miranda (LOG teknikaria, Gipuzkoa), Iñaki Gutiérrez Landáburu (LOG 

medikua, Bizkaia), Itziar Iturralde Orive (LMATko pediatra, Bilbo-Basurtuko ESI), Uxoa Jiménez 

Belastegi (Larrialdietako pediatra Basurtuko UO), Mario López Mateo (Familia medikua, Barrualde-

Galdakaoko ESI), Edurne Lorea López Gutiérrez (Larrialdietako pediatra, Gurutzetako UO), María Martí 

Carrera (LMATko pediatra, Uribeko ESI), Iñaki Molina Samos (LOG teknikaria, Bizkaia), Marta Montejo 

Fernández (LMATko pediatra, Barakaldo-Sestaoko ESI), Beatriz Pacho del Castillo (LMATko pediatra, 

Deba-Goieneko ESI), Amalia Pérez Sáez (Zumarragako Ospitaleko pediatra, Goierri-Urola Garaiko 

ESI); Selena Rubio Marcos (LMATko pediatra, Barakaldo-Sestaoko ESI), Elena Ruiz de Velasco Artaza 

(ospitale aurreko farmazialaria, Bilbo-Basurtuko ESI). 

ESKER ONAK: 

- Carlos Sola Sarabia jaunari (Osakidetzako Osasun Laguntza arloko zuzendariordeari), EPDT 

ofizialtzeko eta Osakidetzaren sarean teknikoki txertatzeko eskaini duen laguntza instituzionalagatik. 

- Ruth Larretxi andreari eta Maite Lander andreari (Osakidetzako Zuzendaritza Nagusiko Komunikazio 

Saila), Osakidetzaren webgunearen bitartez EPDT hedatzen laguntzeagatik. Maite Madrid Conde eta 

Mikel Ogueta Lana (Osakidetzako Zuzendaritza Nagusia), Osabide Globaleean, EPDTko formularioak 

egiteagatik. 

- Javier Benito Fernández jaunari (Pediatriako Larrialdiak, Gurutzetako UO), Andrés González Hermosa 

jaunari (Pediatriako Larrialdiak, Basurtuko UO), Pilar Vázquez Naveira andreari (LOG medikua, 

Bizkaia), EPDT sortzeagatik eta ibilbide osoan zehar laguntzeagatik. 

- Lizar Aguirre Pascasio (Larrialdietako pediatra, Arabako UO), Elena Alustiza Martínez andreari 

(LMATko pediatra, Gipuzkoa), Mª Jesús Arrieta Oyarbide andreari (LMATko pediatra, Araba), Mª José 

Correa García andreari (LMATko pediatra, Bizkaia), Iker Gangoiti Goikoetxea (Larrialdietako pediatra, 

Gurutzetako UO), Sara García Ruiz andreari (LMATko pediatra, Gipuzkoa), Ainhoa Larrakoetxea 

Zuluaga andreari (LMATko pediatra, Bizkaia), Joseba Landa Maya jaunari (Pediatria Zerbitzua, 

Donostiako UO), Laura Herrero García andreari (LMATko pediatra, Bizkaia), Gerardo Martínez de 

Ilarduya Alegría jaunari (LOG medikua, Gipuzkoa), Gisela Muñoz García andreari (Larrialdietako 

pediatra, Arabako UO), Idoia Revilla Urkiza andreari (LOG medikua, Bizkaia), Aitor Ruano López 

(larrialdietako pediatra, Txagorritxuko UO); Frédéric Samsom jaunari (Larrialdietako pediatra, Basurtuko 

UO), Xabier Txakartegi Etxebarria jaunari (LMATko pediatra, Bizkaia), Luis Uribe-Echebarría Díaz 

jaunari (LMATko pediatra, Araba), egindako ekarpenagatik eta EPDT sendotzen laguntzeagatik. 
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AURKIBIDEA* 
 

1. Aurkibidea eta EPDT lantaldearen aurkezpena (6. bertsioa) 

2. Lehen mailako arretako pediatria-larrialdietako arretan jardunbide kliniko egokiaren arauak 

3. Lekualdaketa pediatrikorako galde-sorta (euskaraz eta gaztelaniaz) (2. bertsioa)** 

4. Lekualdaketarako zer baliabide mota behar den aurreikusteko scorea: OBE, EBE, BEA (euskaraz 

eta gaztelaniaz)** 

5. Triajea LMAko pediatrian (2. bertsioa)** 

6. Pediatriako pazientearen hasierako ebaluazioa: ebaluazio pediatrikoaren triangelua (EPT) (2. 

bertsioa) 

7. Ebaluazio pediatrikoa: ABCDE (2. bertsioa) 

8. Mina eta analgesia (2. bertsioa) 

9. Larrialdietarako orgako materiala LMAn (2. bertsioa) 

10. Larrialdietako medikazio CARDa Lehen Mailako Arretan (LMA). 

11. Hezur barneko bidea (2. bertsioa) 

12. Bihotz-biriketako geldialdia: BBB pediatrikoa + DEEA (2. bertsioa) 

13. Krikotirotomia 

14. Anbu eta maskara bentilazioa 

15. Gorputz arrotz batek arnasbideetan eragindako buxadura (OVACE) 

16. Takikardia suprabentrikularra (2. bertsioa) 

17. Intoxikazioak 

18. Etanol intoxikazioa 

19. Shocka (2. bertsioa) 

20. Sepsi-susmoa (2. bertsioa) 

21. Anafilaxia (2. bertsioa) 

22. Konbultsioak (2. bertsioa) 

23. Hipogluzemia 

24. Traumatismo kraneoentzefalikoa (TKE) 

25. Abdomeneko min akutua 

26. Asma akutua (2. bertsioa) 

27. Bronkiolitisa (3. bertsioa) 

28. Laringitisa (2. bertsioa) 

*Aurkibide honetako dokumentu guztiak hemen eskura ditzakezu: 

 Osakidetzaren Webgunea (extranet) > Profesionalak > Argitalpenak > Prozesu Asistentzialak > 
EPDT 

 Osakidetzaren Webgunea (intranet) > Osasun arreta > Biztanleria espezifikoaren arreta > 
Umeen eta nerabeen arreta > EPDT 

**Inprimakiak, Osabide Globalean: «Lekualdaketa pediatrikorako galde-sorta BEA-EBE-OBE», 
«Lekualdatze pediatrikorako scorea. Baliabide mota» eta «Erizaintzako triaje pediatrikoa LMAn» 
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AURKEZPENA 

SARRERA 

Emergentzia Pediatrikoen Diziplinarteko Taldea (EPDT) hainbat asistentzia-arlotan haurrei 

arreta eskaintzeko lan egiten duten profesionalek osatzen dute: Lehen Mailako Arretan (LMA), 

Larrialdietan eta Osasun Garraioan (LOG), eta Ospitaleko Larrialdietan (OL). Horiek 

emergentzia edo larrialdi pediatrikoei aurre egin behar izaten diete edo gerta daiteke aurre 

egin behar izatea. 

Lau ospitale tertziarioak (Arabako UO, Basurtuko UO, Gurutzeko UO eta Donostiako UO) eta 

Lehen Mailako Arretako eta Emergentzietako eta Osasun Garraioko hiru lurralde historikoak 

ordezkatzen dituzte. 

JUSTIFIKAZIOA 

 Asistentzia-maila guztien artean koordinatuta pediatriako larrialdietako asistentzia-

zerbitzua hobetzeko beharra: LMA, LOG eta OL. 

 Komunikazioa hobetuta eta ekintzak estandarizatuta, aldakortasuna jaitsiko da eta 

asistentzia-zerbitzuaren kalitatea, baliabideen optimizazioa eta pazientearen segurtasuna 

areagotuko da. 

HELBURU OROKORRAK 

 Osasun-zentroen eta emergentzia-sarearen artean komunikatzeko bideak hobetzea. 

 Haurra lekualdatzeko protokoloa prestatzea, eskatu beharreko garraio motari buruzko 

erabakiak hartzea ahalbidetzeko, betiere paziente bakoitzaren bizi-euskarriko premien 

arabera. 

 Asistentzia-prozesuak eta hainbat prozedura eta patologiari dagozkien protokoloak 

eguneratzea eta estandarizatzea ospitaleratu aurreko eremuan. 

 Protokoloak etengabe eguneratzea eta hedatzea. 

 Pediatriako larrialdiez arduratzen diren langileak prestatzea eta eguneratzea. 

 Prozesuaren etengabeko ebaluaziorako erreferentzia gisa balioko duten adierazlek 

ezartzea (protokoloak hedatu aurreko eta ondoko inkesta; asebetetze-inkestak, 

lekualdatze-scorearen erabilerari buruzko azterketak eta abar) 

OHARRAK 
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Lekualdaketako scorea izan da taldea sortzea eragin zuen hasierako dokumentua, eta 

horixe prestatu eta argitaratu zen lehena (2013ko urrian). Haurra lekualdatzeko baliabiderik 

egokiena zein den emergentzietako mediku koordinatzailearekin erabakitzeko eta adosteko 

balio du. Pazientearen egoera fisiopatologikoa eta haren bizi-euskarriko premiak adierazten 

dituzten parametro eta konstanteen balorazio objektiboari erreparatuta egiten da. Scorearen 

itemak betetzeko garaian, ez dira aintzat hartu behar haurra lekualdatu aurretik aplikatu 

direnak soilik, baizik eta komenigarriak direnak edo behar ditzakeenak ere bai, baita guk 

eskaini ez badizkiogu ere. Intubazio orotrakealaren edo zain-bide baten beharra, adibidez, hori 

haurra lekualdatzen den bitartean egin baitaiteke. Alderdi hori oso garrantzitsua da, 

emergentzietako mediku koordinatzailearekin hitz egiteko momentuan, haurra Lehen Mailako 

Arretako zentro batetik edo EAG (Etengabeko Arreta Gune) batetik lekualdatzeko garraio 

motarik egokiena zein den zehaztu ahal izateko, pediatrak ez diren larrialdietako medikuek lan 

egin arren, horiek haurrei arreta eskaintzen baitiete eta benetako emergentzia pediatrikoei 

aurre egin behar izatea gerta baitaiteke. Horregatik, protokolo hauek bereziki lagungarriak izan 

daitezkeela uste dugu. 

Larrialdietarako protokolo hauei dinamismoa ematen dien berezitasun bat da haurraren 

egoera fisiopatologikoaren balorazio objektiboan errotuta daudela, Ebaluazio Pediatrikoaren 

Triangeluaren (EPT) eta ABCDE ebaluazioaren bitartez, hala, pazientearen egonkortasuna 

lortze aldera xedaturiko neurri lagungarriak aplikatu eta ondorengo tratamendua eta 

amaierako emaitza eraginkorragoak izan daitezela lortzeko. EPT eta ABCDE bidezko 

ebaluazio pediatrikoari buruzko erreferentzia interesgarri bat, Lehen Mailako Arretako 

medikuarentzat eta pediatrarentzat: Storch de Gracia Calvo P. «Valoración inicial del niño 

grave en Atención Primaria». FAPap 2014;7(4):169-75 (AEPap-en on line prestakuntza-

plana). 

2017ko apiriletik aurrera, argitaratuko diren protokolo berrietan eta erakunde klinikoei 

erreferentzia egiten dieten berrikuspenetan (adibidez: anafilaxiari, laringitisari eta abarrei 

buruzkoetan), lotutako GNS-10 kodeak gehituko dira, informazio klinikoan eta pazienteari 

eskainitako arretan uniformetasuna izateko oinarri gisa. Lehen Mailako Arretako Osabiden 

GNS-9 erabiltzen da oraindik, Osabide Globalen fusionatu arte. Ospitaleko diagnostikoekin bat 

datorren informazio eguneratua eta uniformea eskaini ahal izateko, eta Osabide Global 

txertatzearekin batera, aurrerantzean GNS-10 kodeei egingo diegu erreferentzia. 

Protokolo bakoitzerako oinarritzat balio duten edukia eta gomendioak azken edizioetako gida 

kliniko nagusietatik atera dira edo, hala badagokio, erakunde bakoitzarentzat eguneratutako 

erreferentzia bibliografiko garrantzitsuenak bilatu eta berrikustetik. 
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Gainera, protokolo berri bat onartzen eta argitaratzen den egunetik aurrera, aurrekoak 

indarraldi osoa galtzen du. Horregatik, protokoloak etengabe eguneratu nahi dira. 

Gidaliburu gisa itxi diren argitalpenak aldatzea zailagoa da, gertatzen diren aldaketa berrien 

aurrean. Horregatik, dokumentuak on line esteken bitartez hedatzea erabaki dugu, arrazoizko 

epean banaka ordeztu ahal izan daitezen, beharrezkoa den bakoitzean. 

Berrikusitako bertsioetan, erabili den bibliografiarik garrantzitsuena gehitu da. Era berean, 

2016tik aurrera argitaratutako protokoloetan erabili den bibliografia jasotzea erabaki da. 

Hasiera batean ez zen hori egin, orduan eremuak eta edukiak eskematizatzeari eman 

baitzitzaion lehentasuna. Dena den, protokolo berrietan bibliografia gehituko da. Gainera, 3 

urteko gehieneko tartean protokolo kliniko bakoitzaren bertsio berriak editatu nahi dira, baita 

ebidentzian edo gomendioan aldaketa esanguratsurik izan ez bada ere, betiere erreferentzia 

bibliografikoak berrikusi eta eguneratzeko helburuarekin. 

Aurkibidean, diseinu estetikoa hobetzeko edo edukia eguneratzeko −gomendioetan edo 

ebidentzia zientifikoan aldaketak egin direlako− berrikusi diren protokoloek eta dokumentuek 

bertsio berriaren zenbakia jasotzen dute parentesi artean.  

Oro har, protokolo bakoitzaren barnean, algoritmoetan agertzen diren laukietan kolore-kode 

bat agertzen da: berdea, laranja edo gorria, larritasun- edo larrialdi-mailaren arabera; urdina 

ohar edo informazio erantsiak eta abar dituzten taulen edo laukien kasuan. Horia lauki 

batzuetan, bizi-euskarri aurreratuko osasun-garraioetan egin beharreko jarduketetarako, hau 

da, Lehen Mailako Arretako edo Etengabeko Arreta Guneko zentroetan ez dauden bitartekoak 

dituztenetarako. 

LAN-METODOLOGIA 

2012an taldea sortu eta 2013an profesionalen taldea sendotu zen. 

Honako hau da gure lan-sekuentzia eta -metodoa: 

 Helburu zehatzak prestatzea: lanerako tresnak (inkesta, lekualdaketa-scorea, galde-sorta) 

eta protokoloak. 

 Interrelazio arrunta, Osakidetzako Osagune tresna korporatiboa erabiliz. 

 Aurrez aurreko lurraldearteko bilerak, bideokonferentzia bidez (urtean 6 inguru). 

 Lantaldeko kideen artean zereginak banatzea eta, horren ondoren, horiek Osagunen 

berraztertzea eta eztabaidatzea.  
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 Protokoloak hedapena: Osakidetzaren Webgunea (extranet) > Profesionalak > 

Argitalpenak > Prozesu Asistentzialak > EPDT. Osakidetzaren Webgunea (intranet) > 

Osasun arreta > Biztanleria espezifikoaren arreta > Umeen eta nerabeen arreta > EPDT, 

Osagune Publikoaren eta Osakidetzaren Extranetaren bitartez. 

 Emaitzak aztertzea. 

 Protokoloak eta erremintak etengabe eguneratzea. 

EMAITZAK 

 Lantaldea finkatu da (2013). 

 2013ko azken hiruhilekoaren eta 2018ko azken hiruhilekoaren artean, dokumentu honen 

aurkibidean agertzen diren dokumentuak eta protokoloak amaitu dira. Horietako zenbait 

jatorrizko bertsioen berrikuspenak dira dagoeneko, ebidentzia-aldaketak eta gomendioak 

direla eta. 

 Prozesua ebaluatzeko erremintak amaitu, onartu eta abian jartzea: «scorearen 

emaitzetarako datu-basea» 

 «Triajea lehen mailako arretako pediatrian», «Lekualdaketa pediatrikorako galde-sorta 

BEA-EBE-OBE», «Lekualdaketa pediatrikorako scorea. Errekurtso mota». Horiek guztiak 

eskuragarri dituzu, inprimaki gisa, Osabide Globalen. 

 Emaitzak hedatzea: hainbat saio, hitzaldi eta bilera zientifiko egin eta horietan parte hartu 

da, scorea eta taldeko protokoloak eta dokumentuak hedatu ahal izateko. 

 Gaur egun, EPDTaren dokumentuak etengabe hedatzea eta eguneratzea ahalbidetzen 

dituen webgune bidezko hedapenari ematen ari zaio lehentasuna: 

-Osakidetzaren Webgunea (extranet) > Profesionalak > Argitalpenak > Prozesu 

Asistentzialak > EPDT 

-Osakidetzaren Webgunea (intranet) > Osasun arreta > Biztanleria espezifikoaren arreta > 

Umeen eta nerabeen arreta > EPDT 

 Era berean, dagoeneko editatu diren protokoloak berrikusten eta eguneratzen jarraitzen 

dugu, eta gai berriak gaineratuko dituzten protokoloak prestatzea aurreikusten da. 

 Ebaluazioa eta erabilera neurtzeko on line galde-sorta ere ba dago: https://goo.gl/xdkLY2 

(sarbidea lortzeko arasoak izanez gero, kopiatu link-a eta Firefox bilatzailean itsatsi) 

ONDORIOAK 

1. Prozesu fisiopatologiko larria duen haur bat lehen mailako arretatik edo etengabeko 

arretako gune batetik ospitalera eraman behar bada osasun-garraioaren bitartez, diziplina 
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anitzeko arreta-prozesu bat abiarazi behar da, eta prozesu hori adostu eta 

protokolizatzea komeni da. 

2. Ebaluazio sistematikoa EPTaren eta ABCDE ebaluazioaren bitartez egitea lagungarri 

izaten da haur bakoitzaren egonkortze-premiak eta larritasun-maila bereizteko, betiere 

haurraren egoera fisiopatologikoaren arabera. 

3. Lekualdaketa-scorea egitea komeni da haur bakoitzak lekualdatzeko osasun-garraioko 

zer baliabide behar duen zehazteko eta adosteko. 

4. Protokoloak modu independentean baliozkotu eta hedatu daitezke, Osakidetzaren 

Extranetean eta Intranetean. Horrela, horiek modu bereizian egunera daitezke protokolo 

horietako bakoitzean aldaketa garrantzitsuak egiten direnean. 

5. EPDT finkatuta eta lehen emaitzak lortuta, iruditzen zaigu helburuak betetzeko modukoak 

direla eta ondorengo ebaluazioa eta prozesuaren etengabeko azterketa egiteko 

modukoak direla. 

 

EPDT, 2018ko abenduaren 17an 


