
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Juncal Artieda Arandia; Mikel Basterretxea Irurzun; Isabel Larrañaga Padilla; 
Rosa Sancho Martínez.  
 



 

 2

 
 

Hitzaurrea 
 
Umeak, haur-zentroetara joaten hasten direnean, harreman handiagoak eta estuagoak 
izaten hasten dira, eta, egoera berriaren ondorioz, gaixotasun kutsagarriak harrapatzeko 
arriskua handitu egiten da beraientzat. Harremanak handiagotze hau, hain juxtu, bere 
adin txikiagatik eta inmunitatearen garapen-faltagatik infekzio-prozesuen eragin handia 
pairatzen duen eta infekzioak garatzeko joera duen populazio batean gertatzen da. 
Haur-eskoletan Gaixotasun Kutsagarriak Kontrolatzeko eta Prebenitzeko Gida honekin 
liburuaren egileek oso erantzun egokia eman diete egoera berriak sortutako premiei. 
Nabari dute zaintza epidemiologikoaren alorrean esperientzia zabala dutena. 
Ez gaixotzeko gauzarik garrantzitsuenetako bat eta, ziurrenik, gaixotasun infekzioso bat 
ez kutsatzeko neurririk onena eskuak garbitzea da. Eskuak garbitzea dokumentu guztian 
zehar gomendatzen da eta eragingarria da, bai katarro arrunt bat ekiditeko, baita 
infekzio larri asko ekiditeko ere. Epidemiologiako teknikariek, sintesirako ahalegin 
handiz eta hizkuntza ulergarri batez, neurri honen eta beste batzuen garrantzia azaltzen 
asmatu dute. Neurrion eraginkortasuna ikerketa askok frogatu dute. 
Irakurleak edota gida noizean behin kontsultatzen duenak, edonolako trebakuntza edo 
prestakuntza profesionala duela ere, erraz ulertzeko moduko gomendioak topatuko ditu 
hemen, eta erabilgarritasun handikoak. Erabilitako hizkuntza ulerterrazak eta 
sintesirako gaitasunak erakusten du lan hau egin duen idazle-taldea osasun-egile 
eraginkorra dela. 
 

Emilio Pérez-Trallero 
Osasun Publikoko eta Medikuntza Prebentiboko Irakaslea, UPV/EHU. 

Mikrobiologia Zerbitzuburua, Donostia Ospitalea.  
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 I.- Sarrera 
 
Egileek gida hau 0 eta 5 urte bitarteko haurrentzako zentroetan lan egiten duten 
hezitzaileei informazio teoriko eta praktikoa eskaintzeko burutu dute. Zaintzaileek 
informazio hau edozein egoeratan aplika dezakete, bai haurrak zentroan daudenean eta 
baita etxean daudenean ere.  
 
Gidaren helburua ez da haurren gaixotasun kutsagarriak diagnostikatzea, lan hori 
pediatrari baitagokio. 
 
Gidaren edukia hiru zutabe nagusirekin dago erlazionatuta, eta zutabe horietan 
oinarritzen dira haur-eskoletako gaixotasun kutsagarriak kudeatzeko ekintzak. 
Lehenengo zutabea gaixotasun kutsagarriak ezagutzeko beharrezko den oinarrizko 
osasun-informazioari dagokio. Bigarrena, haur-zentroetan aplikatu beharreko higieneko 
neurriei. Hirugarren zutabeak, azkenik, gaixotasun kutsagarri ohikoenak ezagutarazten 
ditu eta hauei aurre egiteko neurri espezifiko egokiak zehazten ditu. 
 
Gidak zenbait praktika edo ohitura ezartzea gomendatzen du aipatutako gaixotasunak 
prebenitu eta kontrolatzeko. Hala ere, gomendio hauek ez dute inola ere tokian tokiko 
osasun-legedia ordezkatzen. Araudi legala gida honen gainetik dago edozein kasutan. 
Komenigarria da gurasoek araudi honen ezaguera edukitzea. Horrekin batera, baita 
gomendatutako praktikak gurasoei sarritan gogoraraztea ere. 
  
Era berean, haurren eta zaintzaileen osasun-historiari eta txertaketei buruzko 
informazioa haur-eskoletan eskura izatea gomendatzen da; izan ere, zenbait kasutan, 
gaixotasun bat dela-eta neurriren bat hartu beharra izaten denean, erabakigarriak izan 
daitezke historia horiek. Emakumezko zaintzaile bat haurdun badago edo haurdun egon 
daitekeela uste bada, bereziki garrantzitsua da osasun-historia ezagutzea, zeren haurren 
gaixotasun infekzioso batzuk kaltegarriak izan baitaitezke, hala fetuarentzat nola 
emakume haurdunarentzat, gaixotasunaren aurrean lehenengoz jartzen denean. 
 
Testuan zehar zaintzaile, hezitzaile eta irakasle hitzak bata besteagandik bereizi gabe 
erabiliko dira, esanahi berarekin. Hitz hauekin haurren zainketan, prestakuntzan eta 
laguntzan parte hartzen duten profesionalak izendatu nahi dira. 
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II.- INFEKZIO BATEN SORTZE-MEKANISMOA. Eragilea. Kutsatzeko modua. Ostalaria 
(pertsona kutsakorra). 
 
Infekzio bat eta, zenbait kasutan, gaixotasun bat gertatzeko, beharrezkoa da patogeno 
izan daitekeen eragile batek (bakterioa, birusa, bizkarroia, onddoa, akaroa edo zorria) 
eta giza ostalari batek elkarrekin topo egitea. Gaixotasun kutsagarrietan, batetik, 
eragile etiologikoa hartu behar da kontuan eta, bestetik, honako hiru maila hauek 
sortutako kate epidemiologikoa: iturria, kutsatzeko mekanismoa eta ostalari 
kutsakorra. 
Iturria: Ostalari kutsakorrarengana helduko den eragile infekziosoaren sorrera-puntua 
da. Iturririk garrantzitsuenetakoa gizaki gaixoa eta eramaile sanoa (alegia, kolonizatua 
baina infektatu gabea) dira.  
Kutsatzeko bideak edo kutsatzeko mekanismoak honako hauek dira haurren zainketen 
kasuan: azal-kontaktua, arnasa, eginkariak ahoratzea, odol-, gernu- edota listu-
kontaktua, objektuak (jostailu, arropa, ohe-jantzi eta instrumentu kutsatuak), ura, 
elikagaiak eta animaliak (1 Taula). 
 
1 Taula. Haurren gaixotasun kutsagarri batzuk transmititzeko moduak. 

Azal 
kutsatuarekin 
edo gorputzeko 
likidoekin 
izandako 
kontaktu zuzena 
 

Arnasaren bidea 
(airez birika, eztarri 
edo ahoan barrena 
pertsona batetik 
bestera pasatuz) 
 

Eginkariak ahoratzea 
(eginkariz kutsatutako 
objektuak ukitu  eta 
ahora eramateagatik) 

Odolaren bidea  

Barizela* 
Herpes zosterra 
Konjuntibitisa 
Inpetigoa 
Zorriak 
Hazteria 
Ezkabia 

Barizela* 
Hoztura arrunta 
Difteria* 
Bosgarren 
gaixotasuna 
Meningitis 
bakteriarra* 
Oin/esku/ahoko 
gaixotasuna 
Inpetigoa 
Gripea* 
Elgorria* 
Lepamina* 
Kukutxeztula* 
Neumonia 
errubeola* 
Erroseola (bat-
bateko exantema) 
Tuberkulosia* 
 

Campylobacter** 
E ColiO157** 
Enterobirusa 
Giardia 
Oin/esku/ahoko 
gaixotasuna 
A hepatitisa* 
Beherako infekziosoa 
Polioa* 
Zizareak 
Salmonella** 
Shigella 
Yersinia** 
 

Citomegalobirusa 
B hepatitisa* 
C hepatitisa, 
HIV 

*Gaixotasun hauek prebenitzeko txertoak badaude. 
** Kutsadura elikagaien bidez, animalia infektatuen bidez edo kontaktu zuzenez erants 
daiteke. 
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Azaleko infekzioak beste pertsona baten gorputzeko likidoak ukitzeagatik erants 
daitezke. 
Pertsona kutsatu baten listua edo mukia eztarritik nahiz ahotik kanporatu ondoren beste 
pertsona batengana heltzean hedatu ohi dira eztul, doministiku eta muki-jarioa bezalako 
sintomak dituzten arnasbideetako infekzioak. Kutsatu gabeko norbaitek likido hauek 
behatzekin ukitu eta gero bere ahoa, begiak edo sudurra ukitzean ere zabal daiteke 
gaitza. Arnasaren bidez ematen da, halaber, tanta lodien bidezko transmisioa (kontaktu 
zuzena eta sudurreko sekrezioak, begiak eta listua) eta tanta finen aerosolizazioaren 
bidezkoa. Aerosol hauek airean dauden suspentsioko partikula finak dira, guztiz edo zati 
batean eragile infekziosoek sortuak, eta distantzia handietan garraiatuak izan daitezke.  
 
Heste-bideetako infekzioen barruan daude normalean gorotzetako germenekin izandako 
kontaktuagatik hedatzen diren beherako-mota batzuk. Gida honetan agertzen diren 
germenetako askok eginkaria eta ahoa erlazionatzen dituen kutsatze-modu ezaguna 
dute. Honek esan nahi du germen hauek gorotzaren bidez uzten dutela infektatutako 
pertsonaren gorputza eta beste pertsona baten gorputzean ahotik barrura sartzen direla. 
Kasu gehienetan, ikusi ezin den gorotz-kantitate batek kutsatutako eskuak edo 
objektuak ahora eramatean gertatzen da hau. Animalien edo gizakion gorotzek 
kutsatutako elikagai edo uraren bidez ere gerta daiteke transmisio hau. Campylobacter, 
E. Coli O 157 eta Salmonellaren bidezko infekzioak gertatzeko arrazoi ohikoena animali 
jatorriko janariak dira (haragia, esnea, arrautzak), era desegokian prestatuta 
erabiltzeagatik. 
 
Infektatu gabeko pertsona baten gorputzean odol infektatua edo gorputzeko likidoak 
sartzean odol-infekzioak gertatzen dira. Hau azaleko ebaki edo urraduren bitartez, 
mukosen bidez (sudurra eta begiak) edo zuzenean odolaren korrontean sartuz (orratzen 
kasuan) gerta daiteke. 
 
Barizela, inpetigoa eta oin/esku/ahoko sindromea bezalako gaixotasun batzuek hainbat 
kutsatze-modu izan ditzakete. Esate baterako, airez edo germenekiko kontaktu zuzenez 
heda daitezke. 
 
Ostalaria (pertsona kutsakorra): Honako hauek dira gaixotzeko aukera eta 
gaixotasunaren larritasuna baldintzatzen duten bi faktore nagusiak: 

1) ostalariaren inmunitate-egoera. 
2) ostalariaren adina infekzioaren garaian. Adinik arriskutsuenak bizitzaren bi 

muturrak dira: jaioberritako garaia, inmunitate-mekanismoak garatu gabe 
daudelako, eta zahartzaroa, mekanismook hondatuta egon daitezkeelako. 

 
Gaixotasun edo infekzio kutsagarri bat sor dadin beharrezkoa da eragile bizidun eta 
kutsagarri bat. Faktore hauek dira eragilearen hedapena baldintzatzen dutenak: 
1) hedapen-modua, infektatzeko beharrezko dosia, giroan bizirik eragileak irauten duen 
denbora. 
2) sintomarik gabeko infekzioaren edo eramailearen egoeraren maiztasuna. 
3) eragile patogenoaren aurkako inmunitatea. 
Eragile infekzioso bat haur-zainketako talde batean sartzeko arriskua, kasurik 
gehienetan, eragile honek populazioan duen presentziarekin eta taldeko haur 
kutsakorren kopuruarekin dago erlazionatuta.  
 
Haur gazteenek arrisku handiagoa dute gaixotasun kutsakorrak edukitzeko; izan ere, 
germenekin kontaktu gutxi izan dute oraindik eta inmunitatea ia garatu gabe dute. Haur 
hauen ohiturek ere badute zerikusirik: adibidez, sarritan sartzen dituzte hatzak eta 
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beste objektu batzuk ahoan, eta keinu honen bidez germenak haurraren gorputzean 
barnera daitezke, edo beste haur baten gorputzean. 
 
 
III.- OSASUNARENTZAT MESEDEGARRI DIREN NEURRI OROKORRAK 
 
 III-1 Txertoak. EAEko haurren txertatze-egutegia.  
 
Zer dira txertoak? 
Produktu biologikoak dira, hildako edo indargabetutako mikroorganismoetatik 
(bakterioak edo birusak) lortuak, pertsona osasuntsuetan (haurrak edo helduak) 
gaixotasuna sortzeko gai ez direnak baina haurraren defentsak biztu ditzaketenak, 
infekziotik babestuz. 
 
Larriak eta hilgarriak ere izan daitezkeen gaixotasunetatik (hauetako asko kutsagarriak) 
babesten gaituzte txertoek. 
Haur guztiek behar dute babesa gaixotasun hauen aurrean, eta txertoak dira neurri 
eraginkorrenetako bat. 
 
Zein txerto behar du haur osasuntsu batek? 
 
Gaixotasun larrienak ekiditeko txertatze-egutegi sistematiko bat dago ezarrita, eredu 
ideal moduan balioa duena. 
 
 
 
Gure lurraldean, txertatzea ez da derrigorrezkoa; gomendatu egiten da txertoa jartzea, 
kasuan kasuko gaixotasuna prebenitzeko, eta gomendio hau Eusko Jaurlaritzako Osasun 
Sailak ezartzen du. 
Gaur egun (2005eko urtarrilaren 1a) indarrean dagoen haur-txertaketako egutegia hauxe 
da: 
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Arrazoi pertsonalengatik beren seme-alabak ez txertatzea erabakitzen duten pertsonak 
egon daitezke. Gure lurraldean txertatzea derrigorrezkoa ez denez, txertatu gabe 
egotea ezin da arrazoi izan haurra eskolatik kanpo uzteko, haur-eskolan bertan 
zehaztuko diren zenbait egoera berezitan salbu. 
 
Helduek ere jaso behar al dute txertorik? 
 
Badaude gaixotasun batzuk helduen artean ere osasun-arrisku handia izan dezaketenak. 
Haien kontrako babes etengabekorik ez da garatzen eta, ondorioz, beharrezkoak dira 
txertoak. 
 
Populazio guztiari zuzendutako txertoez gain, zenbait egoeratan beste gaixotasun 
batzuen kontrako txertoak gomendatzen dira. 
 
Arrisku-praktikarik gabeko helduen kasuan, tetanoaren eta difteriaren kontrako 
gogoratze-dosiak dira gomendatutako txertoak, aurre-txertaketa jaso ondoren. 
65 urtetik gorakoentzat egokia da urtero gripearen aurkako txertoa. 
Haurtzaindegietako langileek, 40 urte baino gutxiago badute, A hepatitisaren aurkako 
txertoa hartu behar dute. 
 
 
2 Taula: Txertoak direla-eta haur-eskoletako langileentzako gomendioak, EAEn 
indarrean dauden protokoloen arabera. 
 

 
TXERTOAK 

 
DOSI-KOPURUA 

 
PREBENITZEN DU 

 
JUSTIFIKAZIOA 

Tetanoa 
Difteria 

Aurretxertatze osoa 
ziurtatzea ( 3 dosi 
gutxienez) 
Gogoratzeak 10 urte-
tik behin egitea, 
bizitza guztian zehar 

Tetanosa zauri kutsatutik 
hartzen da. Heriotza sor 
dezaketen muskulu-uzkur-
durak sortzen ditu. 
 
Difteriak laringean, sudu-
rrean... eragiten du. Mio-
karditisa eragin dezakeen 
toxina bat sortzen du. Heri-
otza gertatzen da kasuen 
%5-10etan. 

Toxina tetanikoaren arriskua 
unibertsala da. Ezinezkoa da 
desagerraraztea. 
 
Urteak joan ahala difteriaren 
kontrako babesa ahuldu egiten 
da. Europako zenbait lurralde-
tan igoera gertatzen ari da. 

A hepatitisa  Bi dosi  
40 urtetik beherakoek 

Gibelean eragin arina edo 
larria izan dezake. 
Eginkariak ahoratzea da 
kutsabidea. 40 urtetik gora-
koek babes naturala dute, 
birus basatiarekin duten 
kontaktuagatik. 

Populazio gazteak ez du gai-
xotasunaren kontrako babesik. 
Haur-oihalen manipulazio eta 
aldaketak kutsatzea errazten 
du 
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3 Taula: Kolektibo honek aintzat hartu beharreko beste txerto batzuk. 
 

 
TXERTOA 

 
DOSI-KOPURUA 

 
PREBENITZEN DU 

 
JUSTIFIKAZIOA 

Difteria, tetanosa 
eta kukutxeztula 
(dTpa) 

Oroitzapeneko dosi 
gisa soilik seinalatzen 
da, txertaketen lehen 
serie osoa hartua 
duten pertsonentzat. 
Dosi bat 10 urtetik 

Tetanosa. 
Difteria. 
Kukutxeztula: helduen 
artean, normalean, arna-
sako gaitz arin baina luzea 
bezala azaldu ohi da.  

Kukutxeztularen kontrako 
babesa galdu egiten da ur-
teak pasa ahala. Sarritan 
helduak izan ohi dira bula-
rreko haurren infekzio-iturri, 
haur hauek gaitzaren kontra 
oraindik txertaketa prima-
rioko ziklo osoa hartu ez 
dutenean. 

Barizela Bi dosi 4-8 asteko 
tartearekin 

Barizela gaitz birikoa da, 
oso kutsagarria, gehiene-
tan onbera. Haur sanoe-
tan, normalean, ez da 
arazo larri izatera iristen; 
arrisku gehiago du jaiobe-
rri, adoleszente, heldu eta 
inmunokonprometituen 
artean. 
Emakume infektabera bat 
haurdunaldiko lehen 20 
asteetan kutsatzen bada, 
enbriopatiak eragin di-
tzake.  

Txertoa hartzea komeni zaie 
langile infektaberei (barizela 
pasa ez dutenak eta serolo-
gia negatiboa dutenak), ba-
tez ere ama izateko adinean 
dauden emakumeei.  

Gripea Dosi bat urtean Gripea arnasako eritasun 
akutua da, sukarduna, eta 
normalean sintoma onbe-
rak eta automugatuak 
erakusten ditu, arrisku 
handiko zenbait jende-
taldetan salbu.  

Irakasleak eta haur-zentroe-
tako zaintzaileak gripearen 
birusaren oso eraginpean 
ibili ohi dira. Izan ere, gaitz 
hau oso arrunta da lehe-
nengo haurtzaroan 
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IIl-2.- HIGIENEKO OHITURA EGOKIAK 

Higienea da gaixotasun kutsagarrien aurkako hesi eraginkorrenetako bat.  Haur-infekzio 
asko pertsonen arteko kontaktu zuzenagatik hartzen dira eta pilaketak eta higienerik 
ezak bere hedapena erraz dezake. Eritasun infekziosoen hedapena ekiditeko neurri 
eraginkorrak dira ondoren azalduko diren hauek. 

Eskuak garbitzea: ohiko infekzioen %80 inguru eskuen bidez transmititzen dira; beraz, 
zaintzaile eta haurren eskuak egokiro garbitzea neurri oso 
garrantzitsua da. Gainera, honela haurrei ohitura higienikoak 
irakasten zaizkie.  

Noiz garbitu eskuak:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eskularruak erabiltzeak ez du eskuak garbitzea ordezkatzen. Eskularruak erabili ondoren 
eskuak garbitu behar dira, nahiz eta garbi daudela iruditu. 

Zaintzaileek:  
 

 Zikinak daudenean 
 Zentrora iristean 
 Janaria prestatu aurretik 
 Haurrei janaria eman baino lehen 
 Botika edo tratamendu bat eman aurretik 
 Komuna (WC) erabili ondoren 
 Haur bat garbitu ondoren edo komuna (WC) erabili duen haur bati garbitzen 

lagundu ostean 
 Haurren oihalak aldatu ondoren 
 Haurren jariakinekin kontaktua izan ondoren: mukiak, goitika, pixa, gorotza, 

listua, etab. 
 Zintz egin, eztul egin edo eskuen gainean doministiku egin ondoren 
 Haur batek erabilitako jostailuak manipulatu ondoren 
 Animaliek erabilitako objektuak manipulatu ondoren 
 Eskularruak kendu ostean 
 Zentrotik irten aurretik 

Haurrek: 
 

 Zikinak daudenean 
 Zentrora iristean 
 Jan aurretik eta ondoren 
 Komuna (WC) erabili ondoren 
 Jolastokian jolastu ondoren 
 Animaliek erabilitako objektuak manipulatu ondoren 
 Zentrotik irten aurretik 
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Eskuak nola garbitu:  

Germen patogenoak kentzeko, garrantzitsua da eskuak xaboiz urlasterrean igurztea. 
Honen ordez ezin dira oihaltxo xaboidunak erabili, nahiz eta hauek erabilgarriak izan 
haurrari janariaren hondarrak aurpegitik eta eskuetatik garbitzeko edo haur-oihalak 
aldatzeko garaian. Garbiketa egokia izan dadin beharrezkoa da: 

 

 

Edozein arrazoirengatik, azaldutako moduan eskuak garbitzerik ez badago (iturria urrun 
dagoelako, ur edo xaboi falta, berehala lagundu beharra, etab.), eskuak 70 graduko 
alkoholez igurztea komeni da: eraginkorra da agente kutsatzaileak ezabatzeko.  

 

Haur-oihalen aldaketa 

Haur-oihalak eskularruak erabiliz edo erabili gabe alda daitezke. Hala ere, beherako 
larrien kasuetan hauek erabiltzea gomendatzen da. Gorotzen arrastoak dituzten oihal 
eta arropak ezin dira zentroan bertan garbitu; izan ere, ezin da biderik eman gainazalak 
(harraska, konketa, etab.) kutsa daitezen edota germenak haur eta zaintzaileen artean 
zabal daitezen. Hortaz, aldaketa burutu ondoren, arropa zikina poltsa batean sartu 
behar da eta etxera bidali, han garbitzeko. 

 

 Xaboia erabiltzea (hobe likidoa bada). Egoera normaletan ez da derrigorrezkoa 
bakterioen kontrako xaboi bereziak erabiltzea.  

 Eskuak busti, xaboia hartu eta eskuak 20 segunduz igurtzitzea. 

 Arreta berezia eskaini behar zaie esku-ahurrei, bereziki azazkalen azpiari, 
bakterioen %95 azazkalen ertzetan baitaude. Beraz, garrantzitsua da haur eta 
zaintzaileek azazkal motzak edukitzea. 

 10 segunduz eskuak urlasterrean mantentzea, xaboia kentzeko. 

 Eskuoihal garbi eta lehor batekin eskuak lehortzea. Aukeran, erabilera 
bakarreko eskuoihalak dira onenak. 

 Zaintzaile batek haur bati eskuak garbitzen laguntzen badio, zaintzaileak berak 
bere eskuak garbitu beharko ditu bukatu ostean. 
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Haur-oihalak aldatzean eman beharreko pausuak: 

 

 

 

1. Beharrezko materiala aurrez prestatu (oihala, arropa, paperezko oihaltxoak, 
kremak, etab) 

2. Aldaketarako mahaiak edo ohetxoak izaraz estali (hobe paperezkoak edo erabilera 
bakarrekoak badira). Aldaketa egiteko gainazala laua, xurgatzen ez duena eta 
erraz garbitzeko modukoa izan behar da. Tokia ezin da haurren jolasteko 
eremutik gertu egon. 

3. Eskularruak erabiltzekotan, prozesuaren puntu honetan jantzi 

4. Haurra oihaltxoaren gainean ipini 

5. Haur-oihalak eta arropa zikina erantzi 

6. Arropa zikina zuzenean gurasoei emango zaien plastikozko poltsa batean sartu, 
batere garbitu gabe 

7. Haurra erabilera bakarreko eskuoihaltxoez garbitu 

8. Eskuoihaltxo zikinak horretarako ipinita dagoen zakar-poltsa batean sartu 

9. Haurrak garbiketa sakonagoa behar badu, xaboia, urlasterra eta erabilera 
bakarreko eskuoihala erabili. 

10. Oihaltxoa kendu eta zakarrontzira bota 

11. Eskularruak erabili  badira, orain kendu eta zakarrontzira bota. 

12. Eskuak garbitu. Aldaketa burutzeko tokiak konketa batetik gertu egon behar du, 
zaintzaileak haurra bakarrik utzi gabe garbi ditzan eskuak. Ez utzi inoiz haurra 
ohetxoan bakarrik. 

13. Haurraren eskuak urlasterrean garbitu 

14. Haur-oihala eta arropa jantzi 

15. Haurra berriro jarduera- edo jolas-eremuan utzi 

16. Aldaketaren prozesua bukatu bezain laster, erabilitako gainazala garbitu. 

17. Aldaketa-eremua, erabilitako edo ukitutako tresnak eta, behar izanez gero, 
sehaska edo etzaulkia garbitu eta desinfektatu. 

18. Eskuak urlasterrean garbitu. 
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Pixontzien erabilera: 

Orokorrean tresna hauek garbi mantentzea zaila da eta, horregatik, hobe da komun 
egokituak (tamaina egokikoak eta urlasterdunak) erabiltzea. Ikasteko aulki 
pixontzidunak erabiliz gero, hauek komuneko eremuan erabili behar dira.  

Erabilera bakoitzaren ostean, beharrezkoa da: 

 Edukia hustea, zipriztindu eta barreiatu gabe 

 Pixontzia urez garbitzea, bereziki horretarako den konketa batean; ez erabiltzea 
eskuak garbitzeko edo janaria prestatzeko konketarik. 

 Erabilitako ura komunetik behera botatzea 

 Pixontzia garbitu eta desinfektatzea  

 Konketa eta zikindutako gainazalak garbitu eta desinfektatzea. 

 Zaintzaileak eskuak ondo garbitzea. 

 

Garbiketa eta desinfekzioa: 

Haurrak zaintzeko eremua garbi eta ordenatuta mantentzea oso garrantzitsua da 
haurren osasuna eta segurtasuna bermatzeko, baita haurren eta zaintzaileen ongizate 
emozionalari mesede egiteko ere. Berebiziko garrantzia du haurrak dauden espazioa 
erabat garbitzea, gaixotasun infekziosoen transmisioa saihesteko. Haurrekin kontaktu 
handiena duten gainazalak dira  kutsatzeko arrisku handiena dutenak; honako hauek, 
alegia: jostailuak, janaria prestatzeko tokiak, haur-oihalak aldatzeko tokiak, etab. 

Gainazal hauetan germenak ezabatzeko neurririk eraginkorrena egunero lixibaz edo 
xaboiz garbitzea da. Garbitzeko teknika on batek (lixiba diluitua edo ura eta xaboia) 
germenen kopurua gutxiagotu egiten du, baita eskuak garbitzean eskuko germenak 
ezabatu ere. Erabateko garbiketa are garrantzitsuagoa da kimikoki desinfektatu ezin 
daitezkeen gainazal edo objektuetan; esate baterako, tapizatutako gainazaletan. 

Beste kasu batzuetan, germenen erabateko ezabapena ziurtatzeko, zenbait gainazal eta 
objektu, garbitu ondoren, desinfektatu egin behar dira. Plater-garbigailuan edo 
ikuzgailuan garbitu daitezkeen objektuak desinfektatu beharrik ez dago, erabilitako 
denbora eta erdietsitako tenperatura 
nahikoa baitira germenak deusezteko. 

Desinfekzio-prozesuan urak eta xaboiak 
baino eragin handiagoa duten 
substantzia kimikoak erabiltzen dira. 
Sarritan, birusak guztiz 
desagertarazteko, objektuak 
substantzia hauetan murgildu behar 
izaten dira denbora jakin batez. 

Desinfekzioa egiteko, ospitaleetan 
erabili ohi diren germenen aurkako 

Lixibaren kontzentrazioa desinfekziorako 
 
Etxeko lixibak %4,5 eta %5,25 bitarteko sodio-hipokloritoa du. 

 
Komunak, haur-oihalak aldatzeko gunea... 
garbitzeko: etxeko lixibaren goilarakada 1 
(15cc), litro 1 ur hotzetan 
 
Jostailuak, jateko tresnak... garbitzeko: etxeko 
lixibaren goilarakada 1 (15cc), 4 litro ur 
hotzetan  
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produktuak erabil daitezkeen arren, uretan diluitutako lixiba da arruntena. Lixibak 
abantaila hauek ditu: erraza da prestatzea eta lortzea, uretan diluitzea ere erraza da, 
ez da toxikoa, segurua da (egokiro erabiliz gero) eta infekzio-eragile gehienak deusezten 
ditu.  

 

Lixiba diluituak bere desinfekzio-indarra azkar samar gal dezake, ebaporazioak, beroak, 
eguzkiaren argiak edo material organikoren batek eraginda. Hortaz, lixiba egunero 
diluitu behar da desinfekzioaren eraginkortasuna ziurtatze aldera. Nahasketan ura eta 
lixiba baino ezin dira erabili, beste substantzia kimiko batzuek lixibarekin erreakzionatu 
eta gas klorodun toxikoak sor baititzakete. Eguneko lixiba-diluzioa leku fresko batean 
gorde behar da, eguzki-izpien eragin zuzenetik kanpo eta, jakina, haurrek ukitu ezin 
duten tokiren batean. 

Beste produktu komertzialen bat erabiltzekotan fabrikatzailearen argibideak hitzez hitz 
aplikatu behar dira, bai prestaketari dagokionean eta baita gordetzeko moduari 
dagokionean ere. 

 

Jostailuen garbiketa eta desinfekzioa: 

 Haurrak ezin dira jostailu berarekin jolastu. Haurrek ahoan erabiltzen dituzten 
jostailuak garbitu eta desinfektatu egin behar dira, beste haur batek erabili baino 
lehen. Garbitu eta desinfektatu ezin diren jostailuak ez dira egokiak haur-eskola 
baterako. 

 Haur batek jostailu batekin aritzeari uzten dionean, jostailu hori beste jostailu 
zikinekin batera gorde behar da. Hauek garbitu ostean soilik erabili ahal izango 
dituzte beste haurrek. 

 Jostailuak garbitu eta desinfektatzeko, pausu hauek eman behar dira: 

- ur epeletan xaboiz garbitu, eskuila bat erabiliz zirrikituetan 
- ur garbitan eragin 
- 10-20 minutuz jostailuak lixiba-diluzio ahul batean (koilarakada bat 4 litro 

ur bakoitzeko) murgildu 
- atera eta berriro ur garbitan eragin 
- lehortzen utzi  

 
 Garbigailuetan garbitutako jostailuek ez dute beste desinfekziorik behar. 
 
 Haur-oihalak daramatzaten haurrek jostailu garbigarriekin baino ezin dute egin 

jolas, eta haur-talde bakoitzak bere jostailu-multzoa edukiko du; gainerako haur-
taldeek ez dituzte horiek erabiliko.  

 
 Haur zaharragoen jostailuak, ahoan erabiltzen ez direnak, gutxienez astean behin 

garbitu behar dira eta, jakina, baita zikinak daudenean ere. Xaboia nahikoa da 
garbitzeko, ez dago desinfekzioa egin beharrik. Panpinak, kamioiak, trizikloak, 
etab. dira jostailu hauen adibide. 

 
 Putzuak eta igerilekuak ez dira egokiak haurrentzat, bereziki haur-oihalak 

daramatzaten txikientzat. 
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Komunen eta beste gainazal batzuen garbiketa: 
 

 Komunetako gainazalak -hau da: iturriak, botoiak, tangak uzteko palankak, ateen 
eskutokiak, komun-ontziak,etab.- egunero garbitu behar dira, eta baita zikinak 
daudenean ere.  

 Lixiba diluitua (aurrez aipatutako kontzentrazioan) edo beste produktu komertzial 
batzuk aproposak izan daitezke, baina ezin da gainazal batean produktu toxikorik 
erabili, baldin eta gainazal horrek gero haurrekin, bereziki hauen ahoarekin, 
kontaktua eduki badezake. 

 
 
 
Haur-oihalak aldatzeko tokiaren garbiketa eta desinfekzioa: 
 

 Gainazalak ur eta xaboiz garbitu eta ur garbitan eragin 
 Paperezko oihalez lehortu 
 Gainazalak busti, azaldutako kontzentrazioa duen lixibaz  
 Lehortzen utzi 

 
 
 
Oheen, sehasken eta etzaulkien garbiketa: 
 

 Ohe edo sehaskek, baita izarek ere, haur bati egokitu baino lehen garbiak egon 
behar dute. Ondoren haurraren izena ipini behar zaie, beti haur berak erabil 
ditzan.  

 Izarak egunero garbitu behar dira, sehasketako koltxoiak astero eta zikinak 
daudenean, eta mantak hilabetero.  

 
 
 
Gorputzeko fluidoen garbiketa eta deuseztea:  
 

 Pixa, gorotza, odola, listua, goitika, etab. bezalako gorputz–fluidoak berehala 
garbitu behar dira, hobe eskularruak erabiliz.  

 Jasotako fluidoak ondo itxitako poltsa batean sartu behar dira.  
 Zaintzailea kontuz ibiliko da, fluidoen eta zaurien edo mukosen arteko kontaktua 

ekiditeko.  
 Zikindutako gainazal guztiak garbitu eta desinfektatu egin behar dira.  
 Garbiketan erabilitako tresnak ere garbitu eta desinfektatu egin behar dira. 
 Zaintzaileak bere eskuak ondo garbitu behar ditu, prozesua amaitu ondoren. 
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Hortzak garbitzea: 
 
Ahoa osasuntsu mantentzeko, prebentzio-praktika garrantzitsu bat da hau. Hortzak 
eskuilatzea txikitatik haurren ohitura bihurtzea derrigorrezkoa da. Listuan edo odolean 
egon daitezkeen germenen transmisioa ekiditeko ondoko argibide hauek jarraitu behar 
dira: 
 

 Zaintzaile batek eskuilatze-prozesua ikuskatu 
 Haur bakoitzak bere izena hortz-eskuilan eduki 
 Eskuilak haurren artean inola ere ez aldatu 
 Eskuila lehorra dagoenean hartu hortzetako pasta 
 Haur bakoitzari hortzak garbitzeko modu egokia irakatsi 
 Erabilera bakarreko edalontziak erabiliz, ahoa urez garbitu 
 Eskuilak elkar ez ukitzeko eta ondo lehortzeko moduan gorde 
 Eskuilak EZ desinfektatu. 
 Haur batek beste baten eskuila erabiltzen badu, berri bat eman. 
 3-4 hilabetetik eskuila berriak eman 

 
 
 
Elikaduraren higienea: 
 
Janaria era desegokian maneiatzeak edo prestatzeak janaria kutsatzea ekar dezake eta, 
atzetik, elikaduraren toxiinfekzio bat. Beraz, elikagaiaren maneiatzaile bakoitzak 
ziurtagiri bat edukiko du, lan horretarako duen prestakuntza erakusteko. 
 
Sukaldeko tresnak garbitzeko eta desinfektatzeko teknikarik egokiena ontzi-garbigailua 
erabiltzea da, tenperatura altua erdiesten baitu. 
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III-3 INFEKZIO-ERAGILEAREN ARRISKUA KONTROLATZEKO NEURRIAK 
 
 
III-3-1 Haur-eskoletako langileak baztertzeko/berronartzeko irizpideak 
 
Ondoren azaltzen diren egoeretan haur-zaintzaileek denbora batez haur-eskolatik kanpo 
egon beharko dute. 
 
Baldintza Umeen zaintzatik baztertzeko denbora 
Barizela: Lesioak hasten direnetik 5 egunera arte edo 

lesioak lehortu arte. 
 

Zoster: Soilik lesioak apositu batez estali ezin direnean. 
Lehorrak badaude, ez da baztertu behar. Zoster 
aktiboa duen zaintzaile batek ezin du 
inmunitate-arazo bat duen haur bat zaindu.  
 

Erupzioa eta sukarra edo artikula- 
zioetako mina 

Errubeola eta elgorria baztertu arte 

Elgorria: Exantema agertzetik 5 egunera arte 
 

Errubeola: Exantema agertzetik 5 egunera arte 
 

Hazizurriak: Guruinetako handitua hastetik 5 egunera arte. 
 

Beherakoa: 24 orduren barruan beherakoa 3 aldi baino 
gehiagotan izaten bada edo sukarra badago, 
beherakoa bukatu arte 
 

Goitika: 24 orduren barruan goitika 2 aldiz egiten bada 
edo sukarra badago, sendatu arte edo infekzio-
prozesua ez dela ziurtatu arte. 
 

A hepatitisa: Normalean batere ez  
 

Kukutxeztula: Antibiotikoaren hasieratik 5 egun igaro arte. 3 
aste tratamendurik gabekoentzat. 
 

Inpetigoa (azal-infekzioa): Antibiotikoaren hasieratik 24 ordu igaro arte. 
Lesioak ez dute drainatzen egon behar. 
 

Biriketako tuberkulosia: Tratamenduaren hasieratik 2 astera arte. 
 

Amigdalitisa: Antibiotiko-tratamenduaren hasieratik 24 ordura 
arte 
 

Hazteria, zorriak: Tratamendua hasi arte. 
 

Konjuntibitis zornatsua: Tratamenduaren hasieratik 24 ordura arte 
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III-3-2 Haurrak baztertzeko irizpideak. 
 
Haur bakoitzaren osasun-egoera egunero begiratu behar da, eskolara iristean. Ohikoak 
ez diren sintomak idatzi egin behar dira eta guraso edo zaintzaileei galdetu egin behar 
zaie ea haurrak, eskolatik kanpo dagoenean, zer osasun eta zer portaera duen. 
Zentroko jardueretan parte hartzeko moduan ez badago, hobe da haurra ez etortzea. 
Halaber, haurrak ez luke etorri behar baldin eta, bera gaixorik egoteagatik, hezitzaileak, 
beste haur batzuei ere kasu egin behar-eta, komeni adina arreta eskaini ezin badio eta, 
hartara, beste haurren osasun eta segurtasuna deskuidatu behar baditu. 
Infekzioak haurren artean oso erraz kutsatzen direnez, adi egon behar da haur baten 
baztertzea eskatzen duten sintomei ahalik eta azkarren erreparatzeko. Koadroan 
azaldutako sintomaren bat azalduz gero, lau pausu hauek eman behar dira: 
 
1) Beste haurrengandik bereizi 
2) Gurasoei deitu haurra jaso dezaten  
3) Haurra zaintzen jarraitu 
4) Erantzuten ez badu, arnasako arazoak baditu edo konbultsioak baditu,  larrialdietara 
deitu. 
 
 
 
BAZTERTZEA ESKATZEN DUTEN SINTOMAK (baztertze-denboraren amaiera hurrengo 
atalean zehazten da). 

 
   
 
 

 
 Sukarra (gorputz-tenperatura ≥38ºC) eta eztarriko mina -etengabe edo irenstean-, 

erupzioa, goitika, beherakoa, belarriko mina, haserrekortasuna edo ezinegona. 
Beherako likido eta urtsua edota gorozki mukitsu edo odoldunak.  

 Azken 24 orduetan goitika bitan edo gehiagotan egitea, baldin goitikaldia gaitz 
kutsagarri batek eragindakoa izan baliteke eta haurrak deshidratatzeko arriskurik 
badu. 

 Gorputzeko exantema eta sukarra batera. 
 Eztarriko mina, sukarra eta amigdalitisa batera. 
 Eztula eta arnasteko zailtasuna. 
 Konjuntibitis zornatsua, mediku batek haurra aztertu arte (honen seinale da 

begian zorna edo exudatu seropurulentua agertzea; beste sintoma batzuekin 
nahastuta etorri ohi da: konjuntiba gorrizta edo gorria eta begiko mina, betazal 
edo begi-inguruko azal gorrituak). 

 Larruazaleko edo konjuntibako ikterizia 
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Gaixotasun kutsagarriak deskribatzen erabilitako hitzen definizioak. 
 
 
Kutsatzeko arriskua: paziente kutsatu batetik pertsona kutsakor batera infekzioa 
transmititzeko probabilitatea da. Arrisku txikia, %10 baino gutxiago; ertaina, %10etik  
%30era; handia, %30-75; oso handia, 75% baino gehiago. Ezezaguna (ez dago ziurtasunik).  
Inkubatze-denbora: patogenoaren eraginpean egoten denetik gaixotasunaren 
sintomatologia hasi arteko tartea. 
Kasuen arteko tartea: bi kasu klinikoren azalpenen arteko tartea. 
Infekziositate-denbora: paziente batek bere gaixotasuna beste pertsona bati kutsa 
diezaiokeen denboraldia. 
Baztertze-denbora: gaixoa haur-eskolatik kanpo uzteko gomendatzen den denboraldia. 
 
4 Taulan definizio bakoitzari aplika dakiokeen ziurtasun-maila zehazten da. Baztertzeko 
denborari dagokionez, A, B eta C gomendio-neurriak erabiltzen dira, oinarrian duten 
ziurtasun-mailaren arabera (5 Taula). 
 
4 Taula 
 

 
Ziurtasun-maila 

 
Datuen iturria 

I Azterketa sistematikoa, metaanalisia, ikerketa esperimentala  50 edo 
gehiago norbanakoren parte-hartzearekin. 

II Ikerketa epidemiologiko edo esperimentala  5-50 parte-hartzailerekin. 

III  5 norbanako baino gutxiagorekin egindako ikerketa edo gutxi 
egiaztatutako ikerketa handia 

IV Adituen iritzi edo esperientzia klinikoa, argitaratutako datuetan oinarritu 
gabea  

 
 
5 Taula 
 

 
Gomendio-maila 

 
Definizioa 

A I ziurtasun-mailatik etorria 

B II ziurtasun-mailatik etorria 

C III eta IV ziurtasun-mailetatik etorria 
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A HEPATITISA 
 

A hepatitisaren birusak (AHB) sortutako gibeleko infekzio bat da. Haur txikiek maiz ez 
dute sintomarik izaten; batzuetan, oso arinak. Heldu eta ume handiagoek aukera 
handiagoa dute ondoko sintomak azaltzeko: sukarra, jateko gogorik eza, goragalea, 
beherakoa eta ondoeza; azala eta begiak hori bihurtzen dira (ikterizia). Sintomarik ez 
duen pertsona batek ere kutsa dezake gaixotasun hau. A hepatitisaren broteak gertatu 
ohi dira bai haur-eskoletako umeen artean eta baita bertako langileen artean ere. 
Haurren arteko infekzioa sintomarik gabea edo oso arina izaten denez eta sintomarik 
gabe ere transmiti daitekeenez, broteari ez zaio antzik ematen harik eta helduren bat 
(normalean gurasoak) kutsatzen den arte. Eskolako haur guztiak esfinterrak 
kontrolatzeko gai badira, arraroa da brote bat gertatzea.  
 
Kutsatzeko modua: Eginkariak-ahoa bidetik. Hau da: infektatutako norbaiten 

gorozkiekin kutsatutako zerbait ahora eramateagatik. 
Jatorritik kutsatuta dagoen edota birusaren eramaile batek 
kutsatu duen janari edo edariaren bidez ere gerta daiteke. 
Haur-oihalak aldatzen dituzten eta elikagaiak prestatzen 
dituzten zaintzaileen ohitura desegokiek ere heda dezakete A 
hepatitisa.  

Kutsatzeko arriskua: txikia; ertaina haurrengan.  
Inkubatze-denbora:  25-50 egun, batez beste 33 egun (I). 15 eguneko tartea ere 

deskribatu da (III). 
Germenen eskrezioa:  10 egun, gaixotu aurretik; 3 egun, ondoren. Eskrezio handiena 

sintomak agertu baino 3 eta 2 egun lehenago (I).  
Infekziositate-denbora:  sintomen aurreko 2 asteetatik sintomak hasi eta 0-8 egun igaro 

arte (II).  
Kasuen arteko tartea:  20-32 egun, batez beste 27 egun (II).  
Baztertze-denbora:  5 egun 5 urtetik beherakoen artean (B), eta bat ere ez 

gainerakoetan (B). 
 
Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak: osasuneko eta higieneko baldintzak 
hobetzea; adibidez, eskuak garbitzea. A hepatitis kasuren bat agertzen bada, zentroko 
langileei eta txertatu gabeko haurrei Inmunoglobulina (IG) emango zaie, baldin eta: 
 
1- zentroko ume edo langileen artean A hepatitisaren kasu 1 edo gehiago agertzen 

badira.  
2- zentroko 2 haur edo gehiagoren familietan A hepatitisaren kasuak azaltzen badira. 

Brote bat gertatuz gero, zentroko haur guztien familietakoei ere IG ematea komeniko 
litzateke. 

 
B HEPATITISA 

 
B hepatitisaren birusak (BHB) sortutako gibeleko infekzio bat da. Ez du zerikusirik A 
hepatitisaren birusarekin. BHBak infektatutako haurren %10ek baino ez dute sintomarik 
azaltzen, eta sintoma hauek kontaktua gertatu denetik 4 eta 28 astera agertzen dira. 
Sintomak azaltzen direnean, A hepatitisarenak bezalakoak izan daitezke: nekea, jateko 
gogorik eza, ikterizia, pixa iluna, gorozki argiak, goragalea, goitika eta tripako mina. 
Hala ere, B hepatitisa askoz larriagoa da. Hartzailearen adina zein den, alderantziz 
proportzionala da infekzioa kroniko bihurtzeko aukera. BHBak eragindako infekzioa 
kroniko bihurtzen da jaioberrien %70-90etan, 1 eta 4 urte bitarteko umeen %15-25etan 
eta haur handiagoen eta helduen %5-10etan. Infekzio kronikoa duten pertsonen %15-25i 
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normalean baino goizago gertatu ohi zaio heriotza, zirrosiaren edo gibeleko minbiziaren 
ondorioz. Infekzio kronikoa duten pertsonek bizitza guztian zehar transmiti dezakete 
birusa. B hepatitisa txertoaren bidez prebeni daiteke. EAEko txertatze-egutegiaren 
arabera, jaioberri guztiak lehenengo urtean zehar hepatitisaren kontrako 3 dosiz 
txertatu behar dira.  
 
Kutsatzeko modua: 

 kutsatutako amarengandik jaioberriarengana, jaiotzean amaren odolarekin 
izandako kontaktuaren bitartez. 

 kutsatutako orratzak erabiliz. 
 arriskuzko sexu-praktikaz. 
 Odol kutsatuarekin izandako kontaktuaz, azaleko ebakien edo mukosen bidetik. 

 
Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak: 
Gurasoei txertaketaren ziurtagiri eguneratuak eskatzea. 
Haurrek eta helduek eskuak behar bezala garbitzen dituztela ziurtatzea. 
Haur bakoitzak bere hortz-eskuila bakarrik, eta ez besterik, erabiltzen duela ziurtatzea. 
Odol-orbanak berehala garbitzea. 
Odol-orbanak garbitzeko eskularruak erabiltzea. 
Gorozki odoldunak dituzten haur-oihalak aldatzean eskularruak erabiltzea. 
Odolez zikindutako gainazalak lixibaz desinfektatzea. 
Zaintzaileren batek eskuan zauri irekiak, ebakiak edo bestelako erredurak baditu, 
eskularruak erabili beharko ditu, haur-oihalak aldatzean edo odolez zikindutako 
gainazalak garbitzean. 
Joera agresiboak dituzten haurrak behatu egin behar dira; adibidez, kosk egiten 
dutenak.  

BARIZELA 
 
Barizela-zoster birusak (BZB) eragindako gaixotasun oso kutsakorra da. Oso arrunta da 
haurtzaroan, eta eskola-ume asko immunizatuta daude jada. Ez da larria inmunitate-
arazorik gabeko haurrengan. Sintoma nagusia erupzio besikular orokortu bat da, azkura 
eragiten duena, eta sukarra eta beste sintoma arin batzuk ere badakartzana. Zenbaitetan 
Reyeren sindromea ere ekar dezake, baina aspirinaren erabilera gutxitzeari esker 
sindrome honek asko egin du behera. Gazte eta helduengan larriagoa izan daiteke, 
immunodeprimituetan bereziki, eta konplikazio neurologikoak, kardiologikoak, 
biriketakoak, etab. ekar ditzake. Infekzioa haurdunaldiaren lehenengo 20 asteetan 
gertatzen bada, BZBk sortutako embriopatiak azal daitezke. 
BZBrekin izandako lehenengo kontaktuak barizela eragiten du, eta birusa sustrai 
dortsaletako ganglioetan geratzen da. Berraktibatzeak herpes zosterra sortzen du, eta 
honako hauek dira bere ezaugarriak: erasandako nerbioaren inguruan bildurik besikulak 
agertu ohi dira eta mingarria da. 
 
Kutsatzeko modua: pertsonen arteko kontaktu zuzenagatik, barizela duten gaixoek 

arnas bideetako sekrezio edo tantatxoak airean 
barreiatzeagatik edo besikulako likidoen transmisioagatik; 
zeharka, infektatutako pertsonaren besikuletako sekrezio edo 
mukosek kutsatutako objektuen bidez.  

Kutsatzeko arriskua: oso handia. 
Inkubatze-denbora:  11-20 egun, batez beste 15 egun (I). 
Germenen eskrezioa:  ezezaguna. 
Infekziositate-denbora:  4 egun erupzioa gertatu aurretik, eta 5 ondoren. Normalean 

aurretik egun 1 eta ondoren 2 egun (I). 
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Kasuen arteko tartea:  10-23 egun, batez beste 14-15 egun (I). 
Baztertze-denbora:  5 egun erupzioaren hasieratik (A). 
 
Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak: beste zaintzaile eta gurasoei barizela-
kasuen berri ematea. Inmunitate-sisteman arazoak dituzten edo haurdun dauden 
pertsonek medikuarengana jo behar dute. Lesioetako sekrezioek edo sekrezio 
nasofaringeoek kutsatutako objektuak desinfektatu egin behar dira. 

 
BEHERAKOA. IDEIA OROKORRAK 

 
Haur batek beherakoa duela esaten da bere gorozkiak ohi baino maizago eta urtsuago 
etortzen direnean. Germen desberdinek sor dezakete: bai bakterioek,  bai birusek eta 
baita bizkarroiek ere. Hala ere, kasu batzuetan (gutxitan) haurrek infekziorik gabeko 
beherakoa izan dezakete; adibidez, alergia batek edo botika batek sortua denean. 
Beherakoarekin batera beste sintoma batzuk ager daitezke: goragalea, goitika, tripako 
mina, buruko mina edo sukarra.  
 
Beherako infekziosoaren transmisioa gaixoaren gorozkiekin edo gorozki hauek 
kutsatutako gainazalekin kontaktu zuzena izateagatik gauzatu daiteke (normalean esku-
aho mekanismoaren bidez). Kutsatutako elikagaien bidez ere transmiti daiteke. Haur-
oihalak erabiltzen dituzten umeek eta zaintzen dituzten helduek arrisku handiagoa dute 
beherakoa izateko. 
 
Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak:  
 

 Beherakoa duen haurraren gurasoei jakinaraztea, medikuari galde diezaioten. 
 Gainerako haurretan arreta jartzea.   
 Beherakoa duten haur eta heldu guztiak zentrotik baztertzea, sintomak desagertu 

arte. Sintomak desagertutakoan ere umeek germenak kanporatzen jarrai 
dezakete, baina kantitatea txikiagoa denez ez dago arriskurik, higieneko 
gomendio orokorrak errespetatzen badira  (eskuak garbitzea, etab.). 

 Denek eskuak garbitzeko teknika egokia erabiltzen dutela ziurtatzea. 
 Komunera joan ondoren, haur bati komunera joaten lagundu ondoren, haur-oihal 

bat aldatu ondoren, janaria prestatu/zerbitzatu/jan ondoren eskuak garbitzea. 
 Umeen kasuan: haur-eskolan sartu baino lehen, komunera joan ondoren, 

norbaitek haur-oihala aldatu ondoren (heldu batek garbitu beharko ditu ume 
txikien eskuak) eta edozer gauza jan baino lehen eskuak garbitzea. 

 Jostailuak, komunak eta janaria prestatzeko gainazalak egunero desinfektatzea. 
 Erabilera bakarreko eskuoihalak erabiltzea. 
 Haur-oihalak aldatzeko gainazaletan erabilera bakarreko izarak erabiltzea eta 

gainazalak erabilera bakoitzaren ostean desinfektatzea. 
 Janaria prestatu edo zerbitzatzen duen pertsonak haur-oihalak ez aldatzea. 
 Haur-oihalak erabiltzen dituzten umeak, ahal bada, gela berezietan zaintzea eta, 

gainera, hezitzaile ezberdinen ardurapean –alegia, gainerako haurren zaintzaz 
ardurarik ez duten hezitzaileen ardurapean- egotea. 

 Umeek haur-oihalaren gainean arroparen bat daukatela ziurtatzea.  
 

BEHERAKOA. E. COLI ENTEROHEMORRAGIKOAK SORTUTAKOA  
 

Beherakoa sortzen duten E. coli-ren 5 andui-mota patogeno aurkitu dira gutxienez. Gure 
inguruan aztertuena E. coli enterohemorragikoa da (EHEC), eta E. coli O157:H7 da 
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mikroorganismo-mota honen prototipoa. EHECak sortutako gaixotasuna odolik gabeko 
beherakoarekin hasi ohi da, baina gero odoldun bihurtzen da. Baliteke odol hau 
ikusezina izatea. Oso arrunta da tripako min handia sentitzea; sukarra, berriz, kasuen 
herena baino gutxiagotan azaltzen da. EHECak sortutako infekzioaren konplikazioetako 
bat sindrome hemolitiko uremikoa (SHU) da, kasuen %5-10etan gertatzen dena. Ondoko 
hirukote hau da sindrome honen adierazle: anemia hemolitiko mikroangiopatikoa, 
trombozitopenia eta giltzurrun-disfuntzio akutua.  
 
Kutsatzeko moduak: sintomadun edo eramaile diren pertsonetatik, elikagaietatik –

adibidez, gaizki prestatutako behiaren haragitik- eta giza edo 
animali gorozkiez kutsatutako uretik. Pertsonen arteko 
transmisioa garrantzitsua izan daiteke, nahiz etxean nahiz 
haur-eskolan,   kutsatutako pertsonen gorozkiekin zuzenean 
edo zeharka kontaktua izan daiteke eta. 

Kutsatzeko arriskua:  txikia; ertaina haur txikien artean. 
Inkubatze-denbora:  1-10 egun, batez beste 4 egun (II).     
Germenen eskrezioa:  2-62 egun, batez beste 17 egun (II). 
Infekziositate-denbora:  ezezaguna. 
Kasuen arteko tartea:  2 eta 14 egun artean (I). 
Baztertze-denbora:  bi koprokultibo negatibo azaldu arte (B). 
 
Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak: higieneko neurriak egokiro aplikatzea eta 
eskuak ondo garbitzea. Haragia, bereziki txikitutakoa, ondo prestatuta zerbitzatzea. 
Beherako odolduna duen edozein haur pediatrak aztertu behar du. EHEC O157:H7ak eta 
SHUak eragindako beherako-brotearen kasuan oso garrantzitsua da osasun publikoko 
zerbitzuek ahalik eta azkarren parte hartzea. EHECak eragindako infekzioaren berri 
berehala eman behar da, era horretan kasu gehiago izatea saihets daiteke eta. 
 

BEHERAKOA, GIARDIAK SORTUTAKOA  
 

Giardiasia Giardia lamblia bizkarroiak sortutako gaixotasun bat da. Ume kutsatu askok 
ez dute sintomarik, baina, azaltzen direnean, era askotakoak izan daitezke: beherako 
urtsu larria eta tripako mina azal daitezke, edo sintomak (adibidez, usain txarreko 
gorozkiak, flatulentzia, tripako distentsioa eta jateko gogoa galtzea) tarteka agertzen 
dituen gaixotasun luze bat. 
 
Kutsatzeko modua:  gaixoaren gorozkiekin izandako kontaktu zuzenaren bidez edo, 

zeharka, gainazal kutsatuekin izandako kontaktuaren bidez. 
Uraren edo elikagai kutsatuen bidez ere transmiti daiteke. 
Broteak ez dira arraroak. 

Kutsatzeko arriskua:   ertaina haur txikietan. 
Inkubatze-denbora:  5-20 egun, batez beste 7 egun (II). 
Germenen eskrezioa:  1-5 aste, batez beste 2 aste (II). 
Infekziositate-denbora:  ezezaguna. 
Kasuen arteko tartea:  ezezaguna. 
Baztertze-denbora:  azken beherakotik 24 ordu igaro arte.    
 
Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak: establezimenduan eskuak teknika egokiz 
garbitzen direla eta paperezko eskuoihalak erabiltzen direla ziurtatzea. Helduek eskuak 
ondo garbitu behar dituzte haur-oihalak aldatu ostean eta elikagaiak maneiatu aurretik.  
Ahal bada, haur-oihala daramaten haurrak gela berezietan zaindu. Ahoan erabil 
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daitezkeen jostailuak garbitu eta desinfektatu. Umeek haur-oihalaren gainetik arroparen 
bat daramatela ziurtatu behar da.  
 

BEHERAKOA, SHIGELAK SORTUTAKOA  
 
Shigelosia beherakoa eragiten duen gaixotasun bat da, Shigella taldeko bakterio batek 
sortua eta gizakiek soilik pairatzen dutena. Infekzio-dosiaren arabera, infekzioa arina 
edo larria izan daiteke, eta gorozki odoldunak, sukarra, tripako mina, goragalea eta 
goitika ekar ditzake. Heriotza ere ekar dezake gaixotasun honek. Haur-eskola bateko 
zaintzaileek harrapa dezaketen infekzio larrienetako bat da. Kasuak noizbehinka azal 
daitezke, baita  brote-moduan ere, kutsatutako elikagaia edo ura kontsumitzeagatik. 
Gure inguruan kasu gutxi gertatu dira azkeneko urteetan, gehienetan kanpotik ekarrita. 
 
Kutsatzeko modua: Eginkariak ahora eramanez. Giza gorotzarekin kutsatutako ura 

edo elikagaiak hartzeagatik.  
Kutsatzeko arriskua: txikia, gutxitan gertatzen delako; ertaina, kasu bat azalduz 

gero. Infekzioa sortzeko nahikoa da bakterio-kantitate txiki 
bat. Beste germen batzuk ez bezala, esfinterrak kontrolatzen 
dituzten haurren artean ere heda daiteke. 

Inkubatze-denbora:  1-6 egun, batez beste 2 egun (I). 
Germenen eskrezioa: tratatu gabekoetan: 1-78 egun, batez beste 27 egun (II) 

tratatutakoetan: 1-14 egun, batez beste 7 egun (II).  
Infekziositate-denbora: ezezaguna. 
Kasuen arteko tartea: ezezaguna. 
Baztertze-denbora: 5 urtetik beherakoen artean: koprokultibo negatibo bat azaldu 

arte (C).  
5 urtetik gorakoen artean: duen inplikazio epidemiologiko 
berezia kontuan harturik, koprokultibo negatibo bat azaldu 
arte baztertzea gomendatzen da. Kasu berezietan 24 ordu, 
beherakoa bukatzen denetik.   

 
Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak: Osasun Saila jakinaren gainean jartzea. 
Beherakoa duen pertsona oro zentrotik kanpo mantenduko da, harik eta bakterioa ez 
duela frogatzen den arte. Esku-garbitze eta haur-oihalen aldaketa egokiak ziurtatu 
behar dira. Jostailuak egokiro garbitu eta desinfektatzen direla frogatu. 
Gastroenteritisaren sintomak dituzten umeen gurasoak jakinaren gainean jarri behar 
dira, medikuarengana jo dezaten. Etxean transmisiorik gerta ez dadin, eskuak 
garbitzeko modu egokia azalduko zaie gurasoei.  
 

BOSGARREN GAIXOTASUNA EDO ERITEMA INFEKZIOSOA 
 

B 19 parbobirusak eragindako gaixotasun bat da. Broteak ohikoagoak dira neguan eta 
udaberrian, baina pertsona bakar bat edozein urtarotan gaixotu daiteke. Sukar ertaina 
eta nekea dira lehen sintomak. Egun batzuen buruan masailak gorritu egiten dira eta 
aurpegiak kolpatu-itxura hartzen du. Zenbait kasutan, erupzio erretikulatu bat azaltzen 
da gorputz-enborrean, besoetan eta hanketan. Gaixotzen diren pertsona gehienengan 
sintomak ahulak dira eta inolako ondoriorik gabe sendatzen dira. Hala ere, zelula 
falziformeen anemia, anemia kronikoa edo inmunitatearen alterazioak dituzten 
haurrengan larria izan daiteke gaixotasuna.  
Haurdun dagoen emakume bat B19 parbobirusaz kutsatzen bada, fetuak kalteak jasan 
ditzake, eta heriotza ere gerta daiteke. Baliteke emakumeak sintomarik ez edukitzea 
edo soilik gaixotasun ez larri bat pasatzea, erupzioekin edo artikulazioetako minekin. 
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Kutsatzeko modua: kontaktu zuzenez edo infektatutako pertsonaren arnas 

sekrezioak arnastuz. Masailetan erupzioa agertzean pertsonak 
kutsagarri izateari uzten dio.  

Kutsatzeko arriskua: ertaina.  
Inkubatze-denbora:  13-18 egun (III).  
Germenen eskrezioa: erupzioaren aurreko 6 eta 3 egunen artean (III).  
Infekziositate-denbora: ezezaguna.  
Kasuen arteko tartea: 7-11 egun (I).  
Baztertze-denbora: batere ez, erupzioa agertzean kasuak kutsagarri izateari uzten 

baitio. 
 
Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak: haur eta heldu guztiek higieneko neurriak 
egokiro aplikatzea eta eskuak ondo garbitzea.   
Zentroan brote bat gertatzen bada, gurasoei jakinaraziko zaie. Haurdunek edo haurren 
gurasoek, baldin eta gaixotasun immunologikoren bat, zelula falziformeen anemia edo 
bestelako gaixotasun hematologikoak badituzte, medikuarengana jo dezakete. 
 

BRONKIOLITISA (ARNASAKO BIRUS SINZITIALA) 
 

Arnasako birus sinzitialak (ABS) gaixotasun larria sortzen du haur eta zaharrengan; 
gainontzeko pertsonen artean arraroa da. Jaioberri eta haurrengan ABSa da 
bronkiolitisaren eta neumoniaren sortzaile nagusia. Haur-eskoletako umeen ia %100ek 
izaten du ABSaren infekzio bat lehen urtean zehar, normalean neguko broteetan. ABSak 
eragindako infekzio bat arina edo oso larria izan daiteke, baita hiltzailea ere. Arriskurik 
handiena bihotzeko eta biriketako gaixotasunak edota inmunoeskasia daukaten haurrek 
dute. ABSak infekzio sintomatikoak sortzen ditu aldika bizitza osoan zehar. 
 
Kutsatzeko modua: Kutsatutako sekrezioekin izandako kontaktu zuzena: 

Infektatutako pertsona batek eztul egin ondoren airean utzitako 
sekrezio kutsatuak arnasteagatik edota infektatutako pertsonak 
eztul eginez edo ukituz kutsatutako gainazal bat ukitzeagatik. 

Kutsatzeko arriskua: handia 
Inkubatze-denbora:  2 eta 8 egun artean; normalean 4 eta 6 egun artean. 
Germenen eskrezioa: 3 eta 8 egun artean, baina luzeagoa ere izan daiteke. 

Jaioberriengan 3 edo 4 aste iraun dezake. 
Infekziositate-denbora: aste 1 eta 3 artean, sintomak amaitu ondoren. 
Kasuen arteko tartea: ezezaguna.  
Baztertze-denbora: batere ez. Sarritan sintomak hasi aurretik kutsa daiteke. Beraz, 

ez da beharrezkoa gaixoa baztertzea, ekintzetan parte har 
badezake. 

 
Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak: Ziurtatu behar da eskuak egokiro garbitzen 
direla, erabilera bakarreko zapiak erabiltzen direla eta jostailuak garbitu eta desinfektatu 
egiten direla. 
Kasu asko agertzen badira, onuragarria izan daiteke gaixoak eta sanoak banatzea. Horrela 
ABSaren hedapena geldiaraziko da. Haur gaixoak ez dira baztertu behar, ekintzetan parte 
har badezakete eta arreta berezirik behar ez badute. 
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BURUKO ZORRIAK (PEDIKULOSIA) 

 
Buru-azalean bizi diren intsektu txikiak dira. Gorputzean eta pubisean bizi direnak ez 
dira zorri berdinak. Zorriak gizakiengan bakarrik aurki daitezke. Zorri helduak begi 
hutsez ikus daitezke; hala ere, batzuetan zaila da aurkitzen luparen laguntzarik gabe. 
Intsektu hauek odola xurgatzen dute, eta ekintza honek sortutako erupzioa intsektua 
bera baino gogaikarriagoa izan daiteke. Sintoma nagusia azkura da. Buru-azaleko zorriek 
ilearen oinarrian erruten dute. Arrautza hauek obalotxuri txiki baten itxura dute, eta 
garondoan eta belarrien inguruan azaltzen dira. Zorri helduek ezin dute 48 ordu baino 
gehiago bizi gizaki batengandik bereizita. 
Zorriak dituzten haurrek xanpu edo ukendu bereziak erabili behar dituzte. Tratamendu 
hauek intsektizida indartsuak dira eta toxikoak izan daitezke jarraibideen arabera 
erabiltzen ez badira (batez ere gehiegizko dosiak saihestu behar dira). Ez dago garbi 
arrautzak ere deuseztu behar diren ala ez. Buru-azaletik zentimetro bat baino gehiagora 
daudenak hilda egongo dira ziurrenik. Permetrina daukaten produktuek hondar-eragin 
handia dute, eta zorri helduekin batera akabatzen dituzte arrautzak ere. Tratamendua 
7-10 egunetan errepikatzea beharrezkoa izan daiteke. Bartz edo arrautzak hortz estuko 
orrazi batez ken daitezke. Badaude salgai produktuak prozesu hau errazago egiten 
laguntzen dutenak. 
 
Kutsatzeko modua: nagusiki buruen arteko kontaktu zuzenagatik. Baita orrazi, 

arropa edo txano bera buru bat baino gehiagotan 
erabiltzeagatik ere.  

Kutsatzeko arriskua: ertaina.  
Inkubatze-denbora: 7-10 egun (IV). 
Germenen eskrezioa: luzea zorriek edo bartzek bizirik badiraute (IV). 
Infekziositate-denbora: luzea zorriek edo bartzek bizirik badiraute (IV). 
Kasuen arteko tartea: ezezaguna. 
Baztertze-denbora: batere ez (C); neurri hau ez da eraginkorra, baina kasuak 

tratatu egin behar dira. 
 
Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak: infestatutako haurrak tratamendua jaso 
duela ziurtatuko da. Honek eragina izan duela ziurtatzeko, tratamendua bukatu eta 10 
egun igaro arte behatuko da haurra. Diagnostikoaren egun berean taldeko haur guztiak 
aztertuko dira, zorri eta bartzak bilatuz. Infestatutako haur guztiak tratatu egin behar 
dira. Garrantzitsua da tratamendua haur guztiek batera jasotzea, aurretik tratatutakoak 
berriro infesta ez daitezen. 
Gurasoek jakin behar dute oso garrantzitsua dela argibideen esana etxean egitea, eta, 
familiako norbaitek zorriak dituela ohartuz gero, zentroa jakinaren gainean jarriko da. 
Zorriek giza gorputzetik aparte 48 ordu baino gehiagoan bizi ezin duten arren, jende 
askoren ustez, arropa ur oso berotan garbitzea komeni da, baita bufandak, txanoak eta 
izarak ere (56ºCtan 20 minutuz). Aspiragailua pasa behar da infestatutako pertsonek 
erabilitako geletako alfonbra eta altzari tapizatuetan. 
Orraziak ur berotan murgilduko dira (65º) gutxienez ordu betez. 

 
CRUP (PARAINFLUENZA BIRUSA (LARINGOTRAKEOBRONKITISA )) 

 
Parainfluenza birusek, laringotrakeobronkitisaren (crup) eragile nagusiak diren arren, 
goiko arnas bidearen infekzioa, neumonia edo bronkiolitisa ere eragiten dute sarritan. 
Udazkenean crup kasuen igoera nabarmena gertatzen bada, 1 motako parainfluenza 
birusak brote bat eragin duela esan nahi du. 2 motakoak ere arnas gaixotasunen broteak 
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ekar ditzake, baina brote hauek ez dira hain larriak; irregularrak eta ezohikoak izaten 
dira. Bi birusek 2 eta 6 urte bitarteko haurrengan dute eragina. 3 motako parainfluenza 
lehenengo 2 urteetan hartzen da eta askotan, horren ondorioz, gaixotasuna goiko arnas 
bidean sortzen da. 
 
Kutsatzeko modua:  pertsonen arteko kontaktu zuzenagatik eta kutsatutako 

sekrezio nasofaringeoengatik.  
Kutsatzeko arriskua:  ertaina. 
Inkubatze-denbora:  2-6 egun. 
Germenen eskrezioa:  3-6 egun sintoma klinikoak agertu aurretik, eta 10 egunera 

arte sintomak desagertu ondoren. 
Infekziositate-denbora:  ezezaguna. 
Baztertze-denbora: batere ez, baldin haurrak ekintzetan parte har badezake eta 

arreta berezirik behar ez badu. Baztertzeak ez du onura 
handirik, sintomak azaldu baino lehen gerta baitaiteke 
transmisioa.  

 
Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak: higieneko neurri egokiak aplikatu behar 
dira, bereziki esku, gainazal eta jostailuei dagokienean. Komenigarria da haurrei ahoa 
eta sudurra zapiez estaltzen irakastea, sekrezioek eskuak uki ez ditzaten. 

 
ELGORRIA 

 
Elgorriaren birusak eragindako sukar-gaixotasuna da, oso kutsakorra. Sintomak hauek 
dira: sukarra, mukiak, eztula, konjuntibitisa eta aurpegian hasita enbor eta 
gorputzadarretara hedatzen den azal-erupzioa, 3 egunetik gora irauten duena. Elgorria 
pairatzen duten haur gehienak gaixo sentitzen dira. Kasu gehienetan ondoriorik gabe 
sendatzen den arren, batzuetan neumonia eta enzefalitisa, behin-betiko ezgaitasuna edo 
heriotza bera ere eragin ditzake. Helduengan eta haur txikiengan izaten da gaixotasun 
hau larriena.  Gaur egun txertoaren bidez prebeni daiteke elgorria. EAEn bi dosi ematen 
dira, 12 hilabeterekin eta 4 urterekin, errubeolaren eta hazizurrien kontrako txertoekin 
batera.  
 
Kutsatzeko modua: pertsona batetik bestera, infektatutako pertsonak eztul edo 

doministiku egitean kanporatutako tantatxoak arnastean. 
Partikula hauek airean manten daitezke, eta aire hori 
arnasten duten pertsonak kutsatu.  

Kutsatzeko arriskua: oso handia txertatu gabeko populazioarengan. 
Inkubatze-denbora:  6-19 egun, batez beste 13 egun (I). 
Germenen eskrezioa: erupzioa hasi aurreko 2 egunetatik ondorengo 3 egunetara (II). 
Infekziositate-denbora: ezezaguna, baina kasuak infekziosoak dira erupzioaren 

aurreko 1 edo 2 egunetan (III). 
Kasuen arteko tartea: 6-18 egun, batez beste 10 egun (I). 
Baztertze-denbora: 5 egun erupzioaren hasieratik (B). Baliteke baztertzeak 

eraginik ez izatea, transmisioa erupzioa azaldu aurretik 
gertatu daitekeelako. 

 
Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak: Osasun Saila jakinaren gainean jarri behar 
da. Txertatu ez diren eta gaixotasuna izan ez duten haur eta heldu guztiak txertatu egin 
behar dira, edo 2 astez baztertu zentrotik.  
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ELIKAGAIEK SORTUTAKO TOXINFEKZIOA 

 
Haurrei elikadura osasuntsua emateko orduan garrantzi handia dute elikagaien 
segurtasunak eta higieneko neurriek. Elikagaiak era desegokian prestatu, maneiatu edo 
gordetzen badira, germenez kutsa daitezke eta, ondorioz, A hepatitisa edo beherakoa 
bezalako gaixotasunak eragin. 
Osasun publikoko zerbitzuek zentro kolektiboetan elikagaiak prestatu, maneiatu edo 
gordetzeko orduan bete beharreko baldintzak ezartzen dituzte. 
 
Elikagai-intoxikazioak saihesteko neurri orokor eraginkorrak:  
 

 Eskuak garbitzeko teknika egokiak erabiltzea. Hau garrantzitsua da zentroko 
langile guztientzat, baina are gehiago elikagaiak maneiatzen dituztenentzat. 

 Haur-oihalak aldatzen dituzten pertsonek elikagaiak maneiatzea ez da egokia; 
derrigorrezkoa izanez gero, eskuak ondo garbitzeak berebiziko garrantzia du. 

 Beherakoa duten pertsonek ez lukete janaririk prestatu eta zerbitzatu behar, 
ezta infektatutako zauriak edo azaleko lesioak dituztenek ere (infektatu gabeko 
zauri txikiak latexezko eskularruz estali behar dira). 

 Haur bakoitzak bere platera, mahai-tresnak eta janaria soilik erabil ditzake, eta 
ez besteenak. 

 Mahai-tresnak lurrera eroriz gero, urez garbitu behar dira berriro erabili aurretik.  
 Urtebetetzeetan edo bestelako ospakizunetan, behar bezala baimendutako 

dendetan erositako elikagaiak baino ezin dira onartu.  
 Haurrak etxetik ekarritako elikagaiek umearen izena, data eta elikagai-mota 

azaltzen dituen txartel bat eduki beharko dute. Horretaz gain, jan arte 
tenperatura egokian gorde beharko dira. Haur batek ekarritako elikagaiak haur 
horri soilik emango zaizkio. 

 Arrautza gordina duen elikagairik ezin da zerbitzatu. 
 

Garbitzea, banatzea, prestatzea eta hoztea beti kontuan hartu beharreko lau ekintza 
dira. Elikagaiak prestatu aurretik, eskuak ur eta xaboiz garbitzeaz gain, produktua bera 
ere garbitu behar da: fruta eta egoskari freskoak ur-lasterretan garbitu (arrautzen azala 
ez garbitu). Eskuak, tresnak eta mozteko taula edo gainazalak, baldin haragi 
gordinarekin edo oilaskoarekin kontaktuan egon badira, ondo garbitu beste elikagai 
batekin kontaktuan egon aurretik, elikagaiek kutsaketa gurutzaturik jasan ez dezaten. 
Era egokian prestatzea edo kuzinatzea, haragia eta arrautzak erdi gordinik utzi gabe 
(arrautzak gorringoa tinko bihurtu arte egin behar dira). Sobratutako edo hotz mantendu 
beharreko elikagaiak ahal bezain azkar hozkailuan sartzea. 
 
Ondoko taulan elikagaiengatiko toxiinfekzio gehienekin lotura duten germenek 
eragindako prozesuen ezaugarri nagusiak azaltzen dira. 
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6. Taula. Elikagaiengatiko toxiinfekzio gehienekin lotura duten germenak. 

Sintomak Inkubatze-
denbora 

 

Eragileak Ohiko eramaileak 

Goragalea eta goitika <1-6ordu Staphylococcus aureus 
toxina preformatuak. 
 
 
Bacillus cereus (toxina 
emetikoa) 

Urdaiazpikoa, hegaztia, kremaz 
betetako masak, patata- eta 
arrautza- entsaladak, onddoak. 
 
Arroza, txerriaren haragia. 

Koliko abdominal 
ertainak eta larriak,  
beherako urtsua, 
goitika 

6-24 ordu 
 
 
 
 
 
 
16-72 ordu 
 
 
1-4 egun 
 

B. cereus-aren entero-
toxina  
 
C. perfringens-aren 
enterotoxina  
 
 
Kalizibirusa, norobirusa 
 
 
E. coli enterotoxigeni-
koa 
 

Behi-haragia, txerrikia, oilaskoa 
 
 
Behi-haragia, hegaztiak, saltsak,  
janari aurrekozinatuak 
 
 
Itsaskiak, entsaladak, izozkiak, ura, 
frutak.  
 
Frutak, barazkiak. 

Beherakoa, sukarra, 
koliko abdominalak, 
odola eta mukia 
eginkarietan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beherako odolduna,  
koliko abdominalak 
 
 
Sintoma orokorrak, 
sukarra, ikterizia 

16-≥72 ordu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72-120 ordu 
 
 
 
zehaztu ga-
bea (2-6 aste) 

Salmonella 
 
 
 
Shigella 
 
Camoylobacter jejuni 
 
E. coli enteroinbasiboa 
 
Yersinia enterokolitikoa 
 
Vibrio parahaemolyticus 
 
 
E. coli enterohemorragi-
koa 
 
 
A hepatitis birusa  

Hegaztiak, txerriaren haragia, 
arrautzak,  esnekiak (izozkia 
barne). 
 
Entsaladak, ura.   
 
Oilaskoaren haragia. 
 
Barazkiak 
 
Txerriaren haragia eta tripakiak. 
 
Arraina, itsaskiak. 
 
 
Behiaren haragia (hanburgesak), 
elikagai gordin kutsatuak. 
 
 
Itsaskiak, marrubiak, letxuga. 

 
 

ENTEROBIRUS COXSAKIE ETA ECHOBIRUSAK ERAGINDAKO INFEKZIOA  
 

Birus-mota ezberdinek sortutako infekzio arrunta da. Hainbat modutan azaldu daiteke: 
sintomarik gabeko infekzio batetik meningitis biriko bateraino. Normalean sukarra 
agertu ohi da, beste zenbait sintomarekin batera (arnasako sintomak, exantema, 
gastroenteritisa…), eta gaixotasuna ez da larria izaten. 
 
Kutsatzeko modua:  gaixoaren listuarekin, sudurreko sekrezioekin edo gorozkiekin 

zuzenean izandako kontaktuagatik edo, zeharka, material 
kutsatuarekin izandako kontaktuagatik.  

Kutsatzeko arriskua:  ertaina. 
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Inkubatze-denbora:  2-7 egun (III). 
Germenen eskrezioa:  1-3 aste, batez beste aste 1 (II). 
Infekziositate-denbora:  ezezaguna. 
Kasuen arteko tartea:  1-15 egun, batez beste 6-7 egun (II). 
Baztertze-denbora:  batere ez. Meningitis birikoaren kasuan derrigorrezkoa izan 

daiteke. 
 
Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak: eskuak garbitzeko praktika egokiak egiten 
direla ziurtatu behar da, eta baita paperezko zapiak behar bezala erabili eta 
deuseztatzen direla ere. Denek erabiltzeko eskuoihalak baztertu egin behar dira, eta 
paperezkoak erabili. Kutsatuta egon daitezkeen objektu guztiak desinfektatu egin behar 
dira. 

 
ERROSEOLA EDO BAT-BATEKO EXANTEMA  

 
Gaixotasun hau gizakiaren herpes birus 6 deritzonak (HB-6) ekartzen du; ziurrenik, baita 
gizakiaren herpes birus 7ak ere. 6 eta 24 hilabeteko umeen artean da ohikoena, eta 2,5 
urterekin ia haur guztiek infekzioa pasaturik dute. Sintomak honako hauek dira: 3 edo 5 
egun irauten duen sukar altua, sudurreko kongestioa, haserrekortasuna, betazalen 
handitua eta nekea. Sukarra desagertzean erupzio bat agertzen da, nagusiki aurpegian 
eta gorputzean, 24tik 48 ordura irauten duena. Normalean tratamendurik gabe 
sendatzen da eta konplikaziorik ez da egoten. Haur askok infekzioa sintomarik gabe 
pasatzen dutela uste da.  
 
Kutsatzeko modua: pertsonatik pertsonara, baina ez dakigu nola.  
Kutsatzeko arriskua: ertaina.  
Inkubatze-denbora: 10-15 egun (II).  
Germenen eskrezioa: ezezaguna. 
Infekziositate-denbora: ezezaguna.  
Kasuen arteko tartea: 5-15 egun, batez beste 10 egun (II). 
Baztertze-denbora:  batere ez. (B).  
 
Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak: ez da neurri berezirik deskribatu. 

 
ERRUBEOLA 

 
Errubeolaren birusak sortzen du eta oso gaixotasun kutsakorra da. Birusak sukarra, 
belarri-atzeko adenopatiak eta azaleko erupzioa eragiten ditu; erupziook aurpegitik 
hasita enbor eta gorputzadarretara hedatzen dira. Haurrengan larritasunik gabeko 
gaixotasuna eragin ohi du. Baina emakumea haurdunaldiko lehenengo hiru hilabeteetan 
kutsatzen bada, fetuak ondorio larriak jasan ditzake. Adibidez: bihotzeko alterazioak, 
itsutasuna, gorreria, atzerapen mentala, abortua edo heriotza. Gaur egun errubeola oso 
ezohikoa da, haur eta gazte gehienak txertatuta baitaude. EAEko txertatze-egutegiaren 
arabera bi dosi ematen dira, 12 hilabeterekin eta 4 urterekin, hazizurrien eta elgorriaren 
kontrako txertoarekin batera.  
 
Kutsatzeko modua: pertsona batetik bestera, infektatutako pertsonaren arnas 

sekrezioak beste batek arnastean. Beste modu bat: eskuak, 
infektatutako norbaiten sekrezioekin  kontaktuan egon 
ondoren (listuarekin),  ahora edo sudurrera eramanez.  

Kutsatzeko arriskua: ertaina/handia txertatu gabekoengan. Oso txikia txertatutako 
haurrengan.  
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Inkubatze-denbora: 15-20 egun, batez beste 17 egun (II).  
Germenen eskrezioa: erupzioa hasi aurreko 13 egunen eta ondorengo 6 egunen 

artean; ohikoena da aurreko 7 egunen eta ondorengo 2 egunen 
artean gertatzea. Birusik gehienak erupzioaren aurretik 
botatzen dira.  

Infekziositate-denbora: ezezaguna, baina infekziosoagoa da sintomak azaldu aurretik 
(III). 

Kasuen arteko tartea: 15-23 egun, batez beste 18 egun (I). 
Baztertze-denbora: 5 egun erupzioaren hasieratik (B). Baztertzea ez da oso 

eraginkorra izaten, germenak nagusiki erupzioa hasi baino 
lehen kanporatzen direlako. Gainera haur gehienak txertatuta 
daude. 

 
Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak: Osasun Saila jakinaren gainean jarri behar 
da. Haurren bat txertatu gabe badago, zentrotik baztertu beharko da immunizatua izan 
arte edo azkeneko kasuaren erupzioa hasi eta 3 astera arte. Higieneko eta eskuen 
garbiketako neurri egokiak aplikatuko dira. Gaixoarekin kontaktua izan duten emakume 
haurdunek medikuarengana jo beharko dute. Haur eta zaintzaileak arretaz behatuko dira 
sintomei azkar antzemateko. 

 
ESTOMATITIS HERPETIKOA 

 
1 motako herpes soila deituriko birusak sortu ohi du gaixotasun hau. Sarritan oso txikitan 
hartzen dute haurrek birus hau eta baliteke sintomarik ez azaltzea. Azaltzekotan, hauek 
izan daitezke: sukarra, errinorrea eta zauri mingarriak ezpainetan eta ahoan. Zauri 
hauek oilaurra sortzen dute eta egun gutxiren buruan sendatzen dira. Familia barruko 
transmisioa oso arrunta da. 
 
Kutsatzeko modua: infektatutako pertsonaren zauriak edo listua ukitzeagatik.  
Kutsatzeko arriskua: handia.  
Inkubatze-denbora:  1-6 egun, batez beste 3,5 egun (II).  
Germenen eskrezioa:  1-8 aste,  batez beste 3 aste (II).  
Infekziositate-denbora:  ezezaguna.  
Kasuen arteko tartea:  2-12 egun, batez beste 6 egun (I).  
Baztertze-denbora:  batere ez (B). Baba irekiak dituen edo ahoko mina duen 

umearen kasuan egokia izan daiteke, baita sarritan kosk 
egiten duen edo adur asko jariatzen duten umearen kasuan 
ere. 

 
Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak: haur eta helduek eskuak era egokian 
garbitzen dituztela ziurtatzea. Ahora eraman daitekeen jostailua haur batek bakarrik 
erabili ahal izango du, ez gehiagok. Zauri herpetikoak dituen ume batek jostailu bat 
ahoan erabili badu, berehala jolaserako tokitik kendu behar da, desinfektatzeko. Ez 
eman musurik haurrei, eta haurrek ere ez diezaiotela elkarri eman, horrela 
transmititzen baita gaixotasuna. Zaurietan ukendua aplikatzeko unean eskularruak 
erabili behar dira. 

 
EZKABIA 

 
Ezkabia onddo batek eragindako buru-azaleko edo azaleko infekzio bat da. Sintometako 
bat azkura eragiten duen erupzio ezkatadun bat da. Buru-azaleko ezkabiak ilean 
soilgune ezkatatsuak sor ditzake. Azaleko beste leku batzuetan eraztun-itxurako erupzio 
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gorrixka bat eragiten du, azkura edo sumindura eragiten dituena. Leku hauek lehorrak 
edo hezeak izan daitezke. Onddo berak pertsonak, txakurrak nahiz katuak kutsa ditzake. 
Infekzioa animalia hauen edo infektatutako pertsonen bidez harrapa daiteke. 
 
Kutsatzeko modua: onddoak infektatutako pertsonekin edo animaliekin kontaktu 

zuzena izateagatik; onddoak kutsatutako objektuak (orraziak, 
arropak) edo gainazalak ukitzeagatik.  

Kutsatzeko arriskua: ertaina, familia barruan, eta txikia, eskoletan. 
Inkubatze-denbora: Egun gutxi eta zenbait aste bitartean; normalean, 2 aste edo 

gutxiago. 
Germenen eskrezioa: ziur aski zehaztu gabea, tratatu gabekoetan (IV). 
Infekziositate-denbora: ziur aski zehaztu gabea, tratatu gabekoetan (IV). 
Kasuen arteko tartea: ezezaguna.  
Baztertze-denbora:  batere ez (C). 
 
Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak: zentroko haurren batek ezkabia duela uste 
bada, gurasoei jakinaraziko zaie medikuarengana eraman dezaten. Eskuak garbitzeko 
argibideak jarraitzen direla ziurtatuko da. Orraziak, eskuoihalak eta horrelako tresna 
pertsonalak ezin dira partekatu. Komuneko gainazalak eta jostailuak egunero garbitu 
behar dira. Alfonbretan eta tapizatutako altzarietan aspiragailua pasako da egunero. Ez 
da egokia haur-eskoletan animaliak edukitzea. 

 
FARINGO-AMIGDALITIS ESTREPTOKOZIKOA ETA ESKARLATINA 

 
A taldeko estreptokokoak eragiten ditu infekzio hauek. Helduetan baino ohikoagoa da 5 
urtetik gorako umeetan. Honako hauek dira faringitis estreptokozikoaren sintomak: 
eztarriko min handia, sukarra, buruko mina eta amigdalen handitua. Tratamendurik 
ematen ez bada, eskarlatina, odol eta belarriko infekzioak, neumonia, sukar 
erreumatikoa, etab. eragin ditzake. Eskarlatinaren ezaugarri nagusia erupzio gorri 
distiratsu bat da, zimurtsua eta umearen gorputz osoa hartzen duena. 
 
Kutsatzeko modua:  eztul edo doministiku egitean pertsona infektatu batek 

kanporatutako tantatxoak arnasteagatik. Baita sekrezio hauek 
ukitu eta gero norbere sudurra edo ahoa ukitzeagatik ere. 
Kutsatutako janariaren bidez etorritako broteak ere 
deskribatu izan dira. 

Kutsatzeko arriskua:  faringo-amigdalitisa: txikia; ertaina, kontaktu estua badago 
    eskarlatina: txikia.  
Inkubatze-denbora:  faringo-amigdalitisa: 12 ordutik 5 egunera.  
    eskarlatina: 2-4 egun (III). 
Germenen eskrezioa:  faringo-amigdalitisa: tratatu gabekoetan 1 eta 12 hilabete 

artean, batez beste 3 hilabete (I). Tratatutakoetan 4 egunetik 
behera (I).  

 eskarlatina: tratatu gabekoetan 2 hilabetetik gora (II). 
Tratatutakoetan 3-4 egun (I). 

Infekziositate-denbora:  ezezaguna bi prozesuetan.  
Kasuen arteko tartea: ezezaguna bi prozesuetan. 
Baztertze-denbora:  faringo-amigdalitisa: batere ez (B).  

eskarlatina: 5 egun, antibiotikoaz tratatzen hasten denetik 
(B). Baztertzearen eraginkortasuna erlatiboa da, zeren 
gaixotasuna transmiti dezaketen sintomarik gabeko infekzioak 
ere badaude.  
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Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak: gurasoak jakinaren gainean jarri, haurra 
medikuarengana eraman dezaten. Gurasoei diagnostikoaren berri eskatuko zaie, hartara, 
gainontzeko haurrak erneago behatzeko eta ea sukarrik eta eztarriko minik duten 
jakiteko.  
 

GARATXOAK 
 

Papilomabirusek garatxoak sortzen dituzte azalean eta mukosetan. Azaleko garatxoen 
artean honako hauek daude: azaleko garatxo arruntak, oin-zolako garatxoak, garatxo 
zapalak, hariaren formako garatxoak eta garatxo-itxurako epidermoplasia. Mukosetakoak 
beste hauek dira: garatxo anogenitalak, ahokoak, sudurrekoak eta konjuntibatakoak. 
Azaleko garatxo arruntek kupularen tankera dute, eta gainaldean dituen proiekzio 
konikoek itxura zimurtsua ematen diote bere azalari; normalean asintomatikoak eta 
anitzak izan ohi dira eta eskuetan edo azazkalen inguruan nahiz azpian agertzen dira. 
Azaleko baso txikiak tronbosatzen direnean puntu beltzak azaltzen dira garatxoetan. Oin-
zolako garatxoak mingarriak izan daitezke eta beren ezaugarri nagusia hiperkeratosi 
handia da, zenbaitetan puntu beltzekin batera etortzen dena. Garatxo zapalak aurpegian 
eta gorputzadarretan egoten dira normalean. Hari-formako garatxoak, berriz, aurpegian 
eta lepoan. Azaleko garatxoak onberak dira. 
 
Kutsatzeko modua:  pertsonen arteko kontaktu estuagatik. 
Kutsatzeko arriskua: txikia.  
Inkubatze-denbora:  1- 24 hilabete, batez beste 6 hilabete (II). 
Germenen eskrezioa: ezezaguna, ziur aski lesioek dirauten bitartean. 
Infekziositate-denbora: ezezaguna, ziur aski lesioek dirauten bitartean. 
Kasuen arteko tartea: ezezaguna.  
Baztertze-denbora:  batere ez (C). Arreta berezia ipini beharko da gimnasio eta 
 

GASTROENTERITISA, CAMPYLOBACTERRAK SORTUTAKOA  
 
Gure inguruko gastroenteritisaren sortzaile nagusia da. Tripako mina eta beherakoa 
sortzen ditu. Beherakoa zenbaitetan handia izaten da eta sukarrarekin eta goitikarekin 
batera etortzen da. Hala ere, campylobacterak sortutako kasu asko batera gertatzea 
ezohikoa da eta normalean bakanak dira kasuak. Bakterio hau hegaztien eta beste 
animalia batzuen digestio-aparatuan egon ohi da, normalean oilaskoetan. 
  
Kutsatzeko modua:  Behar bezala prestatu edo tratatu ez diren elikagai edo 

likidoak hartzean kutsatzen dira pertsonak: egin gabeko edo 
gutxi egindako haragia (bereziki oilaskoa), esne ez 
pasteurizatua, tratatu gabeko ura. Transmisio-modu ohikoena 
zeharkakoa edo gurutzatua da: sukaldari edo prestatzaileak 
eskuez kutsatutako elikagaiak jateagatik (oilaskoaren haragi 
gordina ukitzen da eta, eskuak garbitu gabe, jango den 
elikagaia manipulatzen da). Gaixo baten eginkariekin izandako 
kontaktuagatik gerta liteke pertsonen arteko transmisioa. 

Kutsatzeko arriskua:  txikia, eskoletan. Handiagoa, haur oihaldunak badaude. 
Inkubatze-denbora:  1-10 egun (I). 
Germenen eskrezioa:  0-3 aste (batez beste 15 egun) tratatu gabeko pertsonetan (II). 
Infekziositate-denbora:  ezezaguna. 
Kasuen arteko tartea:  1-3 aste (III). 
Baztertze-denbora:  24 ordu beherakoa bukatu denetik (C). 
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Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak: haragi guztiak, bereziki oilaskoa, ondo 
eginda daudela ziurtatzea. Prestatuko ez diren elikagaien eta haragi gordinen arteko 
kontaktua saihestea oso garrantzitsua da. Higieneko arauak aplikatzea, bereziki eskuak 
garbitzeari dagozkionak. 
 
GASTROENTERITISA, BESTE BIRUS BATZUEK SORTUTAKOA (ADENOBIRUS, KALIZIBIRUS 

ETA NOROBIRUS) 
 

Sarritan gastroenteritis akutuaren eragile diren birus-mota batzuk azaltzen dira atal 
honetan: kalizibirusa, norobirusa  (Norwalk motako birusa) eta adenobirusaren mota 
batzuk. Hauek guztiek, orokorki, koadro arina sortzen dute, beherakoa, ondoeza, goitika 
(norobirusaren kasuetan bereziki) eta sukarra eraginez. Ez da arraroa brote moduan 
azaltzea; hau da, kasu asko batera. 
 
Kutsatzeko modua:  Gaixoaren gorozkiekin zuzenean izandako kontaktuaren bidez 

edo, zeharka, gainazal kutsatuekin izandako kontaktuaz egiten 
dira transmisio guztiak. Zeharkako mekanismoa bereziki 
garrantzitsua da norobirusaren kasuan, goitikaren aerosolek 
aireko transmisioa eragin baitezakete. Kalizibirusak eta 
norobirusak uraren edo elikagai kutsatuen bidez transmiti 
daitezke. 

Kutsatzeko arriskua:  adenobirusa: ezezaguna 
kalizibirusa: ezezaguna 
norobirusa: ertaina/handia. 

Inkubatze-denbora:  adenobirusa: 8-10 egun (III) 
kalizibirusa: 1-3 egun (IV) 
norobirusa: 4-77 ordu, batez beste 36 ordu (I). 

Germenen eskrezioa:  adenobirusa: 7 eta 14 egun artean (III) 
kalizibirusa:  1 eta 11 egun artean, batez beste 4 egun (III)  
norobirusa: 0-72 ordu (II). 

Infekziositate-denbora: adenobirusa: ezezaguna 
kalizibirusa: ezezaguna 
norobirusa: sendatu ondoren 2-3 egun arte (III) 

Kasuen arteko tartea:  adenobirusa: 6-16 egun artean (II) 
kalizibirusa: ezezaguna 
norobirusa: 1-7 egun artean, batez beste 3 egun (II). 

Baztertze-denbora:  adenobirusa: 24 ordu, azken beherakotik (C). 
kalizibirusa: 24 ordu, azken beherakotik (C). 
norobirusa: hiru egun, gaixotasunaren hasieratik (B).  
5 urte baino gutxiagoko umeetan eta higiene-ohitura egokiak 
ez dituzten pertsona zaharragoetan tarte hauek luzatu egin 
daitezke. 

 
Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak: zentroko pertsona guztiek eskuak era 
egokian garbitzen dituztela ziurtatu beharko litzateke. Helduek eskuak garbitu behar 
dituzte komunera joan ondoren, ume bati komunera lagundu ostean, haur-oihal bat 
aldatu ondoren eta janaria prestatu edo zerbitzatu baino lehen. Haurrek, berriz, eskolan 
sartu baino lehen, komunera joan ondoren, haur-oihala aldatu ostean (ume txikiei heldu 
batek garbituko dizkie eskuak) eta edozer gauza jan baino lehen. Jostailuak, komunak 
eta janaria prestatzeko gainazalak egunero desinfektatu behar dira. Hondakin 
organikoak (goitika, gorozkiak, etab.) dituzten gainazalak diluitu gabeko edo 1:10 
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diluitutako lixibaz garbitu behar dira. Erabilera bakarreko eskuoihalak erabiliko dira. 
Haur batek beherakoa badu, gurasoek medikuarengana jo beharko dute. 
 

 
GASTROENTERITISA, ROTABIRUSAK SORTUTAKOA  

 
Rotabirusa da beherako larrien eragile nagusia  (haurra ospitaleratzea eskatzen du) eta 
baita 2 urtetik beherakoen artean ohikoenetako bat ere. Era honetako infekzioak urteko 
hil hotzetan gertatzen dira normalean, eta, beraz, neguan haur-eskoletako beherakoen 
sortzaile arruntak dira. Kutsatutako ume batzuek ez dute sintomarik azaltzen, baina 
beste batzuek goitika, beherako likidoa eta sukarra izan ditzakete. Zenbaitetan 
katarroaren sintomak ere azaltzen dira (eztula, mukiak). Jatorri hau duen beherakoak 4-
6 egun iraun ohi du, baina epe hau luzatu egin daiteke eta, gainera, inmunitate-
sistemaren alterazioa dakarren tartekako beherakoa ere eragin dezake. 
 
Kutsatzeko modua:  gaixoaren gorozkiekin izandako kontaktu zuzenaren bidez edo, 

zeharka, gainazal kutsatuekin izandako kontaktuaren bidez 
(esku-aho mekanismoa). Arnas sekrezioen bidezko transmisioa 
deskribatu da, baina mekanismo hau ez dago guztiz frogatuta. 
Kutsatutako haur batek gaixotasuna transmiti dezake, nahiz 
eta oraindik sintomarik ez azaldu. 

Kutsatzeko arriskua:  ertaina/handia. Handiagoa ume txikietan. 
Inkubatze-denbora:  2-4 egun (III). 
Germenen eskrezioa:  1-8 egun, gehiena 3-5 egunen artean (II). 
Infekziositate-denbora:  ezezaguna. 
Kasuen arteko tartea:  5-6 egun batez beste (II). 
Baztertze-denbora:  azken beherakotik edo goitika-gertakaritik 24 ordu igaro arte 

(C). Baztertze-aldi handiago bat beharrezkoa izan daiteke 
(adibidez 48 ordu) 5 urte baino gazteagoetan eta higieneko 
ohitura egokiak ez dituztenetan.    

 
Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak: zentroko pertsona guztiek eskuak era 
egokian garbitzen dituztela ziurtatu beharko litzateke. Helduek eskuak garbitu behar 
dituzte komunera joan ondoren, ume bati komunera lagundu ostean, haur-oihal bat 
aldatu ondoren eta janaria prestatu edo zerbitzatu baino lehen. Haurrek, berriz, eskolan 
sartu baino lehen, komunera joan ondoren, haur-oihala aldatu ostean (ume txikiei heldu 
batek garbituko dizkie eskuak) eta edozer gauza jan baino lehen. Jostailuak, komunak 
eta janaria prestatzeko gainazalak egunero desinfektatu behar dira. Erabilera bakarreko 
eskuoihalak erabili behar dira. 

 
 

GASTROENTERITISA, SALMONELAK SORTUTAKOA  
 
Salmonellaren taldeko bakterioak beherako-sortzaile arruntak dira. Sarritan sukarra, 
flatulentzia, goragalea eta goitika ere eragiten dute. Normalean sintomek astebete edo 
gutxiago irauten dute, baina baliteke 2 aste edo gehiago ere irautea. Zenbait kasutan 
ospitaleratzea derrigorrezkoa da. Bakterio hauek gizakien eta zenbait animaliaren 
digestio-aparatuetan daude (dortoka, txori eta horrelako maskotetan ere bai). 
Salmonellak elikagaiak kutsa ditzake: oilaskoaren haragia eta arrautzak sarritan daude 
kutsatuta; edozein elikagai kutsa daiteke, edo era desegokian manipulatu delako, edo 
kutsaketa gurutzatu bat gertatu delako (kutsatutako elikagai, gainazal edo tresnekin 
kontaktua izanda) edo elikagai prestatu bati elikagai gordina gehitu zaiolako.  
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Kasu gehienak noizbehinka gertatzen dira, baina salmonellosiaren broteak ez dira 
arraroak, baldin eta tartean kutsatutako elikagai baten kontsumoa badago.  
 
Kutsatzeko modua: Janari  kutsatuak jateagatik, gaixoaren gorozkiekin izandako 

kontaktu zuzenagatik eta gainazal kutsatuak ukitzeagatik. 
Kutsatzeko arriskua: txikia;  ertaina haur txikietan.  
Inkubatze-denbora:  4 ordutik  5 egunera, batez beste 16 ordu (I). 
Germenen eskrezioa: 5 urtetik beherakoetan, 10 aste batez beste (%5 kasutan 12 

hilabete arte). 
5 urte edo gehiagoko haurretan, 12 aste arte (4 aste batez 
beste) (I).  

Infekziositate-denbora: ezezaguna. 
Kasuen arteko tartea: ezezaguna. 
Baztertze-denbora: 5 urtetik beherakoetan: sarritan koprokultibo negatibo 1 eduki 

arte gomendatu izan da* (C). Baina ez da eraginkorra haur 
txikietan, eskrezioa, kantitate urrikoa izan arren, oso denbora 
luzekoa eta arrisku txikikoa baita. Sintomak desagertzean 
onartu behar da umea, neurri orokorrak zehazki aplikatuz 
(eskuak garbitzea...).  
5 urtetik aurrera: 24 ordu, beherakoa bukatu denetik (C). 

 
*Kontuan hartu behar da ez dagoela baztertze-denboraren 
eraginkortasunari buruzko behin-betiko daturik.  

 
Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak:  eskuak teknika egokiz garbitzen direla 
ziurtatzea (batez ere, elikagaien manipulatzaileek). Haur-oihalak aldatzen dituzten 
pertsonek ezin dute elikagairik manipulatu. Beherakoa duten pertsonek ezin dute 
elikagairik prestatu, ezta zerbitzatu ere. Arrautza gordina duten elikagaiak ezin dira 
zerbitzatu. Elikagaiak prestatu, manipulatu eta gordetzeko argibideak jarraitu behar 
dira. Ez da egokia haur-eskoletan animaliak edukitzea. 
 

GRIPEA (INFLUENZA) 
 
Gripea edo influenza jatorri birikoko gaixotasun bat da, larria izan daitekeena eta 
edozein adinetako pertsonak harrapa dezakeena. Eragin ditzakeen sintomak honako 
hauek dira: sukarra, hotzikarak, eztula, eztarriko mina, buruko mina eta muskuluetako 
mina. Pertsona gehienengan gaixotasunak egun batzuk baino irauten ez duen arren, 
beste batzuengan ospitaleratzea eskatzen duen gaixotasun larri bilakatzen da; 
zenbaitetan heriotza ere eragin dezake. Konplikazioak arrisku-talderen batean dauden 
pertsonen artean gertatzen dira bereziki. Urtero txertatze-kanpaina bat egiten da 
arrisku-talde hauei zuzenduta: gaixotasun kronikoak dituztenei, 65 urtetik gorakoei, 
aspirinarekin tratamendu luzea izan duten haurrei eta orain arte aipatutakoekin batera 
bizi diren pertsonei.  
 
Kutsatzeko modua: eztul edo doministiku egitean pertsona infektatu batek 

kanporatutako tantatxoak arnasteagatik. Duela gutxi 
kutsatutako elementuekin (bereziki sudurreko edo arnasako 
sekrezioz kutsatutako zapiak) zeharka izandako 
kontaktuagatik. 

Kutsatzeko arriskua:  handia. Izurriteak sarritan eztandagarriak izaten dira. 
Inkubatze-denbora:  1-3 egun, batez beste 1,5 egun (II). 
Germenen eskrezioa:  7tik 21 egunera, batez beste 9 egun (II). 
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Infekziositate-denbora:  ezezaguna. 
Kasuen arteko tartea:  1-26 egun, batez beste 5 egun (II). Tartea luzeagoa bada, 

bitarte horretan ezagutu gabeko kasuak egon direlako izan 
daiteke. 

Baztertze-denbora:  batere ez. Broteen izaera eztandagarria dela-eta baztertzea 
ez da eragingarria. 

 
Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak: baldin ume edo zaintzaileetako batek 
sukarra eta hotzikarak, eztula, bizkarreko mina, buruko mina edo muskuluetako mina 
baditu, etxera joan beharko du. Haur eta heldu guztiek eskuak garbitzean eta higiene 
orokorra egitean arauak jarraitzen dituztela ziurtatu behar da. Paperezko zapiak behar 
bezala erabiltzen direla ziurtatuko da. Zentro handietan taldeak era egokian banatuta 
mantendu behar dira. 
 

HAZTERIA (ESCABIOSIS) 
 
Sarcoptes scabiei akaroak eragiten du hazteria, azala parasitatuz. Honek erupzio bat 
sortzen du, normalean eskumuturrean, ukondoan edo atzamar artean. Haurrengan 
buruan, lepoan edo gorputzean ager daiteke erupzioa. Sintoma nagusia da gauez azkura 
handia izaten dela; hazka egiteak lesioak ere sor ditzake. Akaroa giza gorputzean baino 
ezin da bizi. Arraroa da familia batean kasu bakanak egotea. Akaroen kontrako ukendu 
intsektizidak badaude. Hazteria izan lezaketen haurrak, baita azalean lesio hedatuak 
dituzten pertsonak ere, mediku batek aztertu beharko lituzke. 
 
Kutsatzeko modua: azalen arteko kontaktu zuzenagatik edo infestatutako 

pertsona baten arropa erabiltzeagatik.  
Kutsatzeko arriskua: txikia; ertaina familia berean. Haur-eskoletan broteak 

deskribatu dira.  
Inkubatze-denbora: 7–27 egun, batez beste 12 egun (II). Berrinfestazioek 

inkubatze-denbora laburragoa dute.  
Germenen eskrezioa: zehaztu gabea, tratamendurik jarri ezean. 
Infekziositate-denbora: zehaztu gabea, tratamendurik jarri ezean.  
Kasuen arteko tartea: ezezaguna. 
Baztertze-denbora:  tratamendua egin ondoren 24 ordura arte. 
  
Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak: infestatutako pertsonarekin agian 
kontaktua izan duten haurren gurasoei jakinarazi egingo zaie. Baliteke beste zaintzaile 
eta haurrak, baita hauen familiak ere, infestaturik egotea eta, horregatik, horiek ere 
tratamendua behar izatea. Garrantzitsua da tratamendu guztiak batera egitea. 
Hazteriaren tratamendua honako pausu hauek emanez egin behar da: 
Infestatutako pertsona ondo bainatu. Lepotik oinetaraino ukendua eman, erabiltzen den 
produktuaren prospektuak seinalatzen duen denboran guztian. Berriro bainatu. 
Infestatutako pertsonak erabilitako arropa, eskuoihal eta izara guztiak ur berotan 
garbitu eta ondoren lehorgailu batean lehortu. 
 

HAZIZURRIAK 
 

Hazizurrien birusak eragindako gaixotasuna. Sintoma nagusia listu-guruinaren handitua 
du, masailezurraren alboan eta belarrien aurrean. Hazizurriek ez dute normalean 
arazorik sortzen epe luzean. Infekzio asintomatikoak ohikoak dira. Helduen artean 
errazago da konplikazioak egotea. Zaintzaileek jakin behar dute haurdunaldiaren 
lehenengo hiru hilabeteetan birusaren aurrean egoteak berezko haurgaltzearen tasa 
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handitu dezakeela. Txertoaren bidez prebeni daiteke. EAEn bi dosi ematen dira, 12 
hilabeterekin eta 4 urterekin, errubeola eta elgorriaren kontrako txertoarekin batera.  
 
Kutsatzeko modua: pertsona batetik bestera, kutsatuaren listuarekin, arnas 

sekrezioarekin edo pixarekin kontaktu zuzena izateagatik. 
Kutsatzeko arriskua:  ertaina, txertatu gabeko populazioan. Txikia, txertatutako 

haurrengan. 
Inkubatze-denbora:  15-24 egun, batez beste 19 egun (I). 
Germenen eskrezioa: sintomak hasi baino 7 egun lehenagotik 4 egun geroago arte 

(III). 
Infekziositate-denbora: ezezaguna. 
Kasuen arteko tartea: 10 eta 31 egun artean, batez beste 19 egun (I). 
Baztertze-denbora: 5 egun sintomen hasieratik (B). Baliteke baztertzea ez 

eraginkorra izatea; izan ere, sintomak agertu aurretik gerta 
daiteke kutsadura eta, gainera, infekzio asintomatikoak 
arruntak dira.       

Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak: haur eta heldu guztiek eskuak garbitzeko 
argibideak jarraitzen dituztela ziurtatu behar da. Zentro handietan talde-banaketa 
mantenduko da. Haur guztiek txertoa jaso dutela egiaztatuko da, eskolako immunizazio-
kartillak begiratuz. Jaso ez dutenek medikuarengana jo beharko dute. Haur guztiak 
behatu behar dira, eta, sintomarik azalduz gero, baita gurasoak jakinaren gainean jarri 
ere. 
 

HESTEEATAKO BIZKARROIAK (OXIUROAK) 
 

Oxiuroak eragindako infekzioek (enterobiasia) uzkiko azkura, haserrekortasuna, loaren 
alterazioak eta, inoiz, bulbako azkura sortzen dute. Gauez hortzak karraskatzea, pisua 
galtzea eta enuresia bezalako zenbait sintoma infekzio-mota honekin lotu izan dira, 
baina ez dago frogarik. Azkura bizkarroi emeek eragiten dute, errutera uzkiaren ingurura 
jotzen dutenean. Arrautza hauek beste haurrak edo haur bera kutsatzen dituzte 
(autoinfekzioa). Oso ohikoa da sintomarik gabeko haurrek bizkarroiak eramatea. 
Familiako kontaktuak kasuekin batera tratatu behar dira, barru-arropak eta izarak ur 
beroko programan garbituz eta mebendazolaren dosi bakarra (100 mg) hartuz. 
 
Kutsatzeko modua: Eginkariak ahoratuz, batez ere. Arrautzak, zuzenean, esku eta 

hatzen bidez transmititzen dira, baita jostailu, arropa edo 
izarak bezalako objektuen bidez ere. 

Kutsatzeko arriskua: handia familian eta txikia eskolan.  
Inkubatze-denbora:  2-4 aste. (IV).  
Germenen eskrezioa: zehaztu gabea izan daiteke, autoinfekzioak eragindakoa ez 

bada 
Infekziositate-denbora: zehaztu gabea, tratatzen ez bada.  
Kasuen arteko tartea: ezezaguna. 
Baztertze-denbora: batere ez (C), baldin eta lehenengo kasua eta haren familia 

tratatzen badira. 
 
Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak: eskuak egoki garbitzen direla ziurtatzea, 
bereziki jan aurretik eta komunera joan ostean. Komunak egokiro garbitu eta 
desinfektatu behar dira. Sehasketako izarak eta eskuoihalak ur berotan garbitu. 
Gomendagarria da haurren azazkalak motzak mantentzea, eta azazkalei  koskik egiten 
ez bazaie, hobe. Haurrek ez dezatela uzki inguruan hazkarik egin. 
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HIES (HARTUTAKO IMMUNO-ESKASIAREN SINDROMEA) 

 
HIESaren birusak (GIB) norbait kutsatzen duenean, baliteke sintomarik ez azaltzea edo 
zehaztu gabeko koadro bat azaltzea: sukarra, gauez izerdia botatzea, eztarriko mina, 
nekea, ganglioen handitua eta egun batzuk edo aste batzuk iraun dezakeen azaleko-
erupzioa. Hasierako sintoma hauek bat-batean desagertzen dira, inolako tratamendurik 
gabe. Hala ere, birusak gorputzean jarraitzen du, infekzio kroniko bihurtuz. Ondoren, 
pixkanaka, gorputzaren inmunitate-funtzioen galera eragiten du, eta, ondorioz, 
gorputzak ezin die infekzio arruntei aurre egin. Honek eragin desberdin ugari izan 
ditzake. Infektatutako pertsona batek bizitza osoan zehar transmiti dezake birus hau. 
HIESak haurrengan ondorengo sintomak eragin ditzake: hazkundeko alterazioak, pisu-
alterazioak, zehaztu gabeko jatorriko beherako kronikoa, gibela eta barea handitzea, 
ganglioen inflamazioa, afta kronikoak eta Kandidak sortutako azal-infekzioak, neumonia 
eta beste infekzio bakteriano, biriko, fungiko eta parasitario batzuk, haur sanoak 
normalean izaten ez dituenak. Dena dela, baliteke GIBaz infektatutako haurrek ere 
urteetan sintomarik ez erakustea. Ez dago birus honen aurkako txertorik. 
 
GIBa transmititzea ez da erraza.  
 
Kutsatzeko modu ohikoenak honako hauek dira: 
 

 benabarneko injekzioan kutsatutako orratzak konpartitzea (drogazaleak) 
 babesik gabeko zenbait praktika sexual 
 infektatutako emakume haurdunek fetua kutsatzea 
 odol-transfusioaren bidez; gure inguruan gaur egun ez dago bide hau  

 
Beste transmisio-modu hauek ez dira hain ohikoak: 
 

 amek haurrei bularra ematean 
 infektatutako orratzez osasun-langileak ziztatzean 
 zauri irekiek edo mukosek gorputzeko likido kutsatuekin kontaktua izateagatik. 
 

Haur-eskola bateko umeen arteko transmisiorik ez da deskribatu.  
Infektatutako haurren gurasoek zentroko zuzendaritzari jakinarazi beharko diote. 
Dagoen estigmatizazio-arriskua dela eta, haurraren egoeraren berri inork ez du jakingo, 
zaintzarako derrigor jakin beharra daukaten pertsonek ez bada.  
GIBak infektatutako haurrak oso gertutik kontrolatu beharko ditu medikuak, infekzioak 
askoz errazago har baititzakete. Txertoei dagokienez, indarrean dagoen egutegia 
aplikatu beharko litzaieke; hori bai, euren egoera immunitarioari egokituta. Haur-
eskolan zenbait infekzio –adibidez, bosgarren gaixotasuna- agertzen bada, GIBak  edo 
beste edozerk eraginda inmunitate-sisteman alterazioak dituzten haurren gurasoei 
jakinarazi egin behar zaie. Haur hauek baztertzea beharrezkoa izan daiteke, gaixotasun 
hauek eragin larria izan baitezakete beraiengan. 
 
Haur-eskoletan GIBaz kutsatzeko arriskua txikitzeko, edozein gaixotasunen odol-bidezko 
transmisioa ekiditeko neurriak ezarri behar dira: 
 

 Haur eta heldu guztiek eskuak behar denean eta era egokian garbitzea. 
 Helduek haur-oihalak behar den bezala aldatzea. 
 Odola duten gorozkiekin zikindutako haur-oihalak aldatzen eskularruak erabiltzea. 
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 Amaren esneaz zikindutako azala ur eta xaboiz garbitzea.  
 Haur bakoitzak bere hortzetako eskuila soilik erabiltzea. 
 Odol-zipriztinak berehala garbitzea. 
 Odol-orbanak eta gorputzeko beste likido batzuk garbitzen eskularruak erabiltzea. 
 Odolez edo bestelako gorputz-likidoz zikindutako gainazalak lixibaz garbitzea 

(1:10 diluzioa). 
 Zaintzaileren batek eskuan zauri irekiak, ebakiak edo bestelako erredurak baditu, 

eskularruak erabili beharko ditu haur-oihalak aldatzean edo odolez zikindutako 
gainazalak garbitzean. 

 Haur eta helduen zauriak estaltzea. 
 Nahi gabe norbait GIBaren eraginpean jartzen bada, medikuarengana jotzea. 

 
HOZTURA ARRUNTA 

 
Hoztura arrunta birus ezberdinek sortzen dute. Ohikoenak errinobirusa, koronabirusa eta 
parainfluenza dira. Sintoma arruntak honako hauek dira: eztarriko mina, sudur eta 
begietako kongestioa, doministikuak, hotzikarak eta min orokortua. 
 
Kutsatzeko modua: infektatutako pertsonaren arnasako sekrezioak arnasteagatik 

edo honen sudur, aho edo faringeko sekrezioekin kontaktua 
izateagatik (pertsona infektatu batek gainazal baten parean 
eztul edo doministiku egin ondoren, pertsona sano baten 
eskuek gainazal hori ukitzeagatik). 

Kutsatzeko arriskua: ertaina.  
Inkubatze-denbora:  12 ordu-5 egun.  
Germenen eskrezioa: sintomen aurreko 24 orduetatik ondorengo 5 egunak igaro 

arte. Eskrezio handiagoa hasieran. 
Infekziositate-denbora: aldakorra da, baina sekrezioetan kanporatzen diren birusekin 

erlazionatuta dago. 
Baztertze-denbora: batere ez, baldin eta haurrak ekintza guztietan parte har 

badezake eta arreta berezirik behar ez badu. Baztertzeak ez 
du eragin handirik, birusak sintomak azaldu baino lehen ere 
transmiti baitaitezke.  

 
Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak: egunero higiene, garbiketa eta 
desinfekzioko neurri egokiak aplikatu behar dira denek erabiltzen dituzten gainazaletan 
eta jostailuetan. Eskuak sarritan garbitzea neurri eraginkorrenetako bat da. Zentroaren 
aireztapen egokia ziurtatuko da, leiho edo ateak irekiz edo tarteka airea birziklatzen 
duen aireztapen-sistemaren bat erabiliz. Komenigarria da haurrei ahoa eta sudurra 
zapiaz estaltzen irakastea, sekrezioek eskuak uki ez ditzaten. 

 
INPETIGOA 

 
Inpetigoa azaleko infekzioa da, eta normalean bakterio-mota bat edo bi dira sortzaileak: 
A taldeko estreptokokoa eta Staphylococcus aureusa. Impetigoa baba-itxurako 
erupzioaren moduan azaltzen da. Baba irekitzen denean likido horixka lodi bat ateratzen 
da, lehortzean azalean itsasten dena. Kontaktu estua duten pertsonen artean erraz heda 
daiteke infekzio hau; adibidez, haur-eskola bateko umeen artean. 
 
Kutsatzeko modua: pertsona batetik bestera, babaren sekrezioarekin izandako 

kontaktu zuzenagatik.  
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Kutsatzeko arriskua: estafilokokoak eragindako inpetigoa: txikia. 
estreptokokoak eragindako inpetigoa: ertaina. 

Inkubatze-denbora: estafilokokoak eragindako inpetigoa: ez dago benetako 
inkubatze-denborarik, kolonizazioa oso arrunta baita. 

 estreptokokoak eragindako inpetigoa: 2-33 egun, batez beste 
8 egun (II). 

Germenen eskrezioa: estafilokokoak eragindako inpetigoa: ezezaguna. 
 estreptokokoak eragindako inpetigoa: zenbait aste, tratatu 

gabekoetan (III). 
Infekziositate-denbora: ezezaguna bi motetan. 
Kasuen arteko tartea: estafilokokoak eragindako inpetigoa: ezezaguna. 
 estreptokokoak eragindako inpetigoa: 2-12 egun, batez beste 

4 egun (II). 
Baztertze-denbora: lesioek irekita irauten duten denbora guztia, bi motetako 

inpetigoetan (C). 
 
Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak: jostailuen garbiketa eta desinfekzioko 
arauak betetzen direla ziurtatu behar da. Kutsatutako haurraren arropak (eskuoihalak…) 
haur horrek bakarrik, eta ez beste inork, erabili ahalko ditu, eta egunero garbitu 
beharko dira, gutxienez behin. Mindutako azala xaboiz eta urez garbituko da, eta 
medikuak gomendatutako ukendua emango da. Hau guztia egiteko, eskularruak 
erabiltzea komeni da eta, ondoren, eskuak garbitzea. 
 

KONJUNTIBITISA 
 

Begia inguratzen duen mintzaren handitua da, eta azala eta betazala ere ukituta 
geratzen dira. Bakterioek, birusek edo erreakzio alergikoek sortzen dute. Jatorri 
infekziosoa duenean, normalean sekrezio txuri edo horixka bat dakar berekin, goizean 
betazalak erantsita agertzea eragin dezakeena. Jatorri alergikoa duenean sekrezioa 
argia eta urtsua izan ohi da. Mota guztietan azkura eta gorridura edo erredura-
sentsatzioa ageri dira.  
Haur-eskoletan aurki daitezkeen konjuntibitis gehienek jatorri birikoa dute. 
Konjuntibitisa sortzen duten germenak begi gaixoaren sekrezioan egon ohi dira, baina 
sudurreko sekrezioetan ere egon daitezke.  
 
Kutsatzeko modua:  kutsatutako sekrezioekin izandako kontaktu fisikoa, zuzena 

edo eskuen bidez edo eskuoihal batekin.  
Kutsatzeko arriskua1 :  txikia/ertaina. 
Inkubatze-denbora1 :  3-29 egun, batez beste 11 egun (III). 
Germenen eskrezioa1:  ezezaguna.  
Infekziositate-denbora1:  2 aste arte (III). 
Kasuen arteko tartea:  ezezaguna.  
Baztertze-denbora:  adenobirusak sortutakoetan, batere ez (C).  
 
Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak: haur batek konjuntibitisa badu, gurasoei 
jakinarazi behar zaie, medikuak azter dezan. Gainerako haurretako batek ere 
konjuntibitisa badu, osasun-zerbitzuei jakinarazi behar zaie. Ziurtatu behar da eskuen 
higienerako neurriak ondo aplikatzen direla eta paperezko zapiak modu egokian erabili 
eta deusezten direla. Edonork erabiltzeko eskuoihalak baztertu egin behar dira, eta 
paperezkoak erabili. Infektatuak egon daitezkeen tresna guztiak desinfektatu behar 
dira. 
 1 informazio hau adenobirusak sortutako konjuntibitis birikoei dagokie. 
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KUKUTXEZTULA (PERTUSSIS) 

 
Kukutxeztula Bordetella pertussis bakterioak eragindako arnas bideetako infekzioa da. 
Oso kutsakorra da eta urte batetik beherakoetan bereziki arriskutsua izan daiteke. 
Sintoma orokorrak hotzeriaren sintomen antzekoak dira; esaterako, okerrera egiten 
duten sudurreko kongestioa eta eztula. Goitika eragin dezaketen eztul bortitzak izaten 
dira. EAEko txertatze-egutegiaren barnean kukutxeztularen kontrako txertoa dago. 2, 4, 
6 eta 18 hilabete eta 6 urte edukitzean ematen da, beste txerto batzuekin batera. 
Txertoak emandako babesa gutxitu egiten da urteetan aurrera egin ahala. 
 
Kutsatzeko modua: pertsona batetik bestera, infektatutako pertsonak 

kanporatutako arnas sekrezioak arnastean. 
Kutsatzeko arriskua: oso handia immunizatu gabeko populazioan.  
Inkubatze-denbora: 5-21 egun, gehienetan 7 egun eta gutxitan 10 egunetik gora 

(III).  
Germenen eskrezioa: tratatu gabekoetan: %60k 2 aste igaro eta gero ere 

mikroorganismoak kanporatzen ditu; %20k, 6 astera ere bai (I).  
antibiotikoz tratatutakoetan (eritromizina /azitromizina): 7 
egun baino gutxiago (I). 

Infekziositate-denbora: ezezaguna. 
Kasuen arteko tartea: 4 egunetik 8 astera, batez beste 7 egun (I). 
Baztertze-denbora: tratatuak: 5 egun, antibiotikoa hartzen hasten denetik (B) 

tratatu gabekoetan: gutxienez 3 aste (B).  
 
Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak: haur eta heldu guztiek eskuak garbitzeko 
teknika egokia erabiltzen dutela ziurtatu behar da. Zentro handietan taldeen banaketa 
mantendu behar da. Haurren txerto-ziurtagiri eguneratuak eskatuko dira. Etengabeko 
eztula duen pertsonak medikuarengana jo beharko du.  
Haur-eskola batean kukutxeztul kasu bat azaltzean, hauek dira osasun protokoloaren 
jarraibideak: kontaktu guztien txertatze-egoera aztertu eta bakoitzaren arriskua 
baloratu, eta ondoren, komenigarri denean, haurren txertatze-egutegia bete; 
arriskutsutzat hartzen diren kontaktuei antibiotiko bat (eritromizina) emango zaie, 
aurrez ezarritako lehentasun-eskala bati jarraituz. 
 

 
MENINGITIS MENINGOKOZIKOA 

 
Burmuina eta bizkarrezurreko muina inguratzen dituzten mintzen handitua da 
meningitisa. Handitu honen jatorria germenetan egoten da, normalean birusetan edo 
bakterioetan. Jatorri bakterianoko infekzioak eragindako meningitisa oso larria da, 
larrienetakoa, garunean kalteak eta heriotza ere ekar baititzake. Meningitis-mota hau 
Neisseria meningitidis edo meningokokoak (meningitis meningokozikoa) sortzen du. 13 
serotalde ezberdindu daitezke, baina EAEn B eta C dira mota ohikoenak. Meningitis 
meningokozikoaren sintomak honako hauek dira: sukarra bat-batean hastea, buruko 
mina, garondoko mina eta zurruntasuna, goitika eta haserrekortasuna. Sintoma hauek 
oso azkar kontzientziaren gutxitze bat (esnatzeko zailtasuna), konbultsioak eta heriotza 
ekar ditzakete. Honengatik guztiagatik sintoma hauek erakusten dituen haurrak berehala 
medikuaren tratamendua hartu behar du. Orokorrean, meningitis-kasuak noizbehinka 
ematen dira, eta kasu sekundarioak oso gutxitan. EAEn C meningokokoaren kontrako 
txertoa ematen da, hiru dositan (haurrek 2, 4 eta 6 hilabete dituztenean).  
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Kutsatzeko modua: meningokokoak zenbait pertsonaren (eramaileak) 
nasofaringearen goiko zatian kokatzen dira eta eramaileak edo 
gaixoak eztul nahiz doministiku egitean kutsatzen da, 
nasofaringetik kanporatzen diren sekrezioekin izandako 
kontaktu zuzenaren bidez. Normalean transmisioa 
infektatutako pertsonarekin izandako kontaktu estu baten 
ondorioz gertatzen da. 

Kutsatzeko arriskua: txikia; arrisku handiena etxean dago; txikiagoa da haur-
eskoletan eta, are txikiagoa, gainontzeko eskoletan. 

Inkubatze-denbora: ezezaguna; izan ere, ez dago zehaztua zenbat denboran 
eramaten den gaixotu aurretik meningokokoa nasofaringean. 
Laburra, kasu sekundarioetan.  

Germenen eskrezioa: tratatu gabekoetan: batez beste 9 hilabete (II).  
tratatutakoetan: 1-2 egun kimioprofilaxiaren hasieratik. (II). 

Infekziositate-denbora: ezezaguna. 
Kasuen arteko tartea: broteetan 1-31 egun, batez beste 2 egun (II).  

famili barneko kasuetan 1tik 39 astera, batez beste 7 aste (II). 
Baztertze-denbora: meningitis bakterianoaren kasu guztietan ospitaleratzea 

gertatzen denez, gaixotasunak irauten duen bitartean haurra 
eskolatik kanpo egongo da. 

 
Kasu sekundariorik gerta ez dadin hartu beharreko neurri erabilgarriak: neurri 
eraginkorrena arriskuko kontaktu guztiei antibiotikoa ematea da. Hau ahalik eta 
azkarren egin behar da; onena litzateke diagnostikatu ondorengo lehen 24 orduetan 
ematea.  Lehen aukerako antibiotikoa errifampizina da, eta ahotik ematen da, pisuaren 
eta adinaren arabera. Haur-eskoletan kontaktutzat hartzen dira gaixoaren gelako haur 
eta langile guztiak. Gela ezberdinetako haurrek ekintzak batera burutu badituzte, denak 
kontaktutzat hartzea ez ote den komeni baloratu behar da. Honek garrantzi handiagoa 
du haur-eskoletan, toki hauetan haurren arteko banaketa ez baita beste eskoletan 
bezain zorrotza. Ez dira kontaktutzat hartuko eskola-autobuseko, jolastokiko edo 
denbora mugatuko beste ekintza batzuetako kideak. Gainera, C meningitisaren 
kasuetan, aurrez immunizatu gabe dauden kontaktu guztiak txertatu behar dira. 
Horregatik, komenigarria da haurrek jasotako txertoak berrikustea. 
Haur eta zaintzaileak arretaz behatu behar dira, kasu berriak azaldu baitaitezke. 
Sukarra, erupzioa, orbanak, portaera desegokia edo beste alarma-sintoma batzuk 
azaltzen dituen haur edo zaintzaile oro medikuarengana bidali behar da berehala, nahiz 
eta antibiotiko profilaktikoak hartuta egon.  Kooperazioa eta laguntza sustatuko dira, 
kontrol-neurriak burutzeko, eta guraso eta beste zentroekin neurriei buruzko 
informazioa partekatuko da, gaixotasunaren hedapena ekiditeko. 

 
MENINGITIS BIRIKOA 

 
Burmuina eta bizkarrezurreko muina inguratzen dituzten mintzen handitua da 
meningitisa. Meningitis birikoak onberatzat hartzen dira eta ondoriorik gabe sendatu ohi 
dira. Eragile gehienak enterobirusaren taldekoak dira. Sintoma tipikoak honako hauek 
dira: sukarra, goragalea, buruko mina eta garondoko zurruntasuna. Diagnostikoa likido 
zefalorrakideoaren analisiaren bidez baieztatzen da. Honek umea ospitaleratzea 
eskatzen du, harik eta germen eragilea aurkitu arte, goitikak desagertu arte eta egoera 
orokorrak hobera egin arte.  
Batzuetan, udan eta udazkenean, brote txiki baten itxuran edo izurritearen moduan 
agertu ohi dira kasuak.  
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Kutsatzeko modua: gaixoaren listuarekin, sudurreko sekrezioekin edo gorozkiekin 
zuzenean kontaktua izateagatik edo, zeharka, kutsatutako 
materialekin kontaktua izateagatik.  

Kutsatzeko arriskua:  ertaina. 
Inkubatze-denbora:  2-7 egun (III). 
Germenen eskrezioa:  1-3 aste, batez beste aste 1 (II). 
Infekziositate-denbora:  ezezaguna. 
Kasuen arteko tartea:  1-15 egun, batez beste 6-7 egun (II). 
Baztertze-denbora:  batere ez. Beharrezkoa izan liteke brote baten kasuan. 
   
Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak: haur-eskolako ume bati meningitisa 
diagnostikatzen bazaio, honen jatorria zehaztu behar da familiaren edo medikuaren 
bitartez. Haur eta zaintzaileak arretaz behatu behar dira, kasu berriak azal baitaitezke. 
Sukarra, portaera desegokia edo bestelako sintoma kezkagarriren bat agertzen duen 
haurra berehala eraman behar da medikuarengana. Eskuen higienea praktika egokiaren 
bitartez egiten dela ziurtatuko da, eta baita paperezko zapiak behar bezala erabili eta 
deusezten direla ere. Nornahik erabiltzeko eskuoihalak baztertu egingo dira, eta 
paperezkoak erabiliko dira. Kutsatuta egon litekeen objektu oro desinfektatu beharko 
da. Kooperazioa eta laguntza sustatuko dira, eta guraso eta beste zentroekin 
informazioa partekatuko da, gaixotasunaren hedapena ekiditeko. 

 
MOLUSKU KUTSAKORRA 

 
Azaleko gaixotasun biral hau poxbirus batek sortzen du. Onbera da. Sortzen dituen 
kupula-itxurako papulek salatzen dute beste ezerk baino gehiago. Hauek 2tik 20ra izaten 
dira, ondo mugatuak, haragi kolorekoak edo gardenak, eta zenbait kasutan erdian 
unbilikazioa izaten dute. Lesio hauek gorputz-enborrean, aurpegian eta 
gorputzadarretan agertu ohi diren arren, gorputz osoan azal daitezke. Tratamendurik 
gabe, hainbat hilabete iraun dezakete. Gizakiak dira birus honen iturri ezagun bakarrak. 
 
Kutsatzeko modua: gaixoaren lesioekin edo kutsatutako materialekin (adibidez, 

eskuoihalekin) izandako kontaktu zuzenagatik, baita kontaktu 
sexualagatik ere.  

Kutsatzeko arriskua:  txikia; ertaina familiaren barnean.  
Inkubatze-denbora:  2 astetik 3 hilabetera (III).  
Kutsagarritasun-denbora: ezezaguna. Segur aski lesioek dirauten bitartean. 
Kasuen arteko tartea: ezezaguna. 
Baztertze-denbora:  batere ez (C). 
 
Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak: ez dago kasu bakanentzako kontrol-
neurririk. Broteetan, zuzeneko eta zeharkako kontakturik  (eskuoihalen eta gorputza 
garbitzeko zapien bitartez) ez edukitzea izan liteke hedapena murrizteko era. 

 
MONONUKLEOSIAREN INFEKZIOSOA 

 
Mononukleosi infekziosoa Epstein-Barren birusak (EBB) eragiten du. Kutsatutako 
pertsonen listuan dago EBBa. Kutsatutako haur gehienek ez dute sintomarik azaltzen, 
baina zenbait gazte eta helduk sukarra, nekea, adenopatia zerbikalak eta eztarriko 
handitua eta amigdalitisa izan ditzakete. 18 urte betetzerako pertsona gehienek izan 
dute EBBarekin kontaktua eta inmuneak dira. 
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Kutsatzeko modua:  pertsona batetik bestera, kutsatuaren listuarekin kontaktua 
izateagatik.   

Kutsatzeko arriskua:  txikia haur-eskolan. 
Inkubatze-denbora:  33tik  49 egunera (II). 
Germenen eskrezioa:  16 hilabete arte, batez beste 5 hilabete (II).  
Infekziositate-denbora: gutxienez 2 hilabete (III). 
Kasuen arteko tartea:  ezezaguna.  
Baztertze-denbora:  batere ez (B). Ez da baztertzea gomendatzen, zeren, batetik, 

gaixotasuna normalean onbera izaten da eta, bestetik, 
baliteke infekzio-iturri ezezagunak egotea ere; gainera, 
eskrezio-denbora hain luzea denez, haur-eskolatik apartatzea 
luzeegia izan daiteke. 

 
Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak: Ziurtatu behar da haur eta helduek ez 
dituztela jan eta edateko tresna berak erabiltzen eta eskuak era egokian eta behar 
denean garbitzen dituztela. 

 
OIN / ESKU / AHOKO GAIXOTASUNA  

 
Oin/esku/ahoko sindromea gauza arrunta da umeen artean, eta Coxsackie A 16 birusak 
sortzen du. Pertsona gehienengan infekzioak sintoma arinak eragiten ditu edo ez du 
sintomarik eragiten. Beste batzuengan, infekzioak baba mingarriak sor ditzake ahoan, 
hortzoietan eta mingainean, eta baita esku-azpietan, atzamarretan eta oinazpietan ere. 
Baba hauen barneko likidoan daude birusak. Sintomek 7 edo 10 egun iraun dezakete. 
Infekzioa normalean arazo handirik gabe sendatzen da. 
 
Kutsatzeko modua: babetako likidoarekin (edo listuarekin, babak ahoan badaude) 

kontaktu zuzena izateagatik. Eginkariak/ahoa bidetik ere bai, 
gaixoaren gorozkiekin kontaktu zuzena izanez gero. 

Kutsatzeko arriskua: ertaina.  
Inkubatze-denbora:  3-5 egun (III).  
Germenaren eskrezioa: gorozkien bidezko eskrezioak 4-6 aste (III) iraun dezake, baina 

ez dago argi zer neurritan den  kutsakorra. 
Infekziositate-denbora: 7 egunetik beherakoa (III).  
Kasuen arteko tartea: egun 1etik 7ra, batez beste 4 egun (I).  
Baztertze-denbora: batere ez* (C). Sintomarik gabe ere gaixotasuna kutsa 

dezaketen kasuak badaude.  
* onuragarria izan daiteke ahoan babak dituzten eta adur asko 
jariatzen duten umeak baztertzea, baita eskuetan lesio 
urtsuak dituztenak ere. 

 
Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak: haur eta helduek eskuak era egokian 
garbitzen dituztela ziurtatzea. 

 
TETANOSA 

 
EAEn gaixotasun ezohikoa da, populazioaren immunizazio-tasa altuagatik. Tetanosaren 
aurkako txertaketa 2 hilabeterekin hasten da, beste gaixotasun batzuen kontrako 
txertaketekin batera. Helduek 10 urtean behin gogoratze-dosi bat jaso behar dute. 
Clostridium tetani bakterioak eragiten du gaixotasun hau. Bakterio hau arrunta da 
lurrean,  baina oxigenoarekin kontaktuan berehala hiltzen da. Edozein zauri edo 
ebakitatik gorputzean sartu eta gaixotasuna eragin dezake babesik gabeko pertsona 



 

 49

batengan. Bakterioak zauria infektatu eta gorputz osoan hedatzen den toxina bat 
sortzen du. Toxina honen ondorioz espasmo muskular larriak, paralisiak eta sarritan 
heriotza gerta daitezke. Tetanosa tratamendu zaileko gaixotasuna da. Ez da pertsonen 
artean transmititzen. 
 
Zauri bat duen pertsona bati, zauriaren tratamendu arruntaz gain, txerto-dosi bat edota 
inmunoglobulina antitetanikoa ematea ez ote den komeni aztertu behar da. Balorazio 
honetan bi gauza hartu behar dira kontuan: zauriaren ezaugarriak eta pertsonak 
jasotako txertoak. Era egokian txertatutako haurrei (lau dosi edo gehiago hartutakoei) 
zauria baino ez zaie tratatuko. 
 

TUBERKULOSIA  
 

Tuberkulosia Mycobacterium tuberculosis bakterioak eragindako gaixotasun bat da. 
Sintomak anitzak izan daitezke, baina normalean etengabeko eztul, sukar, gaueko izerdi, 
neke handi edo pisu-galtze handiarekin batera agertu ohi den arnas gaixotasun bat bezala 
nabarmendu ohi da; noizean behin karkaxa odoltsuak ere agertzen dira. Gaur egun, nahiz 
eta tuberkulosiaren kontrako tratamendu eraginkorrak egon badauden, gaixotasun larria 
izan daiteke edozein pertsonarentzat, bereziki 5 urtetik beherakoentzat eta inmunitate-
arazoak dituztenentzat. Tratamendu gisa gutxienez hiru botikako konbinaketa bat hartu 
ohi da, gutxienez 6 hilabetean.  
Bi egoera bereizi behar dira tuberkulosiari dagokionez: 1) infekzioa; hau da, bakterioa 
gorputzean edukitzea, baina sintomarik gabe. Azaleko proba bat egitean baino ezin zaio 
antzeman. Eta 2) tuberkulosi aktiboa; hau da, sintomak edukitzea eta gaixo sentitzea. 
Infektatutako pertsona batek ezin du gaixotasuna transmititu; gaixorik dagoen batek, 
ordea, bai, baldin eta zenbait baldintza betetzen badira. Haurrek, eskuarki, ez dute 
gaixotasuna transmititzen. Beraz, haur bat tuberkulosiak jota badago, bere inguruko 
helduren batek kutsatu duela esan nahi du (gehienetan familiako norbaitek).  
Bakterioak infektatutako pertsona guztiek ez dute gaixotasuna garatzen. Arrisku handiena 
txertatu gabeko haurrek dute, infekzioaren ondorengo bi urteetan, eta baita 
inmunitateko alterazioren bat dutenek ere (HIES duen gaixoak, zenbait gaixo kronikok, 
etab.) Pertsona hauek 6-12 hilabetetan zehar botika bat hartu behar dute, tuberkulosi 
aktiborik ez izateko.  
Inguruko lurralde europarrekin alderatuta, tuberkulosiaren eragina handia da EAEn. Hala 
ere, infekzioa ez da ohikoa 5 urtetik beherakoetan. Gaur egungo txertatze-egutegiaren 
arabera, haur guztiei lehenengo hilabetean tuberkulosiaren kontrako txertoa jartzea 
gomendatzen da (BCG txertoa).  
 
Kutsatzeko modua: biriketan tuberkulosi aktiboa duten pertsonek, eztul edo 

doministiku egitean nahiz hizketa egitean, germenak kanpora 
ditzakete, eta airean zintzilik utzi. Aire hori arnasten duten 
pertsonek kutsatzeko arriskua dute. Ez da arropa, jostailu, 
mahai-tresna, pareta edo altzariak bezalako objektuen bidez 
transmititzen. 

Kutsatzeko arriskua: familiako inguruan: handia,  gaixoak karkaxan germen asko 
baditu (baziloskopia positiboa); ertaina, gutxi baditu 
(baziloskopia negatiboa). 
eskolan: ertaina, gaixoak karkaxan germen asko baditu 
(baziloskopia positiboa); txikia, gutxi baditu (baziloskopia 
negatiboa). 
 

Inkubatze-denbora: zenbait astetik zenbait hilabetera. Urteak ere izan daitezke.  
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Germenen eskrezioa: tratatu gabeko baziloskopia positiboko kasuak: zenbait 
hilabete. 

Infekziositate-denbora: tratatutako baziloskopia positiboko kasuak: 2 astetik behera (I).  
baziloskopia negatiboko kasuak: oso laburra (I).  

Kasuen arteko tartea: oso aldakorra, batez beste 2 hilabete (II). 
Baztertze-denbora: baziloskopia positiboko kasuak: 2 aste tratamenduaren 

hasieratik (A). 
baziloskopia negatiboko kasuak: batere ez (A). 

 
Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak: azkar antzematea eta diagnostikatutako 
gaixoei tratamendu egokia ematea da neurririk garrantzitsuena. Haur-eskola batean kasu 
bat egonez gero, berehala jakinarazi behar zaio Osasun Sailari. Ondoren egoera bakoitza 
aztertuko da eta, indarrean dagoen protokoloaren arabera, neurri egokiak hartuko dira.  
 

ZITOMEGALOBIRUSA 
 
Zitomegalobirusak (ZMB) sortutako infekzioa sintomarik gabea da normalean, haurren 
artean bereziki. Gazte eta helduen artean mononukleosiaren antzekoa den gaixotasun 
bat azal daiteke, sukarra, eztarriko mina, hepatomegalia eta ondoeza sortzen duena. 
Haurdunaldian zehar ZMBarekin kontaktua badu, jaioberriak larritasun ezberdineko 
zenbait sintoma azal ditzake, nahiz eta gehienetan bat ere ez azaldu.  
 
Kutsatzeko modua: odola, pixa edo listua bezalako gorputz-likidoekin izandako 

kontaktu zuzenagatik. 
Kutsatzeko arriskua: ertaina.  
Inkubatze-denbora: ezezaguna. 
Germenen eskrezioa: aldakorra, baina zenbait urtetakoa izan daiteke 
Baztertze-denbora: batere ez 
 
Kutsatzea prebenitzeko neurri erabilgarriak: oinarrizkoa da higienean arreta handia 
jartzea; bereziki eskuak ur eta xaboiz garbitzea, haur-oihalak aldatzean eta listuarekin 
kontaktua eduki ondoren. 
Haurdun dauden edo egon daitezkeen hezitzaileek ZMBaren arriskuak ezagutu beharko 
dituzte eta arreta bereziz aplikatuko dituzte higieneko neurriak. Halaber, listuarekiko 
kontaktua saihestuko dute eta haurrei ez diete musurik emango. 
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7 Taula: Haurtzaroko gaixotasun arruntei dagokien taula laburra.  
 

Infekzioa Sintomak Kutsatzeko arris-
kua 

Kutsatzeko modua Baztertze-denbora Kutsatzea prebenitzeko neurri 
erabilgarriak 

A hepatitisa Sintomak <6 urtekoen 
%30etan. Sukarra, ikterizia, 
anorexia eta goragalea. 

Ertaina Eginkariak ahoratuz. Kutsa-
tutako uraz eta elikagaiez. 
Ohitura higieniko desego-
kiez 

<5urte: 5egun(B) ≥5 
urte, batere ez(B) 

Higieneko neurri egokiak, bereziki 
eskuei dagozkienak. Inmunoglobulina 
ematea protokoloaren arabera. 

Barizela Erupzio besikular orokorra eta 
sukarra 

Oso handia Arnasaren bidez eta per-
tsonatik pertsonara 

5 egun erupzioaren 
hasieratik. 

Sekrezio nasofaringeoek edo lesioe-
tako sekrezioek kutsatutako 
objektuak desinfektatzea. 

Beherakoa,  E. Coli 
enterohemorragikoak 
sortutakoa  

Beherakoa, kolitis hemorragi-
koa, sindrome hemolitiko ure-
mikoa. 

Ertaina Eginkariak ahoratuz. Kutsa-
tutako uraz eta elikagaiez 
 

EHEC(0157); 2 
 koprokultibo nega-
tibo© 

Higieneko neurri egokiak eta eskuak 
ondo garbitzea. Haragiak ondo pres-
tatzea. 

Beherakoa, Giardiak 
sortutakoa 

Beherako urtsua tripako mi-
narekin edota usain txarreko 
gorozkiekin batera eta irau-
pen luzeko flatulentzia edo 
gaixotasun asintomatikoa 

Ertaina Eginkariak ahoratuz. Kutsa-
tutako gainazalekin izan-
dako kontaktuz. Kutsatu-
tako uraz eta elikagaiez. 

24 ordu azken behera-
kotik.© 

Eskuak ondo garbitzea. Jostailu eta 
gainazalak desinfektatzea. 

Beherakoa, Shigellak 
sortutakoa 

Txikia haurrengan 1-6 egun (batez 
beste 2)(I). 

Eginkariak ahoratuz. Kutsa-
tutako edari edo elikagaien 
bidez 

<5urte koprokultibo 
negatibo bat egon 
arte.©  
≥5 urte koprokultibo 
negatibo bat egon 
arte.©  
Kasu berezietan 24ordu 
beherakoaren bukaera-
tik. 

Osasun Sailari jakinaraztea. Eskuak 
ondo garbitzea. Jostailuak ondo 
garbitu eta desinfektatzea. 

5. gaixotasuna edo 
eritema infekziosoa  

Sukar baxua eta “kolpatutako 
masailak” erupzioa (gorria) 
eta aho-inguruan zurbiltasuna 
 

Ertaina Eramaileak eztul edo domi-
nistiku egitean kanporatu-
tako sekrezioekin izandako 
kontaktu estuaz. 

Batere ez(B) Higieneko neurri egokiak eta eskuak 
ondo garbitzea. 

Bronkiolitisa (arnasako 
birus sinzitiala) 
 

Sukarra eta estertore txistu-
karia 

Handia Pertsonatik pertsonara. 
Kutsatutako norbaitek 
kanporatutako sekrezioak 
arnastean eta fomitearen 
bidez. 

Batere ez Higienerako neurriak ondo aplikatu 
(eskuak garbitu, paperezko zapiak 
modu egokian erabili eta deusez-
tatu). Jostailuak eta gainazalak ondo 
desinfektatu. 

 



 

 52

 

Infekzioa Sintomak Kutsatzeko arris-
kua 

Kutsatzeko modua Baztertze-denbora Kutsatzea prebenitzeko neurri 
erabilgarriak 

Buruko zorriak Azkura buruan Ertaina Buruak buruarekin izandako 
kontaktu zuzenaz 

Batere ez© Infestatua tratatzea. 

Crup (Parainfluenza 
birusa) Laringotrakeo-
bronkitisa 
 

Txakurreztula, disfonia, estri-
dorea. 

Ertaina Eramaileak eztul edo domi-
nistiku egitean kanporatu-
tako sekrezioekin izandako 
kontaktu estuaz 

Batere ez Higiene-praktika zuzenak egin eta 
eskuak arretaz garbitu. 

Elgorria Sukarra, eztula, koriza, kon-
juntibitisa eta exantema 
makulopapular eritematosoa 
eta exantema patognomoni-
koa (m.koplik) 

Txikia Eramaileak eztul edo domi-
nistiku egitean kanporatu-
tako sekrezioekin izandako 
kontaktu estuaz 

5 egun erupzioaren 
hasieratik (B) 

Osasun Sailari jakinaraztea. Txertatu 
gabeko kontaktuak txertatzea. 

Enterobirus Coxackie 
eta Echobirusak sortu-
tako infekzioa 
 

Sukarra, arnasako sintomak, 
exantema, gastroenteritisa. 

Ertaina Kontaktu zuzena listuarekin 
sudurreko sekrezioekin edo 
eginkariekin. Fomitearen 
bidez. 

Batere ez Higienerako neurriak ondo aplikatu 
(eskuak garbitu, paperezko zapiak 
modu egokian erabili eta deusez-
tatu). Jostailuak eta gainazalak ondo 
desinfektatu. 

Erroseola  Sukar altua 3 eta 7 egun 
bitartean eta azaleko erup-
zioa kasuen %20etan 

Ertaina Pertsonatik pertsonara, 
baina ez dakigu nola 

Batere ez(B) Ez dago neurri berezirik. 

Errubeola Exantema, linfadenopatia eta 
sukarra. 

Ertaina txertatu 
gabeko populazi-
oan 

Eramaileak eztul edo domi-
nistiku egitean kanporatu-
tako sekrezioekin izandako 
kontaktu estuaz 

Begiratu gaia  Osasun Sailari jakinaraztea. Txertatu 
gabeko kontaktuak txertatzea. 
Higieneko neurriak, eta eskuak garbi-
tzea. Kontaktua duten emakume 
haurdunen balorazio medikoa. 

Estomatitis herpetikoa  Gingiboestomatitisa sukarra, 
haserrekortasuna, adenopatia 
submaxilarra eta exantema-
rekin batera. 

Handia Lesioekin edo kutsatutako 
listuarekin izandako kon-
taktu zuzena 

Batere ez (B) Eskuak ondo garbitzea. Haurrek 
ahoan erabilitako jostailuak desin-
fektatzea. 

Eskarlatina Sukarra, amigdalitisa eta 
exantema eritemato-
soa(“lizpaperan”). 
 

Txikia Pertsonatik pertsonara. 
Kutsatutako norbaitek 
kanporatutako sekrezioak 
arnastean 

5 egun antibiotiko-tra-
tamenduaren hasiera-
tik (B). 

Gurasoei jakinarazi haurra medi-
kuarengana eraman behar dutela 
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Infekzioa Sintomak Kutsatzeko arris-
kua 

Kutsatzeko modua Baztertze-denbora Kutsatzea prebenitzeko neurri 
erabilgarriak 

Ezkabia  
 

Ezkabia: lesioak, estali ga-
beko lekuetan, borobilduak 
eta ertz goratudunak, eta 
kolore gorriska-ilunekoak 
A.O.: exudatua oinetako hatz-
artean, eta ezkatak, babak 
edo pitzadurak. 

Ertaina familian 
eta txikia eskolan. 

Kontaktu zuzenaz edo ku-
tsatutako materialekin 
izandako kontaktuaz  

Batere ez © Eskuak ondo garbitzea. Tresna per-
tsonalak ez partekatzea. Komuneko 
gainazalak eta jostailuak egunero 
garbitzea. 

Faringo-amigdalitis 
estreptokozikoak 
 

Eztarriko min handia, sukarra, 
amigdalen handitua. 
 

Ertaina kontaktu 
estuan 

Pertsonatik pertsonara. 
Kutsatutako norbaitek 
kanporatutako sekrezioak 
arnastean 

Batere ez (B) Gurasoei jakinarazi haurra medi-
kuarengana eraman behar dutela 

Garatxoak 
 

Garatxoak azalean eta muko-
setan. 

Txikia Pertsonatik pertsonara Batere ez ©  

Gastroenteritisa, 
Campylobacterrak sor-
tutakoa 

Beherakoa, tripako mina, 
sukarra 

Txikia Eginkariak ahoratuz. Kutsa-
tutako uraz eta elikagaiez. 
 

24 ordu azken behe-
rakotik ©. 

Haragiak ondo prestatzea. Higieneko 
neurri egokiak, bereziki eskuen gar-
biketari dagozkionak. 

Gastroenteritisa, Ade-
nobirusak sortutakoa 

Beherakoa Ertaina  Eginkariak ahoratuz. Kutsa-
tutako gainazalekin izan-
dako kontaktuz. 

24 ordu azken behera-
kotik.© 

Eskuak ondo garbitzea. Jostailu eta 
gainazalak desinfektatzea. Hondakin 
organikoz zikindutako gainazalak 
lixibaz garbitzea. 

Gastroenteritisa, Kali-
zibirusak sortutakoa 

Beherakoa eta goitika 1 edo 2 
astetan. 

Ezezaguna Eginkariak ahoratuz. Kutsa-
tutako gainazalekin izan-
dako kontaktuz. Kutsatu-
tako uraz eta elikagaiez. 
 
 

24 ordu azken behera-
kotik.© 

Eskuak ondo garbitzea. Jostailu eta 
gainazalak desinfektatzea. Hondakin 
organikoz zikindutako gainazalak 
lixibaz garbitzea. 

Gastroenteritisa, Nor-
walk birusak edo noro-
birusak sortutakoa 

Goitika jaurtigai-eran edota 
beherakoa 

Ertaina  Eginkariak ahoratuz. Kutsa-
tutako gainazalekin izan-
dako kontaktuz. Kutsatu-
tako uraz eta elikagaiez. 
Goitikaren aerosolen bidez.  

24 ordu azken behera-
kotik.© 

Eskuak ondo garbitzea. Jostailu eta 
gainazalak desinfektatzea. Hondakin 
organikoz zikindutako gainazalak 
lixibaz garbitzea. 

Gastroenteritisa, Rota-
birusak sortutakoa 

Sukarra, goitika eta behera-
koa. 

Ertaina Eginkariak ahoratuz. Kutsa-
tutako gainazalekin izan-
dako kontaktuz. 

24 ordu azken behera-
kotik.© 

Eskuak ondo garbitzea. Jostailu eta 
gainazalak desinfektatzea. Erabilera 
bakarreko eskuoihalak erabiltzea. 

Gastroenteritisa, Sal-
monellak sortutakoa 

Sukarra, beherakoa eta goi-
tika 

Ertaina Eginkariak ahoratuz eta 
kutsatutako elikagaiez 

<5 urte koprokultibo 
negatibo bat egon 
arte.© (ikus gaia) 

Eskuak ondo garbitzea. Elikagaiak 
maneiatu, prestatu eta gordetzean 
arauak errespetatzea. 
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Infekzioa Sintomak Kutsatzeko arris-
kua 

Kutsatzeko modua Baztertze-denbora Kutsatzea prebenitzeko neurri 
erabilgarriak 

Gripea  
(influenza) 

Sukarra, buruko mina, ondo-
eza, artromialgiak, odinofa-
gia, koriza eta eztula. 

Handia Gaixoak kanporatzen di-
tuen tantatxoen bidez. 
 

Batere ez (B) Sintomak dituen haur edo zaintzailea 
etxera bidaltzea. Higieneko neurri 
egokiak. Paperezko zapien erabilera 
egokia. 

Hazizurriak Parotidaren alde baten edo 
bien handitua 

Ertaina 
immunizatu 
gabeko populazi-
oan 

Pertsonatik pertsonara. 
Gaixoaren listuaren edo 
sekrezioen bidez 

5 egun parotiditisaren 
hasieratik (B) 

Eskuak ondo garbitzea. Txertatu 
gabeko kontaktuak txertatzea. 

Hazteria (escabiosia) Papulak eta besikula txikiak, 
azkura handia eragiten dute-
nak 

Txikia eta ertaina 
familia barnean 

 Tratatua izan arte(B) Kasuak tratatzea. 

Hesteetako bizkarroiak 
(oxiuroak) 

Uzkiko azkura eta toki jakin 
bateko narritadura. 

Handia familian. 
Txikia eskolan 

Eginkariak ahoratuz eta 
kutsatutako materialez 

Batere ez © Higieneko neurri egokiak, bereziki 
eskuei dagozkienak. Komunak garbi-
tzea eta desinfektatzea. 

Hoztura arrunta Sudur eta begietako konges-
tioa, doministikuak eta min 
orokortua. 

Ertaina Pertsonatik pertsonara. 
Kutsatutako norbaitek 
kanporatutako sekrezioak 
arnastean eta fomitearen 
bidez. 

Batere ez Higienerako neurriak ondo aplikatu 
(eskuak garbitu, paperezko zapiak 
modu egokian erabili eta deusez-
tatu). Jostailuak eta gainazalak ondo 
desinfektatu. 

Inpetigo  
estafilokokoa 

Supuratutako infekzioak, 
lokalizatuak edo inbaditzai-
leak 

Txikia Lesioekin izandako kon-
taktu zuzenaz 

Lesioak sendatu arte © Jostailuak garbitu eta desinfekta-
tzea. Haurraren gune infektatuak 
garbitzeko eskularruak erabiltzea eta 
gero eskuak garbitzea. 

Inpetigo 
estreptokokoa 

Supuratutako infekzioak, 
lokalizatuak edo inbadi-
tzaileak 

Ertaina Lesioekin izandako kon-
taktu zuzenaz 

Lesioak sendatu arte © Jostailuak garbitu eta desinfekta-
tzea. Haurraren gune infektatuak 
garbitzeko eskularruak erabiltzea eta 
gero eskuak garbitzea. 

Konjuntibitisa Begiko narritadura eta sekre-
zioa 

Txikia/ ertaina Sekrezioekin izandako 
kontaktua. Esku eta esku-
oihalen bidez 

Batere ez©  adenobiru-
sari dagokionez 

Higieneko neurri egokiak (eskuak 
garbitzea eta paperezko zapien era-
bilera egokia) 

Kukutxeztula Eztula, arnas estertorea eta 
goitika. 

Oso handia 
immunizatu gabe-
koengan 

Eramaileak eztul edo domi-
nistiku egitean kanporatu-
tako sekrezioekin izandako 
kontaktu estuaz 

5 egun antibiotikoaren 
hasieratik (B). Tratatu 
gabekoak 3 aste (B). 

Osasun Sailari jakinaraztea. 
Protokoloa aplikatzea.  
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Infekzioa Sintomak Kutsatzeko arris-
kua 

Kutsatzeko modua Baztertze-denbora Kutsatzea prebenitzeko neurri 
erabilgarriak 

Meningitis  meningo-
kozikoa 

Meningitisa, buruko mina, 
sukarra, ahulezia, azaleko 
erupzio makulo-papularra edo 
petekiala. 

Txikia Eramaileak eztul edo domi-
nistiku egitean kanporatu-
tako sekrezioekin izandako 
kontaktu estuaz. 
 

48 ordu tratamendua-
ren hasieratik (B) 

Arriskuko kontaktuei antibiotikoa 
ematea. Osasun zerbitzuekin lankide-
tza. 
 

Molusku kutsakorra Kupularen itxurako papulak 
(2tik 20ra), haragi-kolorekoak 
edo gardenak, batzuk erdian 
unbilikatuak. 

Txikia eta ertaina 
familia barnean 

Kontaktu zuzenaz eta ku-
tsatutako materialez 

Batere ez© Kasu bakanentzat ez dago neurri 
berezirik. Broteetan, kontaktu zuze-
nak murriztea eta kutsatutako objek-
tuen erabilera galaraztea. 

Mononukleosi Infek-
ziosoa  

Sukarra, faringitisa, 
linfadenopatia, hepatoesple-
nomegalia eta linfozitosia. 

Txikia Pertsonatik pertsonara. 
Gaixoaren listuaren bidez 

Batere ez (B) Eskuak ondo garbitzea. Jateko eta 
edateko tresnak ez partekatzea. 

Oin/esku/ahoko gai-
xotasuna  

Besikulak aho, esku eta oine-
tan 

Ertaina Besikulekin edo listuarekin 
izandako kontaktu zuzena. 

Batere ez© Eskuak ondo garbitzea. 

Tuberkulosia Sukarra, eztula, espektora-
zioa eta hemoptisia 

Ertaina familian 
eta txikia beste 
lekuetan 

Eramaileak eztul, dominis-
tiku edo oihu egitean kan-
poratutako sekrezioekin 
izandako kontaktu estuaz 

Baziloskopia+: 2 aste 
tratamenduaren hasie-
ratik. 
Baziloskopia- : batere 
ez (A) 

Gaixoak tratatzea. Osasun Sailari 
jakinaraztea. Protokoloa aplikatzea. 

Zitomegalobirusa Sintomarik gabea Ertaina Odola, pixa edo listua be-
zalako gorputz-likidoekin 
izandako kontaktu zuzena. 

Batere ez Higienean arreta handia jarri. Arreta 
berezia haurdunekin. 
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