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XEDAPEN OROKORRAK
OSASUN SAILA

578
AGINDUA, 2016ko urtarrilaren 21ekoa, Osasuneko sailburuarena, abenduaren 24ko 

312/1996 Dekretuaren eranskinak aldatzen dituena. Dekretu horren bidez, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Zaintza Epidemiologikoko Sistema sortu zen.

Abenduaren 24ko 312/1996 Dekretuak Euskal Autonomia Erkidegoko Zaintza Epidemiologi-
koko Sistema sortu zuen, Osasun Sailaren barruan. Epidemiologiako informazioa biltzeko eta 
aztertzeko balio du, gaixotasunari aurrea hartu ahal izateko, osasun-kontroleko neurriak hartuz. 
Horretarako, osasun publikoa zuzen-zuzen ikertuz, planifikatuz eta ebaluatuz, osasun-arazoak eta 
arazoon faktore eragileak identifikatu beharra izaten da.

Bada, dekretu horrek, 12. artikuluan, gaixotasunen, alerta sanitarioen eta agerraldi epidemikoen 
aitortza jorratzen duenean, bi eranskin hauek onartzen ditu: I. eranskina, asteroko orri epidemio-
logikoa; eta II. eranskina, aitorpen indibidualeko orria; biak ere derrigor bete beharrekoak eta 
sisteman aitortu beharrekoak bai EAEn lan egiten duten sendagileentzat bai gure erkidegoan dau-
den osasun-zentroentzat.

Hori guztia egiten du, Euskal Autonomia Erkidegoak osasunaren arloan dituen eskumenak bide 
hartuta, alegia: Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuko 18. artikuluaren arabera, 
barneko osasun-kontuetan, erkidegoari dagokio estatuko oinarrizko legea lege berriz aurrera era-
matea eta betetzea; gizarte-segurantzaren alorrean, Estatuko oinarrizko legea lege berriz aurrera 
eramatea eta betetzea, eta haren erregimen ekonomikoaren gestioa; eta, farmazi produktue-
tan, estatuaren legeak betearaztea. Eta hori guztia egiten du orobat Konstituzioak 149.1.16. eta 
17. artikuluetan ezartzen duen esparruaren barruan, estatuari aitortzen baitio gai hauen inguruko 
eskumen esklusiboa: Kanpoko osasuna; Osasunaren oinarriak eta koordinazio orokorra; Farmazi 
produktuei buruzko legeak egitea, eta Gizarte Segurantzaren oinarrizko legedia eta araubide eko-
nomikoa, eragotzi gabe zerbitzuok autonomia-erkidegoek gauzatzea.

Azaldutako horrekin bat, abenduaren 28ko 2210/1995 Errege Dekretua ere aipatu beharra dago, 
haren bidez sortu baitzen Zaintza Epidemiologikoko Sare Nazionala, eta han baitaude onarturik 
derrigor aitortu beharreko gaixotasunen zerrenda (I. eranskina), gaixotasun-aitorpenaren modali-
tateak (II. eranskina), eta eskualdekako gaixotasun endemikoak (III. eranskina). Aldatu berri dira 
eranskin horiek, martxoren 9ko SSI/445/2015 Aginduaren bidez (2015eko martxoaren 17ko BOEn 
argitaratu zen).

Hori dena kontuan hartuta, orain, estatuko araudiak eragin dituen aldaketa horiek –oinarrizko 
araudia– araudi autonomikora ekartzea dagokigu, hartara, abenduaren 24ko 312/1996 Dekretuko 
eranskinetan, zuzen eta egunean jarrita ager daitezen derrigor aitortu beharreko gaixotasunak 
(dekretu horren bidez sortu zen, gogoan izan dezagun, Euskal Autonomia Erkidegoko Zaintza 
Epidemiologikoko Sistema.
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Gainera, abenduaren 24ko 312/1996 Dekretu horretako azken xedapenean irakur daitekeenez, 
dakartzan xedapenak aldatzeko ahalmena Osasuneko sailburuak dauka. Horretarako, araugin-
tzako tresna bat sortu beharra dago, I. eranskina (asteroko orri epidemiologikoa) eta II. eranskina 
(aitorpen indibidualeko orria) derrigor aitortu behar diren gaixotasunen zerrenda berrira egokitzeko 
–horiek betetzea eta sistemari aitortzea nahitaezkoa da EAEn lanean ari diren medikuentzat eta 
EAEn kokatuta dauden osasun-zentroentzat. Zerrenda berri hori martxoaren 9ko SSI/445/2015 
Aginduan dator zehazturik, eta agindu horren bidez aldatu ziren, gogoan izan dezagun, Zaintza 
Epidemiologikoko Sare Nazionala sortu zuen Errege Dekretuaren I., II. eta III. eranskinak (aben-
duaren 28ko 2210/1995 Errege Dekretua); eranskin horiek derrigor aitortu beharreko gaixotasunen 
zerrendari buruzkoa, aitorpen-modalitateei buruzkoa eta eskualdekako gaixotasun endemikoei 
buruzkoa ziren.

Ondorioz, hau

XEDATZEN DUT:

Artikulu bakarra.– Abenduaren 24ko 312/1996 Dekretuaren I. eta II. eranskinak aldatzea. 
Dekretu horren bidez sortu zen Euskal Autonomia Erkidegoko Zaintza Epidemiologikoko Sistema.

Horrenbestez, EAEko Zaintza Epidemiologikoko Sistema sortzen duen abenduaren 24ko 
312/1996 Dekretuaren I. eta II. eranskinak aldatu, eta, aurrerantzean, agindu honetako I. eta 
II. eranskinetan bezala geratuko dira idatzita. I. eranskina asteroko orri epidemiologikoari buruz-
koa da, eta II.a, berriz, aitorpen indibidualeko orriari buruzkoa, zeinak derrigor bete beharrekoak 
eta sisteman aitortu beharrekoak baitira EAEn lan egiten duten mediku guztientzat eta gure erki-
degoan dauden osasun-zentroentzat.

AZKEN XEDAPENA

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko 
da indarrean.

Vitoria-Gasteiz, 2016ko urtarrilaren 21a.

Osasuneko sailburua,
JON DARPÓN SIERRA.
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KASUAREN SAILKAPENA

CLASIFICACIÓN DEL CASO

Sailkapenerako irizpidea:

Criterio Clasificación:

Kokapena / Localización

Susmagarria

Sospechoso

Probablea
Probable

Klinikoa

Clinico

Tratamenduaren data / Fecha tratamiento: _______________________________ Ospitaleratzea / Hospitalización: 

Kasu mota / Tipo de caso: 

Lagina: karkaxa / Muestra: esputo

BK

Kultiboa / Cultivo

PCR

Beste laginen bat / Otras muestras:

Zehaztu / Especificar

BK

Kultiboa / Cultivo

PCR

Histologia / Histología

Anduiaren azterketa genetikoa / Estudio genético de la cepa:

Egina / Realizado Egin gabe / No realizado

Mikroorganismoaren isolamendua / Aislamiento del microorganismo:

Arrisku faktore edo egoerak / Factores o situaciones de riesgo Farmakoekiko erresistentzia / Resistencias
 a fármacos

Antibiograma:

Egina / Realizado      Egin gabe / No realizado      Ezezag. / Desc.

Toraxeko Rx

Rx tórax: 

Epidemiologikoa

Epidemiológico

Laborategikoa

Laboratorio

Bai / Si

Ez / No

Bai / Si

Ez / No

Tratamendua bukatu zuen

Completó tto

Si / Bai

No / Ez

Bai / Si

Ez / No

Bai / Si

Ez / No

Baieztatua

Confirmado
Agerraldi bati lotua

Asociado a brote

Hasierakoa

Inicial

Normala

Normal

Hutsunedun ezohikoa

Anormal cavitada

Hutsunerik gabeko ezohikoa

Anormal no cavitada

Ezezaguna

Desconocido

Egin gabe

No realizada

Aurretik tratatua

Tratado Previamente

Data

Fecha

Birikak / Pulmonar ...................................................... 

Pleura / Pleural ............................................................. 

Torax barneko sist. linfatikoa / Linfática intratorácica .. 

Torax kanpoko sist. linfatikoa / Linfática extratorácica .

Sist. osteoartikularra / Osteoarticular ........................... 

Meningeak  / Meningea ................................................ 

NSZ (bestelakoak) / SNC otras ..................................  

Sist. genitourinarioa / Genitourinaria ........................... 

Liseri ap., peritonea / Digestiva, peritoneal ................... 

Barreiatua / Diseminada .............................................. 

Beste batzuk / Otras ..................................................... 

Diagnostikorako beste proba batzuk, zehaztu:

Otras pruebas diagnósticas, especificar:

(+) (-) Egin gabe

No hecho

Bai / Si Ez / No

Ezezag.

Desc.

Ezezag.

Desc.

Emaitz. zain

Pendiente

M. tuberculosis

M. bovis

M. africanum

Ez da a. faktorerik ezagutzen / No se conoce f. riesgo

Oraintsuko kontaktua (2 urte lehenago) / Contacto reciente con caso (2 años antes)

GIB-HIES-a / VIH-SIDA

Alkoholismoa / Alcoholismo

DEBP / UDVP

Tabakismoa / Tabaquismo

Terapia edo gaixotasun immunoezabatzailea / 

Terapia o enfermedad inmunosupresora

Etxegabea azken urtean / Indigente en el último año

Kartzelan  / En prisión

Erakunde itxietan bizi dena / Residente en instituciones cerradas

Bestelakoak. Zehaztu / Otras. Especificar: _____________________________

Hasierako jarraibidea / Pauta inicial:

Tratamenduaren emaitza
Resultado del tratamiento:
Tratamenduaren bukaera data
Fecha finalización tto.:

1. jarraibidea / Pauta 1  (2HRZ+4HR)

2. jarraibidea / Pauta 2 (2HRZE+4HR)

3. jarraibidea / Pauta 3 (2HRZ+7HR)

4. jarraibidea / Pauta 4 (2HRZE+7HR)

5. jarraibidea / Pauta 5 (18/24 m/h)

6. jarraibidea / Pauta 6 (12 m/h)

Txertaketa / Vacunación BCG:

Kontaktuen azterketa egin da: 
Estudio de contactos realizado:

Bai  / Si Data / Fecha: ______________

Bestelakoak: zehaztu / Otras: indicar ______________________________

Arrazoia / Motivo: ________________

Jarraibide aldaketa / Cambio de pauta:

Data / Fecha: ________________________

Jarraibide berria / Nueva pauta:

____________________________________

Tratamendua / Tratamiento

Norberak hartutakoa

Autoadministrado

ZJT

TDO

Isoniazida / Isoniazida

Errifanpizina / Rifampicina

Pirazinamida / Pirazinamida

Etanbutola / Etambutol

Estreptomizina / Estreptomicina

Bestelakoak / Otros

Zehaztu / Especificar ____________________

Complejo M. tuberculosis taldekoa

Beste bat / Otro: _____________

Arduraduna

Responsable
Ez / No Ezezag. / Desc.

Bai / Si           

GIB / VIH:          (+) (-)

Sendatzea / Curación

Tratamendu osoa beteta

Tratamiento completo

Galtzea / Pérdida

TB-agatiko heriotza
Muerte por TB

Bestelako arrazoiengatiko heriotza
Muerte por otras causas
Porrot terapeutikoa
Fracaso terapeútico 

Tratamendu luzea (zehaztu)
Tratamiento prolongado (Especificar) 

Etetea edo bertan behera uztea 
Interrupción o abandono

Lekualdatzea / Traslado

Ez / No         

Ez dagokio
No indicado

Ezinezkoa egitea
Imposible realizar

Egin gabe / No realizado
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