2020KO OSASUN ONEKO HELDUAREN EGUTEGIA. EAE
1981etik aurrera jaioak
Haurtzaroan txertoa jaso gabekoak

TXERTOAK

1980 eta 1971 bitartean jaioak
Haurtzaroan txertoa jaso gabekoak

971 baino lehenago jaioak
<65 urte

 65 urte

Aurretik txertorik hartu gabeak , osatu 5 dosi (0/1/6-12 hilabetera/10 urte/10 urte)
Oroitzapeneko dosi 1 haur-egutegia osatuta

Tetanosa-Difteria (Td)
Dosi 1

Kukutxeztula (dTpa)

Emakume haurdunei , haurdunaldi bakoitzean
Enbor hematopoietikoen transplantea

Elgorria-ErrubeloaParotiditisa

2 dosi (Kontraindikazioak baloratzea)
2 dosi

Barizela

(serum negatiboko sentikorrak, kutsatzeko arrisku handia dutenak)

3 dosi

B hepatitisa
A hepatitisa

Tratamendu hepatotoxikoa, 4. eta 5. aldietako giltzurrunetako gutxiegitasuna, gibeleko gaixotasuna, organo solidoen transplantea, enbor
3 dosi
hematopoietikoen transplantea, gutxiegitasun psikikoen egoitzetan daudenak, Down sindromea, hemoderibatuen hartzaileak, kasu baten
kontaktuak, bide parenteraleko droga-erabiltzaileak, prostituzioan ari direnak, GIB, gizonezkoekin sexu-harremanak dituzten gizonezkoak. Endemia
handiko herrialde batera bidaiatzea, alkoholismo kronikoa, zirrosia.
Tratamendu hepatotoxikoa, 4. eta 5. aldietako giltzurrunetako gutxiegitasuna, gibeleko gaixotasuna, organo solidoen transplantea, enbor hematopoietikoen
transplantea, alkoholismo kronikoa, zirrosia.

3 dosi

Giza Papiloma

1995etk aurrera jaiotako emakumeak
Azatioprinarekin tratamenduan ari diren 26 urtetik beherako emakumeak. 45 urtetik beherako gizon eta emakumeak GIBn, prostituzioan, gizonezkoekin sexuharremanak dituzten gizonezkoetan, Immunoeskasia batzuetan. Zerbixaren tratamendu eszisionala (konizazioa).

Dosi 1

ACWY
meningokokoa

(26 urtetik beherakoak)

2 dosi immunoeskasietan, osagarrien eta properdinaren gutxiegitasuna, eculizumab-en tratamendua, asplenia, enbor hematopoietikoen transplantea. 1 dosis en antecedente de EMI
2 dosi

B meningokokoa

Asplenia, osagarrien eta properdinaren gutxiegitasuna, eculizumab-en tratamendua, aurretiazko gaixotasun meningokoziko inbaditzailea.

Haemophilus
influenzae b (Hib)

Dosi 1
Asplenia, eculizumab-en tratamendua, enbor hematopoietikoen transplantea.

Dosi 1 Gibeleko gaixotasuna, kokleako inplantea, LZR fistula, Gaixotasun kardiobaskularra, BGBK, diabetesa. 2 dosi

23v neumokokoa
13v neumokokoa

Immunoeskasietan (primarioak, GIB,
tratamenduak..), organo solidoen transplantea, enbor hematopoietikoen transplantea, asplenia, 4. eta 5. aldietako giltzurrunetako gutxiegitasuna, Down
sindromea.

Dosi 1

Dosi 1
Immunoeskasiak, asplenia, 4. eta 5. aldietako giltzurrunetako gutxiegitasuna, zirrosia, kokleako inplantea, LZR fistula, organo solidoen transplantea, enbor hematopoietikoen transplantea, Down sindromea.

Dosi 1 urtean

Gripea

Haurdunaldia, inmunodepresioa, asplenia, Gaixotasun kronikoak: giltzurrunetakoa, gibelekoa, kardiobaskularra, arnasketakoa, hanturazkoa, diabetes mellitusa,
kokleako inplantea, LZR fistula, Immunodeprimituen zaintzaileak eta bizikideak, obesitate morbidoa, Down sindromea, zeliakia, alkoholismo kronikoa, enbor
hematopoietikoen transplantea.

Dosi 1 urtean

Arrisku-faktoreren bat duten biztanleentzat

Biztanle guztientzat

ENDEMIA HANDIKO HERRIALDEETARA DOAZEN BIDAIARIEN TXERTAKETA
Td

Hirukoitz
Polioa
Amorrua A hepatitisa
birikoa
Finatzatuak. Txertaketa osasun-zantroan

PNEUMOKOKOAREN
AURKAKO
JARRAIBIDE
SEKUENTZIALA:
VNC13 + VNP23

Aurretik
txertorik hartu
gabeak

Lehen VNP23
jaso dutenak

B hepatitisa

Sukar tifoidea

Kolera

Entzefalitis Japoniarra

Sukar Horia

Finantzatu gabeak

Europako erdialdia
ACWY meningokoko
entzefalitisa
Nazioarteko txertaketa-zentroan

•Hasi VNC13rekin: Dosi 1
•utzi 12 hilabeteko tarte optimoa (gutxienez 8 astebete)
•VNP23 dosi 1 eman (2 dosi asplenian eta immunogutxitzean. Gutxieneko tartea, 5 urte,)
•VNP23 beste dosi bat 65 urte betetzean (gutxieneko tartea, 5 urte, aurreko VNP23rekiko)
•Ez eman VNP23ren 3 dosi baino gehiago

•VNP23 dosi 1, 12 hilabeteko tarte optimoa (gutxienez 8 astebete)
Lehen VNC13 jaso •Asplenia eta immunogutxitze kasuetan, eman beste VNP23 dosi bat, aurreko
VNP23 txertoarekiko 5 urteko gutxieneko tartea errespetatuz.
dutenak
•VNP23 beste dosi bat 65 urte betetzean (gutxieneko tartea, 5 urte, aurreko
VNP23rekiko)
•Ez eman VNP23ren 3 dosi baino gehiago.

•VNC13 Dosi 1, gutxienez 12 hileko tartearekin
• Asplenia- eta immunogutxitze-kasuetan, eman beste VNP23 dosi bat, 12 hilabeteko tarte optimoa (gutxienez 8 aste)
eta 5 urte aurreko VNP23rekiko.
•VNP23 beste dosi bat 65 urte betetzean (gutxieneko tartea, 5 urte, aurreko VNP23rekiko)
•Ez eman VNP23ren 3 dosi baino gehiago

Lehen VNC13 eta •Asplenia eta immunogutxitze kasuetan, eman beste VNP23 dosi bat, aurreko
VNP23 txertoarekiko 5 urteko gutxieneko tartea errespetatu.z
VNP23rekin
•VNP23 beste dosi bat 65 urte betetzean (gutxieneko tartea, 5 urte, aurreko
txertatutak
VNP23rekiko)
•Ez eman VNP23ren 3 dosi baino gehiago

INDARGETUAK

INAKTIBATUAK

Elgorria-Errubeola-Parotiditisa (HB)

A hepatitisa

B hepatitisa

Priorix / MMRVaxPro
Xiringa aldez aurretik kargatutako
disolbatzailerekin+ 1 bial liofilizatua
Nahaztu xiringan bertan eta orratza aldatu
Kontraindikatua: haurdunaldia eta
immunogutxitze-egoerak

HAVRIX 1440/ VAQTA 50
Aurrez kargatutako xiringa. Vial

HBVaxPro 10/ Engerix B 20 
Aurrez kargatutako xiringa. Ez zerregin

B hepatitisa alboan
(hemodializatuak)

Neumokoko konjugatua 13v

Haemophilus influenzae b

PREVENAR 13
Aurrez kargatutako xiringa. Ez zerregin

HIBERIX
Aurrez kargatutako xiringa. Ez
zerregin

Difteria-Tetanosa (Td)

ACWY meningokokoa

Fendrix
Aurrez kargatutako xiringa. Ez zerregin

Barizela

Hepatitis A-B
TWINRIX
Aurrez kargatutako xiringa. Ez
zerregin

Difteria-TatanosaKukutxeztula (dTpa)
BOOSTRIX
Aurrez kargatutako xiringa. Ez
zerregin

Papiloma

GARDASIL 9 
Aurrez kargatutako xiringa. Ez
zerregin

VARILRIX  /VARIVAX 
Xiringa aldez aurretik kargatutako
disolbatzailerekin+ 1 bial liofilizatua
Nahaztu xiringan bertan eta orratza aldatu

B meningokokoa

Kontraindikatua: haurdunaldia eta
immunogutxitze-egoerak

BEXSERO/ TRUMENBA
Aurrez kargatutako xiringa. Ez zerregin

Immunoglobulina

Txerto inaktibatuak

Tarterik ez

Txerto inaktibatuak

Immunoglobulina

Tarterik ez

Immunoglobulina

Txerto indargetua

3-11 hilabete IGaren arabera

Txerto indargetua

Immunoglobulina

2 aste

Diftavax  / diTeBooster  Aurrez
kargatutako xiringa. Ez zerregin

NIMENRIX /MENVEO
Xiringa/bial aldez aurretik kargatutako disolbatzailerekin+ 1 bial
liofilizatua
Nahaztu xiringan bertan eta orratza aldatu

TXERTOEN ARTEKO TARTEAN
Txerto inaktibatuak

Txerto inaktibatuak

Tarterik ez

Hirukoitz
birikoa/Barizela

Mantoux

4-6 aste

Txerto inaktibatuak

Txerto indargetua

Tarterik ez

Mantoux

Hirukoitz
birikoa/Barizela

Aldi berean edo
72 ordu

Txerto indargetua

Txerto indargetua

4 aste

