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HITZAURREA

Gaur egungo medikuntzan kirurgiak oinarrizko papera betetzen du, izatez, urtez urte 
handitzen doa egiten diren ebakuntza eta prozedura kirurgikoen kopurua. Horrez gain, 
egunero aldatzen eta garatzen doan arloa da, bai prozeduran bai bitartekoetan. Proze-
dura berrien eta ebakuntzen kopurua handitzeak arrisku berri eta handiagoak sorra-
razten ditu, bereziki pazientearen osasuna eta ongizatea mehatxatzen dutenak. Horre-
gatik guztiagatik, talde kirurgiko hezi eta prestatua izatea behar-beharrezkoa da pazien-
tearen osasuna, ongizatea eta seguritatea bermatzeko. Noski, erizaina lan-talde horren 
zati garrantzitsua da, eta helburu hori du bere eguneroko lanaren ardatza. 

Ezinbestekoa zaio kirurgia-arloan lan egiten duen erizainari unitateko araudia eta 
prozedurak ezagutzea, kalitatezko zainketak eskaintzea, eta kontzientzia kirurgikoa eta 
etika profesionala izatea.

Unitate kirurgikoan urte batzuk lanean daramatzagunok, ebakuntza-gelari buruzko 
informazioa oso orokorra dela eta sakabanatuta dagoela sumatu dugu. Ebakuntza-gelari 
buruzko gida liburu bat aurkitzea zaila da edozein hizkuntzatan, are gehiago euskaraz. 
Gehienetan ezagutza horiek esperientziarekin batera datoz eta ahoz aho hedarazten 
dira erizainen artean. 

Beraz gidaliburu baten beharra sumatu genuen, oinarrizkoak eta beharrezkoak diren 
jakintza horiek guztiak jasoko zituena, kirurgia-arloarekin erlazionatuta dauden gai 



x

guztiak bateratu eta ebakuntza-gelan lan egiteko oinarrizko hastapenak emango 
zituena.

Helburu hori lortzeko, gure proiektua Osasungoa Euskalduntzeko Erakundeak 
euskara sustatzeko antolatzen dituen Agote sarietara aurkeztea erabaki genuen, eta 
2007ko saria irabazteak gure ideia aurrera eramateko behar zuen bultzakada eman 
zion.

Ezin ahaztu, noski, eskerrak ematea liburu honetan parte hartu duen Mendaroko 
ospitaleko unitate kirurgikoko pertsonalari bere laguntza eta lankidetasun ezinbeste-
koagatik.

Espero dugu liburu hau unitate kirurgikoan lan egiten duten erizainentzako baliaga-
rria izatea beren eguneroko lanean, eta bertan lan egiten ez dutenei unitate honen bere-
zitasunak ezagutzeko lagungarri izatea. Izan ere, langileen trebakuntza funtsezkoa da 
gure lanaren oinarria den pazientearen segurtasuna bermatzeko.

 Egileak

 Mendaron, 2010eko martxoan
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31 Pazientearen segurtasuna

 1 SARRERA

Segurtasuna: iz. 1. Finko segurtaturik dagoenaren egoera. 2. Ezbeharra gertatzekotan 
hartatik babestuta dagoenaren egoera; ezbeharra eta kaltea saihesteko hartutako neurrien 
multzoa. 3. Ziurtasuna. (Harluxet Hiztegi Entziklopedikoa).

“Segurtasun” hitza edozein hiztegitan begiratzen bada, aurrekoen pareko defini-
zioak aurkitu daitezke, baina guztietatik bat da, ebakuntza-gela eta erizaintzari dago-
kionez, garrantzitsuena: ezbeharra eta kaltea saihesteko hartutako neurrien multzoa. Izan 
ere, segurtasunaz ari garenean, edozein ezbehar gertatuz gero, ez diegu soilik hartatik 
babesteko neurriei heldu behar. Hori ere garrantzitsua izanik, are garrantzitsuagoa da 
ezbeharrak ekiditea, aurreikustea.

Ebakuntza-gelako erizainaren erantzukizun zuzena da pazientearen segurtasuna, 
modu aktibo zein pasiboan, aurrerago ikusiko den moduan. Ebakuntza-gelako mahaian 
pazienteari ondo kokatzen laguntzen zaionean, pazienteei bisturi elektrikoaren lur-
hartunearen plaka itsasten zaienean, posizio kirurgiko egokiena aukeratzen denean eta 
abar, pazientearen segurtasuna zaintzen ari da. Baina lehen aipatu den legez, segurta-
suna kontzeptu zabalagoa da eta bere baitan hauek hartzen ditu: esterilitatea manten-
tzea, janzkera egokia erabiltzea, ingurumeneko kondizio egokiak mantentzea (giro-
tenperatura, hezetasuna...) eta abar luze bat. Hau da, ebakuntza-gelako erizainaren 
zeregin guztien ikuspegian, pazientearen segurtasuna lehen planoan egongo da beti.

Hortaz, segurtasuna aipatzen denean, gaia ez da modu isolatu eta hermetiko batez 
jorratu behar; aldiz, lantzen ari den edozein edukiren berezko zatia izan beharko luke. 
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Beraz, kapitulu honi “Pazientearen segurtasuna” izenburua jarri bazaio ere, zeharkako 
gaia izanik, ondorengo kapitulu bakoitzean ere garatuko da atala.

 2 PAZIENTEAREN SEGURTASUNA: LEHENTASU NEZKO 

KEZKA MUNDIALA

Pertsonen osasuna mantendu edo berreskuratzeko burutzen diren ekintzek pazienteen 
onura dute helburu, baina kalteak ere sor ditzakete. Gaur egungo osasun-zerbitzuen 
prozesu, teknologia eta elkarrekintzen konbinazio konplexuak pazienteari oso eragin 
onuragarriak egiten dizkio. Hori horrela izanagatik, kontrako efektua sortzeko ezinbes-
teko arriskua ere badago, zoritxarrez, behar baino maizago gertatzen dena. 

Osasun-laguntzan, kontrako efektuen arazoa ez da berria. 1950-1960. hamarkadetan 
nahiko oharkabean geratu ziren hainbat ikerketak kontrako efektuen berri ematen 
zuten. Baina 1990. hamarkadara arte ez zen garatu kontrako efektuen izatearen aldeko 
froga zientifiko finkorik, 1991ko Harvard Medical Practice Study publikazioan argitaratu 
arte, hain zuzen. Orduan hasi zen hainbat Estatutan gaia ikertzen: AEBetan, Erresuma 
Batuan… Ikerketa horien guztien ondorio nagusia kontrako efektuen gaia programa 
politikoen lehentasunen artean kokatzea izan zen.

Zentzu horretan, Osasunaren Mundu Elkarteak (OMEk) “Pazientearen Segurtasune-
rako Munduko Ituna” izeneko ekimena abian jarri zuen. Hainbat kidek osatzen dute 
Ituna, hala nola Osasunaren Erakunde Panamerikarrak, Erresuma Batuko Osasun Sailak, 
Estatu Batuetako Gizarte eta Osasun Sailak eta beste hainbat erakundek.

Pazientearen Segurtasunerako Munduko Ituna, Osasunaren Mundu Elkartearen 
presidenteak jarri zuen martxan 2004ko urrian. Itunaren helburu nagusia hau da: pazien-
tearen segurtasunaren hobekuntza mundu osoan koordinatzea, zabaltzea eta bizkor-
tzea. Aipatutako helburua gauzatu dadin, nazioarteko elkarlana bultzatzeko bitartekoa 
izateaz gain, Estatu Kideen, Osasunaren Mundu Erakundearen Idazkaritzaren, aditu 
tekniko eta kontsumitzaileen, profesional eta talde industrialen artean neurriak hartzeko 
tresna ere bada. 

Azken ikerketek gero eta argiago azpimarratzen dute osasun-zerbitzu guztietan 
kontrako efektuak badaudela. Esate baterako, eta egungo datu onenak kontuan hartuta, 
1,4 milioi infekzio-kasu daude munduko osasun-zentroetan jasota. Testuingurua alda-
korra bada ere, estatu batek berak ere (ez aberatsenek ez pobreenek) ezin du esan 
pazientearen segurtasunaren arazoa guztiz ebatzi duenik.
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Pazientearen Segurtasunerako Munduko Itunak hainbat ekintza azaltzen ditu nazioar-
tean pazientearen segurtasuna bermatzeko bidean:

“Osasun-laguntza higienikoa osasun-laguntza seguruagoa da” izeneko kanpainan • 
osasun-laguntzaren ondoriozko infekzioen arazoari heltzea.

Praktika onenak eta seguruenak identifikatzea eta zabaltzea.• 

Hutsuneak sortzen dituzten kondizioen analisia errazteko, jakinarazte- eta ikas-• 
keta-sistemak garatzea.

Itunak garatuko dituen ekimenetan pazienteen parte-hartze osoa lortzea.• 

Osasunaren Mundu Erakundeak gomendatzen duenaren arabera, medikazioen zain-
ketaren, talde medikoen eta teknologiaren arloetan lan egiteak du lehentasuna.

 3 PAZIENTEAREN SEGURTASUNA GURE INGU RUNE 

HURBILEAN

Europako Osasun Batzordeak 2004an burututako 56. batzarrean, hainbat gomendio 
egin zituen Europar Batasuneko Estatu Kideek garatu zitzaten; haien artean, pazien-
tearen segurtasuna osasun-politika guztien erdigunea izatea edo esparru-politika berri 
bat zehaztea pazientearen segurtasunaren arloan.

Pazientearen segurtasunaren inguruko formazioari dagokionez, pausu zehatzagoak 
gehitu zituen, hauek izanik Segurtasunaren inguruko prestakuntzan nabarmenenak:

Arriskuen Kudeaketa eta Pazientearen Segurtasunaren inguruan profesionalei • 
zuzendutako trebakuntza-politiken beharra, bai oinarrizko mailan, bai maila 
espezializatuan; baita Graduatu aurreko prestakuntzan ere.

Zuzendaritza-pertsonalari eta profesionalei zuzendutako prestakuntza.• 

Arlo hurbilago batean, estatu-mailan, Osasun eta Kontsumo Ministerioak osasun-
arloan kalitatea hobetu eta bermatzeko ardura dauka, eta helburu hori lortzeko martxan 
ipini du Osasun Sistema Nazionalerako Kalitate Plana.

Horren barruan ENEAS (Kontrako Efektuen Ikerketa Nazionala) izeneko ikerketa 
garatu da. 2005. urtean estatuko 24 ospitale eta 5.624 gaixoen artean egindako ikerketa 
da, eta bertan kontrako efektuen egoera ezagutarazi zen, horrela, abiapuntua aztertzea 
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nahiz garapena jarraitzea ahalbidetzeko. Ikerketa haren arabera, gaixoen % 9,3k kontrako 
efekturen bat pairatu zuen, eta haietatik % 42,8 ekidin zitekeen. Kontrako efektua aipa-
tzen denean, historia klinikoan jasotzen den lesio, ezintasun, egonaldiaren luzapena 
edota heriotza eragin duen edozein ustekabeko ezbeharra ulertzen da, asistentzia sani-
tariotik eratorria eta ez gaixoaren berezko gaixotasunak eragina. Ebakuntza-gelari dago-
kionez, ohikoenak infekzio nosokomiala eta behar ez den tokian eginiko kirurgia dira.

Osakidetzak ere, 2008ko Plan Estrategikoaren barruan, asistentzia sanitarioan pazien-
teen segurtasuna hobetzea du helburu. Hori lortzeko, datozen urteetarako ardatzak 
finkatu ditu:

Planak ezartzea eta jarraitzea, atentzioaren kontrako efektu aurreikusgarriak • 
—nola istripuak, hala medikazio-akatsak edo transfusioen erreakzioak eta 
abar— prebenitzeko eta aditzera emateko.

Ospitaleetako infekzio nosokomialak zaintzeko, prebenitzeko eta kontrolatzeko • 
planak hobetzea eta aldizka ebaluatzea.

Medikamentu bidez sortutako kontrako efektuak (larriak edo aurretik deskri-• 
batu gabeak) aditzera ematea edo monitorizatzea.

Euskadiko Hemozaintzaren plana finkatzea transfusio-katean sortutako kontrako • 
efektu guztiak aditzera emateko.

Informazio-sistemak ezartzea konplikazioak monitorizatzeko, betiere aukeratu-• 
tako prozesu asistentzialetan.

Aurreko erakundeen proposamenak kontuan izanda, argi eta garbi ondoriozta 
daiteke Pazientearen Segurtasunaren eta Prestakuntza Egokiaren artean lotura estua 
dagoela. Hau da, erizainaren heziketan, graduatu aurrekoan zein ondorengoan, ezinbes-
tekoa da edukiak Pazientearen Segurtasunaren prismatik iraztea. Eta arrazoi horregatik, 
gidaliburu honen lehenengo kapitulua segurtasunari eskainita dago, arestian aipatu 
bezala, ondorengo kapituluetan ere zeharka jorratuko den eremua bada ere.
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92 etika eta lege-araudia erizaintzan

 1 SARRERA

Ezinbestekoa da gaur egun, edozein lanbide izanda ere, lanbide horren ezaugarriak eta 
jarduerak definitu eta mugatuko dituzten araudiak ezagutzea.

Erizaintzaren lehentasunezko helburua komunitateari zerbitzua ematea da, eta 
komunitatearen onura bilatuz garatzen ditu profesioak bere prestakuntza eta jarduera; 
horregatik, arau legalek eta deontologikoek gidatu behar dute erizaintza.

Osasun-arloko erakundeak aldaketa garrantzitsuak jasaten ari dira pazienteei eta 
osasun profesionalei dagokienez. Hori dela eta, erizainok behartuta gaude etika eta 
araudia ezagutzera, gure jarduera profesionalean gatazka juridiko eta etikoak zuzen-
tzeko eta gure jardueraren erantzuleak izateko.

Kapitulu honetan, erizaintzari dagokion marko legal hori azalduko da, non haren lan-
eremuak, jarduerak eta lanbide moduan bete behar dituen ezaugarriak jasotzen diren.

Osasun-arloko asistentzia-prozesuetan, pazienteen eskubideak errespetatzeak 
jardueraren profesionaltasuna islatzen du: jarrera horrekin pertsonaren nortasuna, duin-
tasuna eta intimitatea errespetatzearen betebehar morala betetzen duelako eta kalita-
tezko asistentzia bermatzen laguntzen duelako. 

Unitate kirurgikoko kideek ere argi izan behar dute norbera dela bere ekintzen ardu-
radun eta erantzule bakarra.
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Unitate kirurgikoan askotan errepikatzen diren eta pazientearekin zuzenki lotura 
duten lau prozedurei aipamen berezia egiten dio araudiak. Eta horrexegatik azaltzen dira 
kapitulu honetan:

Historia eta dokumentazio klinikoa, eta horren barnean Erizaintzako Erregistro  –
Kirurgikoa.

Pazienteak informazioa jasotzeko duen eskubidea. –

Baimen Informatua. –

Sekretu profesionala. –

 2 HELBURUAK

Erizaintzaren jardueran aplikatzeko araudia eta Kode Deontologikoa deskribatzea,  –
segurtasunez eta kontzientzia profesionalez jarduteko.

Erregistro Kirurgikoa modu egokian betetzearen garrantzia azpimarratzea. –

Baimen Informatuari buruzko arauak aztertzea. –

Asistentzia-kalitatea hobetzen laguntzea. –

 3 LEGE-ESPARRUA

3.1 Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias

Lege horrek Osasun Sistemaren lege-esparrua finkatu du. Eta lege-esparru horrek 
osasungintzan beharrezkoak diren baliabideak jasotzen ditu, 

osasungintzako profesionalek beren lana era egokienean betetzeko,  –

osasun-asistentziaren kalitatea hobetzeko,  –

osasungintzako profesionalek beharrezko gaitasuna betetzen dutela berma- –
tzeko.
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Lanbideek ezaugarri batzuk bete behar dituzte:

Goi-mailako prestakuntza. –

Autonomia. –

Auto-antolaketarako gaitasuna. –

Kode Deontologikoa izatea eta zerbitzua emateko jarrera.  –

Eta legeak osasun-lanbideak honela zedarritzen ditu: langileek osasun-eremuan 
unibertsitateko titulazioa izan eta profesionalen elkargo batean antolatuta egon behar 
dute.

Halaber, lege horretan osasun-profesionalen unibertsitateko prestakuntza arautzen 
da, eta etengabeko prestakuntzaren beharra ere jasotzen da: kalitatezko asistentzia 
mantentzeko, osasun-prestazioen etengabeko onura bermatzeko eta osasun-sistemaren 
garapenaren alde egiteko, etengabeko prestakuntza ezinbestekoa dela baieztatuz.

Osasun-lanbideen jokabidea gidatu behar duten oinarriak hauek dira: gizarteari zerbi-
tzua ematea, herritarraren onura eta osasuna bermatzea eta Kode Deontologikoak jaso-
tzen dituen arauak betetzea.

Erizainei dagozkien betebeharrak ezartzen dira lege horretan: erizaintzaren zainke-
taren zuzendaritza, ebaluaketa eta prestazioa, bai osasuna sustatzeko, mantentzeko eta 
suspertzeko, bai gaitzak edota gaitasunik ezak aurreikusteko.

Erizainak bere lana betetzean autonomia teknikoa eta zientifikoa du, baina baldintza 
hauek bete behar ditu: 

Erizainak idatziz formalizatu behar du bere lana, pazientearen historia klinikoari  –
gehitzeko.

Erizainek beren eguneroko lanean dauzkaten irizpide ezberdinak batzeko joera  –
izan behar dute.

Erizainek beren laneko ekintzen arauak idatzita eduki behar dituzte. –

Pazienteak etengabeko asistentzia bermatua izan behar du. –

Diziplina anitzeko lantaldeak gero eta zabalagoak direla onartu behar da.  –
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3.2 RD 1231/2001, por el que se aprueban los estatutos 
generales de la organización colegial de enfermería de 
España, del Consejo General y de Ordenación de la 
actividad profesional de enfermería

Dekretu horretan erizaintzaren jarduerak eta egitekoak arautzen dira, erizainei beren 
betebeharren garapena ahalbidetuz: asistentzian, ikerketan, kudeaketan eta irakaskun-
tzan. Erizainak aurreko edozein eremutan jarduteko beharrezkoa du Erizaintzako Elkargo 
Ofizial bateko partaide izatea.

Zentzu horretan, erizaintzaren egitekoa herritarrei, familiei eta komunitateari osasun-
arreta ematea da, garapen-prozesuetan eta bizi-zikloaren etapa guztietan: gaixotasu-
naren prebentzioan, osasun-bizkortzean, gizarteratzean edota heriotza duina izateko 
orduan.

Erizaintzaren ekintzak oinarri zientifiko, humanistiko eta etikoetan finkatuta daude, 
giza duintasun eta bizitza kontuan hartuta. Zainketa horiek guztiak eskaintzea posible da 
erizainak gizakiari buruzko prestakuntza eta gaitasuna jaso dituelako. Horrela, erizaina 
metodo zientifikoa ezartzeko gai da, bitarteko eta baliabide kliniko eta teknologiko 
egokienak erabiliz.

3.3 ERIZAINTZAKO KODE DEONTOLOGIKOA

Gure lanbidean sortzen diren arazo edo gatazka etikoak argitu nahian, 1988an Erizain-
tzako Elkargo Ofizialen Kontseilu Orokorrak, Erizaintzarako Kode Deontologikoa argita-
ratu zuen.

Erizaintzako Kode Deontologikoa etikan eta pertsonen ongizatean oinarrituta dago 
eta erizaina eguneroko lanean gidatu behar du, hari bere profesionaltasuna mantentzen 
lagunduz eta kontzientzia profesionala sortuz.

Erizaintzako Kode Deontologikoak erabaki etikoak hartzeko baliabide erabilgarria 
izan nahi du, informazioa emateaz gain, aske jokatzen uzten duelako. Izan ere, Kode 
Deontologikoak jarraibide orokorrak ematen ditu erizainen jarduera gidatzeko eta kalita-
tezko asistentzia sustatzeko.

Indarrean dagoen Kode Deontologikoak jasotzen dituen arauak bi gai nagusitan 
biltzen dira: 

1. Erizaina bere lanaren arduraduna dela adierazten duten arauak, erizainen 
betebeharrak legalki bete ahal dituen profesional bakarra delako.
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2. Erizainen betebehar etikoak zehazten dituzten arauak: pazientearekiko, gizar-
tearekiko eta erizaintzarekiko.

Kode Deontologikoa betetzea beharrezkoa da erizainentzat: araudi deontologi-
koaren kontrako joerak Erizaintzako Elkargo Ofizialaren aurrean diziplina-erantzukizuna 
sortzen du.

2007an FEPIk (Federación Europea de Órganos Reguladores de Enfermería) Erizain-
tzako Kode Etiko eta Deontologiko Europar berri bat onetsi zuen, Europan zehar balore 
eta printzipioen esparru orokorra izateko eta lurralde bakoitzak bere Kode Deontolo-
gikoa garatu dezan.

Kodearen ardatza herritarren babesa eta pazientearen segurtasuna bermatzea da, 
eta pazientearen eskubideek lehentasuna dutela dio. 

Kalitatezko estandarrak batzeko erizaintzako organo erregulatzaile europar guztiei 
zuzentzen zaie FEPI, beraien Kode Deontologikoetan printzipio hauek jasotzeko:

Kalitatezko asistentzia bermatzea. –

Etengabeko garapen profesionala sustatzea. –

Gizakiaren –  eskubideak errespetatzea.

Pertsona guztientzako kalitatezko osasun-asistentziarako eskubidea izatea. –

Kode Deontologikoa betetzea. –

Informazio-eskubidea bermatzea. –

Erizaintzaren Baimen Informatua garatzea. –

Zintzotasuna eta zuzentasuna bermatzea. –

Besteekiko erlazioak lantzea. –

Konfidentzialtasuna errespetatzea. –

Sinismen etiko ezberdinei begirunea izatea. –

Eskumen-uztea eta gainbegiratzea arautzea. –

Kalteen aseguru profesionala eskaintzea. –
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 4 PAZIENTEA INFORMATZEA ETA BAIMEN 

INFORMATUA

4.1 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 
materia de información y documentación clínica

Pazientearen, osasun-profesionalen eta osasun-zentroen eskubideak eta betebeha-
rrak erregulatzea da lege horren helburua.

Lege horrek dio osasun-erakundeek pertsonaren duintasuna eta askatasun indibi-
duala errespetatzeaz gain, pazientearen osasuna bermatu ere egin behar dutela.

Gai hauei ematen die garrantzia:

1. Pazienteak bere osasunari buruzko informazioa jasotzeko daukan eskubi-
deari.

2. Intimitate-eskubideari.

3. Pazientearen autonomiarekiko errespetuari: baimen informatua, berak nahi 
duen sendagilea eta ospitalea aukeratzeko eskubidea.

4. Historia klinikoari.

5. Ospitalizazioko alta-txostena eta beste edozein dokumentazio kliniko jaso-
tzeko eskubideari. 

Lege horren arabera, pertsona guztiek beren osasunarekin zerikusia duen orori 
buruzko informazioa jasotzeko eskubidea dute.

Profesional guztiok informazio hori osorik eman behar dugu, pazientearen izaera-
rekin eta kulturarekin bat datorren hizkera ulergarri eta argi batean.

Pazienteak informazio hori ez jasotzeko erabakia har dezake, edota informazio hori 
berak hautatutako beste pertsona batek jasotzeko agindua eman. Bere historia klinikoan 
idatzita agertuko da hori egitearen arrazoia.

Pazienteak informazioa ulertzeko ezintasunen bat izanez gero, bere familiak edo 
ordezkari legalak izango du informazio hori jasotzeko eskubidea.
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Pazientearen bizitza arrisku handian dagoenean, profesionalek beren lana bete eta 
erabakiak har ditzakete pazientea informatu gabe. Historia klinikoan idatzi behar da 
erabaki honen arrazoia eta lehenbailehen azaldu behar zaie pazientearen senideei 
erabaki horren zergatia. 

Erizaintzaren Kode Deontologikoak ere erizainek pazientei informazioa emateko 
duten erantzukizuna kontuan hartzen du:

Erizaintzaren erantzukizuna da pazientea momentu guztietan informatuta  –
mantentzea, hizkuntza argi eta egokian eta pazientearentzat ulergarria izango 
den modu batean.

Erizainak benetako informazioa emango dio pazienteari.  –

Erizainak pazientearen egoera fisikoa eta psikologikoa kontuan izan behar ditu  –
informazioa eman aurretik.

Erizainak pazientea informazio hori ulertzeko gai ez dela pentsatzen duenean,  –
informazio hori bere familiako kide bati emango dio.

4.2 BAImEN INfORmATuA

Paziente bakoitzak bere osasunarekin zerikusia duen ororen informazioa izateko esku-
bidea du, eta bere osasunari dagozkion erabakietan era librean parte har dezake.

Baimen Informatua pazienteak bere osasunari eragin diezaioketen jarduerak egiteko 
ematen duen baimena da, betiere bere borondatez, modu kontzientean, bere ahalmen 
guztien jabe izanda eta informazio egokia jaso eta gero.

Profesionalak emandako informazioak hiru ezaugarri bete behar ditu:

Pazienteari informazio nahikoa ematea. –

Pazientearentzat informazio hori ulergarria izatea. –

Pazientearen nahitasuna kontuan izatea erabakiak hartzeko orduan. –

Informazioa osasuneko asistentzia-prozesuetan kalitatezko adierazlea da. 

Pazienteak gehienetan bere baimena ahoz emango du, ebakuntza kirurgikoetan, 
diagnostikoa egiteko froga gogorretan edo bere osasuna arrisku handian jarri dezakeen 
prozeduretan izan ezik. Kasu hauetan, baimena idatziz eman beharko du.
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Esan beharra dago erizaintzari dagokionez, nahiz eta idatzizko agiririk edo baimen 
informaturik ez izan, bere jarduera egiterakoan pazientearengandik ahozko baimena 
jaso behar duela beti edozein teknika edo prozedura egin aurretik.

Baimen Informatua kirurgia aurreko kontsultan eman behar zaio pazienteari, eta, 
legea betetzeko, gutxienez ebakuntza egin baino 24 ordu aurretik sinatuta egon behar 
du. Bi baimen izaten dira ebakuntza aurretik sinatzen direnak, bata anestesiarako eta 
bestea pazienteari egin behar zaion kirurgiarako.

Kontuan izan behar da pazienteak aurretik sinatutako baimena edozein momentutan 
indargabetu edo atzera bota dezakeela.

Legeak salbuespen-egoera batzuk onartzen ditu. Kasu horietan gaixoarekiko arreta 
ezin da inolaz ere atzeratu eta ez da beharrezkoa baimen sinatua izatea:

Osasun publikoa arriskuan dagoenean ebakuntza egiten ez bada. –

Hil edo biziko larritasun egoeretan eta pazientearen bizitza arrisku fisiko edo  –
psikikoan dagoenean.

Baimen Informatua beti pazienteak sinatu behar du, baina ondorengo kasu hauetan 
haren legezko ordezkariak sinatu beharko du agiria:

Pazientea bere kabuz erabakirik hartzeko gai ez denean.  –

Adin txikikoak direnean edo adimen-atzerapena dutenean.  –

Pazientea legalki ezgaituta –  dagoenean.

Baimen Informatuak, modu labur eta ulergarrian adierazita, ondorengo atal hauek 
eduki behar ditu:

Pazientearen datu pertsonalak, izen-abizenak, NAN zenbakia eta haren sina- –
dura.

Informatzen duen medikuaren izen abizenak, haren sinadura eta agiriaren sina- –
tze-data, nahiz eta gero bera ez izan pazienteari ebakuntza egingo dion 
medikua.

Prozedura kirurgikoaren izena, haren azalpen labur bat eta beraren helburua. –

Ebakuntza ondoren seguru egongo diren ondorioak, adibidez, gorputzeko  –
atalen bat galtzea.

Ebakuntzaren ondorioz sortzen diren arrisku bereziak. –
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Arrisku pertsonalizatuak, hau da, gaixoaren ebakuntza aurreko osasun- –
egoerarengatik sor litezkeenak.

Pazienteak informazioa jaso eta ulertu egin duela eta ebakuntza egiteko baimena  –
eman duela egiaztatu behar da.

Pazienteak baimena sinatzen duen eguna. –

Pazienteak berak sinatzen ez badu eta bere ordez beste pertsona batek sinatzen  –
badu, atal berezi batean azaldu beharko da.

 5 SEKRETU PROFESIONALA

Sekretu profesionala profesional batek bere langintza espezifikoari esker jakiten duen 
guztia isilpean edukitzeko betebeharra da, jasotzen duen informazioarekin zuhurra izan 
behar duelako eta inori kalte material edo moralik ez sortzeko.

Erizainak bere langintza hasterakoan hartzen du sekretu profesionala gordetzeko 
konpromisoa. Erizaina beharrezko konfidente bihurtzen da pazientearentzat: pazien-
teak bere intimitateari buruzko datuak ezagutzera ematen dizkio erizainari osasun 
arazoren bat duelako. Horregatik, konpromiso hori erantzukizun profesionalaren arloan 
sartzen da. 

Sekretua gordetzearen betebeharra erizaintzaren kontzientzia profesionalaren parte 
izan behar da, gure langintzaren egitekoak betetzen laguntzen digulako.

Egoera berezi batzuetan, erizaina sekretua gordetzearen konpromisoa mugatzera 
behartuta dago: 

Argi dago pazienteengandik jasotako informazioaren zati handi bat partekatu  –
dezakeela erizainak beste lantaldekoekin, osasun-asistentzia hobetzeko asmoz: 
hau “sekretu partekatua” izango litzateke. 

Erizaina behartuta egon daiteke sekretu profesionala hausteko, legezko arra- –
zoiak direla eta. 

Kasu batzuetan, erizainak “onura pribatuaren” (sekretua gorde) eta “onura  –
publikoaren” artean (sekretua argitu) erabaki beharko du.
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Hortaz, erizaintzan beharrezko konpetentzia eta nahitaezko gaitasunak garatu behar 
dira erabakiak hartzerakoan, pazientearen eskubideak, segurtasuna eta onura manten-
tzeko. 

 6 ERREGISTRO KIRURGIKOA

Osasun-profesional guztiok prozesu diagnostiko zein terapeutiko guztiak historia klini-
koan idatziz jasota uztera behartuta gaude, pazientearen eskubideak errespetatzeko eta 
legeek esaten dutena betetzeko.

Zentzu horretan, erizaintzako prozesu osoan pazienteari emandako zainketak erre-
gistroetan jasotzen dira, erizaintzak egindako jarduera nabarmentzeko. Horregatik, 
erregistroak betetzean erizainak ematen dituen zainketak eginda daudela ziurtatzen da. 
Horrela, idatzita ez dagoena egin gabe dagoela ulertuko da.

Erregistroetan idatzitako guztiak profesionalok gure artean komunikatzeko ere balio 
du, planifikazio koordinatua eta etengabeko asistentzia lortzeko. Horrela, erregistroak 
ondo betetzeak kalitatezko asistentzia hobetzen laguntzen du.

Bestalde, legearen aplikazio-eremu barruan pazientearen historia klinikoak garrantzi 
handia dauka, auzitegi baten aurrean legezko froga bat delako. Era horretan, ezinbes-
tekoa da pazienteak, ospitalera sartzen denetik eta irten arte, ospitalean egin zaizkion 
zainketa, tratamendu eta proba guztiak historia klinikoan idaztea eta gordetzea.

Gaur egun, gero eta sarriagoak dira osasungintzan auzibidezko erreklamazioak. Erre-
gistro bat gaizki beteta egoteak bere sinesgarritasuna kendu eta gainera profesional 
baten baliotasuna ere kendu dezake. 

Aurreko ororen ondorioz, azpimarratu beharrekoa da erizaintzako erregistroak ondo 
beteta egotearen garrantzia, bai pazientea bai profesionala babesteko.

Erregistroaren baliagarritasuna bermatzeko honako arau hauek jarraitu behar dira 
hura betetzean:

Irakurgarria izan behar da. 7

Zirriborrorik gabea.  7

Hitz osoekin erregistratu behar da: laburdurak idatziz gero, onartutako siglak  7
baino ez dira erabiliko.
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Idatz-oharrek objektiboak izan behar dute. 7

Erizainaren izen-abizenak, bere elkargokide-zenbakia eta sinadura agertu behar  7
dira. 

Zuzenketak egitea onartuta dago, zuzenketa egiten duen pertsonaren izen- 7
abizenak eta aldatze-data jarrita, betiere.

Zuzenketa egiteko ez da onartuko tipexa erabiltzea eta zuzendutakoa guztiz  7
ezabatzea. Zuzenketa egin nahi den lekuan marra bat egingo da.

Erregistro Kirurgikoa erizaintzako profesionalak ebakuntzan zehar pazienteari haren 
osasuna mantentzeko ematen dizkion zainketa guztiak idazteko agiri ofiziala da. Ofiziala 
diogu, erizainaren eta pazientearen arteko ahozko komunikazioak ez duelako legezko 
froga baten balioa auzi baten aurrean.

Ebakuntzan pazienteari ematen zaizkion zainketa guztiak ere erregistratu egin behar 
dira, bai bizkortze-gelan edota ospitaleko edozein sailetan jakin dezaten.

Nahiz eta ospitale bakoitzak Erizaintzako Erregistro Kirurgiko ezberdina izan, gutxie-
neko osagarriak jasota utziko dira: pazientearen datu pertsonalak, osasun-datuak eta 
ebakuntzan zehar erabiltzen eta gertatzen diren teknika, medikazio, protesi, zainketa 
eta jazoerak.

Datu guztiak modu ordenatu eta logikoan jasotzeko, Erregistro Kirurgikoa atal 
batzuetan zatituta dago:

Pazientearen datuak. 7
 Izen-abizenak, historia klinikoaren zenbakia, ebakuntza-mota, anestesia-mota...

Ebakuntzaren denbora eta operazioaren denbora. 7
 Pazientearen sartze- eta irtete-orduak, eta ebakuntzaren irekitze- eta itxiera-

orduak.

Operazio aurreko zainketak. 7
 Atal honetan ebakuntza aurretik ebakuntza-gelan bertan erizainak pazienteari 

emandako zainketa guztiak jasotzen dira.

Operazio barneko zainketak. 7
 Pazienteak ebakuntzan zehar behar izan dituen zainketak jasotzen dira hemen.

Operazio osteko zainketak. 7
 Ebakuntza amaitzen denetik pazientea bizkortze-gelara eraman arteko zain-

ketak biltzen dira.
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Oharrak. 7
 Atal honetan ebakuntzan sortzen diren jazoerak jasotzen dira.

Erizainen datuak. 7
 Izen-abizenak, elkargokideen zenbakia eta erizain bakoitzak egindako jarduera 

(instrumentista, zirkulatzailea edo anestesiakoa) erregistratzen da.
 Hala ere, erizaintzako talde kirurgikoa aldatuko balitz, aldaketaren ordua eta 

talde berriaren datuak ere erregistratuko dira atal honetan.

Lantaldeko kideen datuak. 7
 Ebakuntzan parte hartzen duten kide guztien izen-abizenek agertu behar dute.

Erregistroak erizaintzak emandako zainketaren kalitatea hobetu egiten du, erregis-
troaren bitartez kalitatezko zainketak bermatzen direlako, asistentzia egokia eskainiz 
eta kontzientzia eta etika profesionalarekin jokatuz.

 7 ERANTZUKIZUN PROFESIONALA

Erizain orok bere lanean egindako jardueratik sortzen diren ondorioei edo kalteei eran-
tzuteko daukan betebeharra da erantzukizun profesionala. 

Erantzukizuna ekintza hauetatik erator daiteke:

Jardueraren bat egitetik edo jarduera hori behar den bezala ez betetzetik.• 

Borondatezko edo nahi gabeko jardueratik.• 

Zuzenean nahiz zeharka egindakoetatik (eskumen-uzteak).• 

Erantzukizun profesionalaren eskakizuna hiru arlo hauetan sailka daiteke:

Etikaren arloan: arau etikoek gidatzen dute jokaera pertsonala. • 

Deontologiaren arloan: erizainei beraien jarduera profesionalean eskatzen zaiz-• 
kien gutxieneko betebeharrak.

Legezkotasunaren arloan: zuzenbideari dagozkion betebeharrak.• 
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Legezko erantzukizuna lau mota ezberdinetakoa izan daiteke:

1. Erantzukizun penala: modu indibidualean erantzun behar dio erizainak. Hauxe 
da osasun-profesionalari eragin larrienak sortzen dizkiona. Ondorio larriena 
profesiorako ezgaitzea da.

2. Erantzukizun zibila: kalte-ordaina da honen ondorio nagusia eta ez lanerako 
ezgaitzea. Langileak bere erruz egindako kalteen arabera erantzun beharko 
du.

3. Erantzukizun diziplinarioa edo enpresariala: langileek laneko hitzarmenak 
betetzen ez dituenean sortzen den egoera da. Zigor diziplinarioa da 
ondorioa.

4. Erantzukizun patrimoniala: erantzukizun edo erreklamazio-mota hau ez da 
osasun profesionalaren kontrakoa, administrazio publikoaren kontrakoa 
baizik.

Deontologiaren arauei dagokienez, beste erantzukizun-mota bat ere badago, 
erantzukizun korporatibo edo kolegiala deritzona: profesionalak bere jarduerak modu 
desegokian eta Kode Deontologikoa betetzen ez duenean martxan jartzen den 
erantzukizuna da.

 8 ERIZAINAREN GAITASUNAK

Erizaintzako diplomatuak eskakizun profesionalak bete behar ditu bere ikasketak amai-
tzean, eta bere jardueran gaitasuna eta prestakuntza erakutsi: hau da, erizaintzari lotuta 
dauden jakintza, trebetasuna, jokaera eta adimena izan behar ditu bere jardueran ager 
daitezkeen egoerak modu egokian ebazteko.

Hona hemen gaitasun garrantzitsuenak:

Erizainak bere jarduera egiteko gaitasuna erakutsi behar du, erizaintza gidatzen • 
dituen printzipio legal eta etikoei jarraituz: lege-esparruari, Kode Deontologi-
koari, bioetikari, erantzukizun profesionalari… Erizainak bere jakintzaren 
oinarriak eta bere gaitasunen irizpideak ezagutu eta onartu behar ditu.

Erizainak pentsaera kritikoa lantzeko gaitasuna erakutsi behar du: • 

Erizainak berezko iritzi profesionalak metodo zientifikoan eta nabaritasunean  −
finkatuta eman behar ditu.
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Egoera baten analisi zehatza egin ondoren, bere ekintzak modu egokian lehe- −
netsi behar ditu.
Erizainak autoebaluazio kritikoa egiteko prest egon behar du, eta hobetzeko  −
estrategiak ekarri.
Etengabeko trebakuntza egin behar du erizainak jakintza berriak ekartzeko,  −
bai bere eguneroko jardueran praktikan jartzeko, bai erizaintza bera hobe-
tzeko.
Erizaintzan ikerkuntzaren alde lan egin behar du erizainak. −

Erizainak zainketak kudeatzeko eta eskaintzeko gaitasuna izan behar du.• 

Erizainak edozein pertsonaren zainketen beharra analizatzeko gai izan behar  −
du: arazoak diagnostikatu, erizaintzako zainketen eremuak ezarri, zainketak 
eta helburuak planifikatu eta lortutako emaitzak ebaluatzeko gaitasuna 
erakutsi behar du. 
Erizainak bere ekintzen kalitatea eta segurtasuna eskaintzeko gai izan behar  −
du.

Unitate Kirurgikoko erizainak izan behar dituen gaitasun berezien artean, honako 
hauek aipatu daitezke:

Unitate Kirurgikoaren egitura ezagutzea, modu egokian lan egiteko gai izateko.• 

Teknika esterilen printzipioak lantzeko gai izatea: esterilizazioa, desinfekzio-• 
metodoak, garbiketa kirurgikoa, eremu kirurgikoa…

Kontzientzia kirurgikoa izatea eta lantzea.• 

Prozesu kirurgikoan zehar erne egotea gaixoaren segurtasuna eta ongizatea • 
mantentzearren:

Pazientearen monitorizazioa menperatzen:  −
Arnasketaren, prozesu kardiobaskularraren eta termorregulazioaren  9
printzipioak ezagututa.
Anestesia-prozesua ezagututa. 9
Prozesu kirurgikoa ezagututa: ebakuntza aurrekoak, barnekoak eta  9
ondorengoak.

Espezialitate guztien barnean (otorrinolaringologia, kirurgia orokorra, trau- −
matologia...) ebakuntza kirurgiko ezberdinen heziketa teorikoa eta praktikoa 
izaten.
Ebakuntza bakoitzean erabili behar den materiala ezagutzen. −



232 etika eta lege-araudia erizaintzan

Gaitasun horietatik guztietatik eratortzen dira erizainak ebakuntza-gelan burutzen 
dituzten aktibitate guztiak, liburu honen gainerako kapituluetan sakon eta zabal 
garatzen direnak.

 9 KONKLUSIOAK

Pazientearen osasuna, ongizatea eta segurtasuna dira talde kirurgikoaren helburu • 
garrantzitsuenak.

Talde kirurgikoa da ebakuntzan pazienteari sor dakizkion kalteen arduradun legala.• 

Lantaldeak bere erantzukizun legalak ezagutu behar ditu.• 

Talde kirurgikoko kide bakoitza da bere jardueren arduradun legala.•  

Aurrea hartu behar zaie pazientearen bizitza arriskuan jar dezaketen jazoerei, asisten-• 
tzia egokia eskainiz, legeak eta arauak ezagutuz eta kontzientzia eta etika profesiona-
larekin jokatuz.
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 1 SARRERA

Pazienteak prozesu kirurgikoan zehar egiten duen ibilbidean segurtasun-neurri anitz 
kontuan hartu beharrekoak dira. Horien artean, higieneak, asepsiak eta esterilizazioak 
berebiziko garrantzia dute: ebakuntza-gela barruko garbiketa-prozedura, materialaren 
garbiketa eta haren esterilizazio-prozesu osoa, ebakuntzan parte hartzen duten langi-
leen esku-garbiketa kirurgikoa, langileen eta materialaren zirkulazioa eremu kirurgikoan 
zehar, janzteko arauak eta abar.

 Prozedura horiek denek kontrol eta arau zehatzak bete behar dituzte higienea, 
asepsia eta esterilizazioa neurri egokian atxiki daitezen. Neurri horiek guztiek kate luze 
bat osatzen dute, katebegi guztiek beren lana bete behar dute eta katebegi bat apurtuz 
gero, katearen osotasuna apurtzen da. 

 Pazientearen ongizatea eta segurtasunaren barruan, kapitulu honetan infekzioa 
ekiditeari buruz arituko gara.

 Ondoren, kapituluan zehar aipatuko diren oinarrizko kontzeptuen definizioak 
emango dira:

Higienea:  – osasunaz eta osasuna kontserbatzeko metodoez diharduen zientzia 
da. Gizakiaren garapena, eta ingurumenera modu egoki eta harmoniazkoan 
egokitzea erraztu eta bultzatuko duten prozedura eta metodoak aztertzen ditu 
(Hiztegi Terminologikoa. UZEI).
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Antisepsia edo desinfekzioa:  – germen patogenoak (esporak izan ezik) urrundu 
eta suntsitzera bideratutako prozedura eta praktiken multzoa, direla prozedura 
fisikoak (iragazkiak, erradiazioak), direla kimikoak, substantzia bakterizidak, 
adib. (Hiztegi Terminologikoa. UZEI). Desinfekzioa objektu bizigabeetan egiten 
da eta antisepsia azal eta mukosetan.

Asepsia:  – gorputzera germen kaltegarriak iritsi ez daitezen egindako prozedura 
eta teknika berezien multzoa. Gaur egungo operazio kirurgikoen prozedura 
berrien oinarria osatzen du (Hiztegi Terminologikoa. UZEI).

Esterilizazioa:  – esterilizazioa eragile fisiko edo kimikoen bitartez produktu baten 
mikroorganismo guztien (esporak barne) suntsitze-prozesua da.

 2 EREMU KIRURGIKOAREN OINARRIZKO 

HIGIENE-KONTZEPTUAK

2.1	 ESKU-GARBIKETA

Eskuen bitartez mikroorganismo patogenoak transmititu daitezke; horregatik, infekzio 
nosokomiala ekiditeko, esku-garbiketa ezinbestekoa da. 

2.1.1 Esku-garbiketa higienikoa

Eskuetan egon daitezkeen zenbait mikroorganismo eta zikinkeria ezabatzea da. Kanpotik 
datozen gaixotasun kutsakorrei aurre egiteko oinarrizko neurria da, eta gaixoen artean 
edota ospitaleko langileen artean zabaldu daitezkeen gaixotasun kutsakorrak saihestea 
du helburua. Gutxienezko iraupena 15 segundokoa izango da.

2.1.2 Esku-garbiketa antiseptikoa

Esku-garbiketa higienikoaren prozedura bera jarraitu behar da, baina antiseptikodun 
xaboia erabilita. Esku-garbiketa higienikoaren helburuak lortzeaz gain, azalaren berezko 
flora egoiliarra ere murrizten du, mikrobioen kontrako eragina luzatuta.

Gaixoari prozedura inbaditzaileak aplikatu aurretik, epidemiologikoki garrantzitsuak 
diren mikroorganismoekin kutsatuta dauden gaixoekin kontaktuan egon aurretik eta 
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ondoren, eta defentsak murriztuta dauzkaten gaixoekin kontaktua edukitzerakoan 
egitea beharrezkoa da.

Antiseptikodun soluzio alkoholikoarekin egindako esku-igurtziak esku-garbiketa 
higienikoaren osagarria izan behar du. Horrela, esku-garbiketa antiseptikoaren efektua 
lortzen da. Soluzio alkoholikoa eskuetan ezartzen da, 30 segundoz igurtzi eta gero 
lurruntzen utzi lehortu arte.

2.1.3 Esku-garbiketa kirurgikoa

Garbiketa mekaniko eta antiseptikoen bidez eskuetatik ahalik eta mikroorganismo 
gehienak kentzea da prozedura honen helburu nagusia. Edozein ebakuntza kirurgikoren 
aurretik egitea beharrezkoa da (Erizain Instrumentistaren gaian azaltzen da).

2.2 jANZKERA KIRuRGIKOA

Ebakuntza-gelaren barruan ezinbestekoa da onetsitako jantzi garbiak erabiltzea eta 
inolaz ere ezin da “kaleko” jantzirik erabili. Hainbat dira janzkera kirurgikoaren atalak: 
kasaka, galtzak, mantala, txanoa, mozorroa, eskalapoiak, babes-jantziak… Halaber, 
ebakuntza-gelan erabili diren jantziak ezin dira Unitate Kirurgikotik kanpo atera. Janz-
kera bezain garrantzitsua da non jantzi. Aldagelek ebakuntza-gelatik gertu egon behar 
dute eta Unitate Kirurgikoan sartu edo irtetean arropa-aldaketa egingo da. Edozein jantzi 
kirurgiko bustitzen edo zikintzen bada, erantzi egin beharko da eta beste garbi bat 
jantzi. 

Kasaka eta galtzak: •	 komenigarria da 
galtzek orkatiletan elastikoa edukitzea 
perineo eta hanketatik jausi litezkeen 
azaleko ezkatak eta mikroorganismoak 
atxikitzeko. Era berean, kasaka galtzen 
barrutik sartu beharko da, batetik, ares-
tian aipatu bezala, azaleko mikroorganis-
moak atxikitzeko eta bestetik gune este-
rilekin ustekabeko kontaktua ekiditeko.

Txanoa: •	 ilea guztiz estaltzeko erabiltzen 
da. Unitate Kirurgikora sartu baino lehen 
jantzi beharko da; beraz, aldageletan 
jantziko da eta aldageletan bakarrik 
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erantzi. Bizarra eramanez gero, eskafandra-motako txanoa janztea beharrezkoa 
litzateke.

mozorroa:•	  ebakuntza-gelara sartzeko ezinbestekoa, ebakuntza egon ala ez. 
Bere helburua aho-faringe eta naso-faringeko mikroorganismoak dituzten mikro-
tantak atxiki eta iragaziz airetik hedatzen den mikroorganismo-kutsadura 
ekiditea da. Horretarako zenbait ezaugarri bete behar ditu: % 95eko iragazpena, 
moldakorra eta lodiera nahikoa izatea. Janzteko momentuan ez da gehiegizko 
manipulazioa egon behar. Ondo jantzitako mozorroak ahoa eta sudurra erabat 
estali behar ditu eta aurpegira ondo moldatu beharko da, batez ere sudur-
partean, aireak ihes egiteko tarterik utzi gabe. Mozorroa bustitzen denean 
iragazteko gaitasuna galtzen du eta beraz derrigorrezkoa da botatzea eta berri 
bat janztea. Ahalik eta gutxiena manipulatu behar denez, mozorroa beharrezkoa 
izango ez denean bota egingo da ezin baita hurrengo aldi batean berrerabili. Oro 
har, esan daiteke mozorroa aldatu egin behar dela ebakuntza bakoitzean, busti-
tzen denean, 3 orduz erabili ondoren edota zikindu bada.

Eskalapoiak:•	  erosoak, garbitzeko errazak eta gomazkoak hobesten dira. Gune 
kirurgikoan soilik eramatekoak izan ezean (gomendagarriena) galtzez estaliko 
dira.

2.3 mATERIALAREN SAILKAPENA

Ebakuntza-gelan erabili ohi den materiala edo instrumentala behar duen deskontamina-
zio-mailaren arabera sailkatzen da: material kritiko, erdikritiko eta ez-kritikoa.

material kritikoa: •	 sistema baskularrarekin edota esterilak diren ehunekin kontak-
tuan jartzen dena da. Material hau esterilizatu egin behar da. Material kritikoen 
artean daude: kirurgiarako instrumentala, inplanteak, gorputzeko zona esteri-
letan erabiltzen diren endoskopiako aparatuak, kateterrak, zundak, drainadurak, 
orratzak…

material erdi-kritikoa: •	 mintz, mukosa edota urratua dagoen azalarekin kontak-
tuan dagoena da. Material honek goi-mailako desinfekzioa behar du. Adibide 
gisa: gorputzeko eremu ez esteriletan erabiltzen diren endoskopiako aparatuak, 
dialisi-makinak, otoskopioak, laringoskopio-palak…

material ez-kritikoa:•	  azal osoarekin ukipena izaten duen materiala, mintz, 
mukosa edota urratua dagoen azalarekin kontaktuan jartzen ez dena. Material 
honek erdi- edo behe-mailako desinfekzioa behar du. Adibidez, termometroak, 
fonendoskopioak…
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2.4 HONDAKIN SANITARIOAK

Hondakin sanitarioa jarduera sanitarioetan baztertzen den material oro da. Jarduera 
sanitarioa, ospitale, klinika, erietxe, anbulatorio, familia-plangintzako zentro eta analisi 
klinikoetarako zein ikerkuntza medikorako laborategietan gerta daiteke, publikoak nahiz 
pribatuak izanda ere.

Materiala hondakin bihurtzen da zentro ekoizleak alboratzen duenean, haren erabil-
garritasuna edo erabilera klinikoa amaitutzat jotzen duelako. 

Hondakin sanitarioak hiru talde nagusitan sailkatzen dira:

I. taldea.•	  Hiri- edo udal-hondakinak.

II. taldea.•	  Hondakin sanitario espezifikoak.

III. taldea.•	  Hondakin kimikoak eta arautegi espezifikoek araututako beste 
hondakin batzuk

I. taldea. Hiri- edo udal-hondakinak

Gure etxebizitzetan sorturiko hiri-hondakinek bezala, tratamendu berezirik behar ez 
duten hondakinak dira. Hondakin hauek manipulatzeak ez dakar inolako kutsadura 
kimiko edo biologikorako arrisku gehiturik ospitaletik kanpo. Hori dela eta, kudeaketa-era 
(biltze, garraio eta tratamendua) udalerriaren gainerako hiri-hondakin solidoekin egiten 
den moduan eta batera burutuko da. Hondakin batzuk birzikla daitezke (papera, beira, 
ontziak, metala, pilak, fluoreszenteak, xafla erradiografikoak, e.a), eta hori posible izan 
dadin, gainerako hondakinetatik bananduta egon behar dute. 

Prebentzio-neurri gisa, odolarekin edo gorputz-fluidoekin elkar ukitzen dutela egon 
diren hondakinak talde honetan sartu ahal izango dira, infekzio-gaixotasunak pairatzen 
ari diren pertsonengandik ez datozela ziurtasun osoa dagoenean. Zalantzarik balego, 
zuzenean infekzio-hondakin gisa sailkatuko lirateke (II. taldea).

* Pazienteari buruzko informazioa daukan edozein euskarri (informatikoak, paperezkoak 
eta abar) modu berezian suntsitu behar da, Datu Pertsonalak Babesteko Legeak agindu 
bezala.

II.	taldea.	Hondakin	sanitario	espezifikoak

Osasun-zentrotik kanpo edo barruan kudeaketa berezia behar duten hondakinak dira. 
Kudeaketa berezia, kutsadura biologikoko arriskua dago eta.
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Hondakin hauek babes-neurri egokirik hartu gabe manipulatzeak, birus edo bakterioek 
eragindako infekzio-gaixotasunak hartu eta transmititzeko arriskua ekar dezake. 
Normalean, transmisioa odol, gorozki edo arnas jariakinen eraginpean jartzeagatik 
gertatzen da. Hala ere, oso gaixotasun latzetan, transmisioa agente patogenoak dituen 
edozein hondakinen eraginpean jartzeak sor dezake. 76/2002 Dekretuan zehazten dira 
zein diren aipatu agente patogenoak (difteria, B eta C hepatitisa, poliomielitisa… besteak 
beste).

Talde honen barruan sartzen dira: txerto bizidun eta motelduen ontziak, hondakin 
zorrotzak (xiringak, orratzak, bisturi-xaflak, estileteak...), gorputz-jarioak (100 ml baino 
gehiagokoak), kapsulak eta Petri plakak, infekzio-hondakinak, hondakin anatomiko 
txikiak… besteak beste.

Talde honetako hondakinak ontzi hauetan sartuko dira:

Poltsa gorriak – , 400eko gutxieneko galgarekin, hondakin hauen produkzio txikiak 
egongo diren zerbitzuetarako.

Kontainer horiak – , objektu zorrotzentzat. Zurrunak, zulaezinak, iragazgaitzak eta 
hermetikoak izango dira. 

Likidoetarako ontziak – : zurrunak eta hermetikoak.

III.	taldea.	Hondakin	kimikoak	eta	araudi	espezifikoek	araututako	
beste hondakin batzuk

Osasun-zentrotik kanpo nahiz barruan kudeaketa bereizia behar duten hondakinak dira, 
ingurune-kutsadura eta kutsadura kimikorako arriskua sor dezakete eta.

Talde honen barruan sartzen dira: medikamentu zitotoxiko eta zitostatikoen honda-
kinak, hondakin kimiko sanitarioak, medikamentu-hondakinak eta medikamentu zaharki-
tuak, hondakin erradiaktiboak eta giza hondakin handiak.

Talde honetako hondakinak ontzi hauetan sartuko dira:

Kontainer urdinetan –  hondakin zitostatikoak. Zurrunak, zulaezinak, iragazgaitzak 
eta hermetikoak izango dira. “Zitotoxikoak” direla adierazten duen logotipoa 
eta errotulu nabaria eramango dute.

  – Produktu kimikoetarako ontziak, produktu edo produktuen nahastearen izena-
rekin modu egokian etiketatuta. Zer motatako arriskuak dakartzaten adieraziko 
duten piktogramak azalduko dituzte eta dagokien CER kodeaz etiketatuko dira.
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HONDAKIN-TALDEAK

I. TALDEA II. TALDEA III. TALDEA
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Udal-hondakinak.•	

Ekintza	sanitarioek	•	
sortutako	hondakinak:	
sendaketen materiala, 
gazak, eskularruak, 
zundak, igeltsuak, 
benda eta hesgailuak, 
gernu-poltsa hutsak, 
erabilera bakarreko 
materiala nahiz eta 
odolaz zikinduta egon, 
gorputz-jariakinak (II. 
eta III. taldeetakoak 
izan ezik).

Infekzio-hondakinak.•	

Infekzio-agenteen	•	
kultura	eta	erreserbak,	
eta	aurrekoekin	
kontaktuan	egondako	
hondakinak.

Txerto	bizidun	eta	•	
motelduak.

Hondakin	anatomiko	•	
txikiak.

Hondakin	zorrotzak	•	
(xiringak,	orratzak,	
bisturi-xaflak,	
estileteak...).

Gorputz-jarioak	(100	ml	•	
baino	gehiagokoak).

Animalia	infekziosoen	•	
hondakinak.

Medikamentu	•	
zitotoxiko	eta	
zitostatikoen	
hondakinak	eta	
berauekin	kontaktuan	
egondako	materiala.

Hondakin	•	
erradioaktiboak.

Hondakin	•	
anatomikoak.

Farmakoen	hondarrak	•	
eta	iraungitako	
farmakoak.

Hondakin	kimikoak:	•	
formaldehidoa,	gluta-
raldehidoa,	erradiolo-
gia-produktuak…

T
R

A
TA

M
E

N
D

U
A

Poltsa	beltzak,	200eko	•	
gutxieneko	galgarekin.	
Poltsa	hauen	
edukieraren	bi	heren	
baino	ez	da	beteko,	
modu	egokian	itxi	ahal	
izateko.

Poltsa	gorriak,	400eko	•	
gutxieneko	galgarekin.

Kontainer	horiak,	•	
objektu	zorrotzentzat.	
Zurrunak,	zulaezinak,	
iragazgaitzak	eta	
hermetikoak	izango	
dira.	

Likidoetarako	ontziak:	•	
zurrunak	eta	
hermetikoak.

Ontziek	baldintza	•	
hauek	beteko	dituzte:	
erabat	suntsi	
daitezkeen	materialez	
eginak	eta	hauskaitzak,	
iragazgaitzak,	
zulaezinak	eta	
hermetikoki	ixteko	
modukoak	izango	dira,	
hondakinen	jarioa	eta	
haiek	izan	lezaketen	
toxikotasuna	ekiditeko.	

Dagokien	CER	kodeaz	•	
etiketatuko	dira.
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 3 ESTERILIZAZIO-UNITATEA

Esterilizazio Unitatearen zeregina denbora eta kostu egokian materiala hondatu gabe 
esterilizatzea da. Unitate honen helburua esterilizazio-prozesua eraginkortasun, segur-
tasun eta kalitate-baldintzak betez egiten dela bermatzea da. Beraz, esterilizazio-
zentralak infekzio nosokomialaren prebentzioan zeresan handia du, eta prebentzio-
medikuntzako zerbitzuarekin lan egiten du. 

Gaur egun, esterilizazio-prozesu bati eskatzen zaizkion kalitate-kontrolek teknologia-
maila altuko zerbitzua izatea eragiten dute, beren ekipamenduari dagokionez, eta unita-
teari atxikitako langileen trebezia eskatzen dute, kalitate-irizpideei jarraitzen dieten poli-
tikak egiteko eta eguneratzeko.

3.1 TRAZABILITATEA

Lehen esan bezala, produktu sanitarioak esterilizatzea ezinbesteko eginkizuna da, 
osasun-zentroetan arrisku mikrobiologikoen prebentziorako prozesu garrantzitsueneta-
rikoa izanik. Azken finean, lehentasunezkoa da pazientearen segurtasuna bermatzeko.

Produktu esteril baten elaborazioa oso prozesu konplexua da, eta prozesu horretan 
lortutako bikaintasun-maila hainbat faktoreren baitan dago. Hori dela eta, materialen 
esterilizazio-prozesua prozesu berezien artean dago, ezin baita egiaztatu metodoaren 
eginkortasuna azken produktuaren saiakuntzaren bidez. Mota hauetako prozesu bere-
zietan beharrezkoa da produktu esterilaren elaborazioko etapa guztiak kontrolatzea, 
eta, horregatik, kalitatea bermatzeko sistema bat ezarri beharra dago.

Kalitate-sistemak esterilizazio-prozesuaren segurtasuna bermatu behar du, eta, aldi 
berean, trazabilitatea ziurtatu.

Zer da trazabilitatea eta zertan datza?

Trazabilitatea esterilizazioko etapa guztietan produktu esterilaren erabateko kontrola 
lortzea da: garbiketa eta desinfekzioa, materialen prestakuntza eta ikuskapena, paketa-
tzea eta identifikazioa, esterilizazioa, biltegiratzea, materiala entregatzea eta azkenik 
pazientearekin erabiltzea. Trazabilitatea lortzeko zirkuitu guztian zehar jarraipen doku-
mentatua behar da; horrela, pazientearekin erabili den esterilizatutako materialak iragan-
dako ibilbidea edota historia egiaztatu ahal izango da. Trazabilitatea produktuen fluxu 
fisikoari informazio-fluxu bat sistematikoki elkartzean datza.



353 Higienea, asePsia eta esterilizazioa

Prozesuaren kontrolak sortzen duen dokumentazioa 5 urtez erregistratuta eta artxi-
batuta egon beharko da.

Trazabilitatearen ekarpenak

Ebakuntzetan erabilitako materialen esterilizazio-prozedura bermatzea.• 

Produktuaren banakako kontrola egitea.• 

Gerta litezkeen arazoak arintasunez aurkitu, kokatu eta aztertzea.• 

Arazoren bat eduki duten produktuak banaka kendu ahal izatea.• 

Erakundearen eta langileen segurtasun juridikoa babestea.• 

3.2	 ESTERILIZAZIO-ZENTRALAREN	EGITURA

Esterilizazio Zentralak ospitaleko zerbitzu guztietarako sarbide erraza izan behar du, 
batez ere Unitate Kirurgikora, bera baita esterilizazio-zentralaren bezero nagusia. Era 
berean, zentralerainoko sarbidea mugatua izango da esterilizazio-prozesua ez oztopa-
tzeko.

Egitura zer-nolakoa den kontu, Esterilizazioko Zentralak zonak ongi bereizita eduki 
beharko ditu, eta horietan egingo dira egin beharreko jarduerak:

1. Zona zikina: hemen materiala jaso eta garbitu egiten da. Bertan, material zikina 
garbitu eta lehortzeko behar diren aparatu eta tresnak, konketak eta abar 
egongo dira.

2. Zona garbia: bertan materiala sailkatzeko eta paketatzeko gunea eta esterili-
zagailuen gunea kokatzen dira. Zona garbi honetan, esterilizagailuak eta pake-
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tatzeko behar den materiala dago: termozigilagailua, ontziak, paperezko 
ontziak… 

			

3. Zona esterila: gune horretan egiten da material esterilizatuaren erauzketa. 
Gune honek Esterilizazioko Zentralaren gainerako gune guztietatik bananduta 
egon behar du. Material esterilizatuaren autoklabeek irteerako ate berezia 
eduki ahal izango dute. Baina esterilizagailu guztietan ez da egoten materiala 
sartzeko eta irteteko zona bereizturik. Zona esterilaren barnean material este-
rilaren biltegia ere kokatzen da; bertan gordetzen dira artikulu esterilizatuak 
entregatzeko unea iritsi arte.
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3.3	 ESTERILIZAZIO-METODOAK

METODOA AGENTEA (ERAGILEA) SISTEMA

Fisikoa Bero lehorra

Ur-lurruna

Erradiazioak:	 •	 ionizatzaileak
  (Gamma izpiak)

	 •	 Ez-ionizatzaileak
	 	 (elektroiak)

Poupinelle berogailua

Lurrunezko	autoklabea

Kamera	industrialak

Eremu	industriala

Kimikoa Etileno	oxidoa

Hidrogeno	peroxido	ionizatua	
(gas plasma)

Azido	perazetikoa

Gas(ezko)	autoklabea

Gas plasmazko 
kamera-esterilizadorea

Azido	perazetikozko	
esterilizadorea

Fisiko-kimikoa Formaldehidoa Formaldehido-lurrunezko 
esterilizadorea

3.3.1	 Agente	fisikoak

Bero	lehorra

Esterilizazio fisikoa erabiltzen duen metodo edo prozesua da, eta bertan agente esterili-
zagarria aire lehorra da, tenperatura altuan; horixe du bere desabantailarik handiena, 
materiala lehenago hondatzen delako. Gaur egun ia ez da batere erabiltzen ospitaletan.

Ur-lurruna	

Bero hezeari esker mikroorganismoak suntsitzea lortzen da. Esterilizazioa gertatzeko 
eman behar diren baldintzak denbora, tenperatura eta presioa dira. Ur-lurrunaren auto-
klabea esterilizatzeko modurik onena dela esan daiteke.

Abantailak:
Berezia material termorresistenteetarako. –
Eraginkorra, lurrunak duen sarkortasun handiagatik. –
Kostu baxua. –
Erraz kontrolatu eta monitorizatzeko. –
Ingurumena errespetatzen du. –
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Mugak:
120 – ºko tenperatura jasaten ez duen materialik ezin daiteke metodo honekin 
esterilizatu.
Ertz zorrotzak hondatu egiten ditu. –
Materiala jan egiten du. –
Esterilizazio-ahalmena ez da sartzen oliotan, ezta hautsetan ere. –

Zikloaren tenperatura, presioa eta denbora edukiaren eta helburuaren arabera auke-
ratu behar dira. 

3.3.2 Agente kimikoak

Etileno oxido gasa 

Tenperatura baxuan (30-60 ºC) egiten den esterilizazio-prozesua da. Etileno oxido gasa 
plastikoan oso erraz barneratzen da eta oso eraginkorra da. 

Gas hau sukoia, toxikoa eta erreaktiboa da, beraz, osasun-arriskuak ekiditeko langi-
leen beharrezko prestakuntza oso garrantzitsua da. Derrigorrezkoa da gas honekin este-
rilizatutako materialak aireztatzea gasaren hondakinak kanporatzeko. Zikloak 90 minutu 
irauten du baina 12 ordu utzi behar da esterilizatu den materiala aireztatzen.

Hidrogeno peroxidoko plasma-gasa

Esterilizazio-mota hau ere tenperatura baxuan egiten da. Hidrogeno peroxidoak ez du 
hondakin toxikorik uzten; izan ere, esterilizazio-prozesuaren bukaeran hidrogeno pero-
xidoa ur eta oxigeno bihurtzen da. Horregatik, gas honekin esterilizatutako materialak 
ez du aireztapen beharrik.

Esterilizazio-zikloak 54 edo 75 minutu iraun dezake. Material termosentikorretarako 
erabiltzen da.

Mugak: zelulosa, kotoia, likidoa, hezetasuna, egurra edo lumen luze eta estuko instru-
mentalik ezin da esterilizatu; inaktibatu egiten da hezetasunaren aurrean. Metodo hau 
orain arte deskribatutakoen artean garestiena da.
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3.3.3	 Agente	fisiko-kimikoak

formaldehidoa

Tenperatura baxuko esterilizazio fisiko-kimikoko prozesua da, agente esterilizagarri gisa 
formaldehidoa erabiltzen duena, % 2ko kontzentrazioan, ur-lurrunarekin nahasita, horrek 
sartzeko gaitasuna edo sarkortasuna areagotu egiten baitu.

3.4 ESTERILITATEAREN KONTROLAK

Esterilizazio-zikloaren emaitzak ezin dira ikuskapen soilez edota materialen saiakuntza 
bidez egiaztatu. Zailtasun hori kontuan hartuta, alde batetik behartuta gaude esteriliza-
zio-prozesua modu globalean baliozkotzera, kontrolei arreta jarriz (fisikoak, kimikoak 
nahiz biologikoak), eta ziurtapen hori kreditatzera eta biltegiratzera bestetik. Esteriliza-
zio-prozesuaren eraginkortasunak beraz, karga eta deskargaren identifikazio eta 
kontrolen erregistroak hartuko ditu bere barruan, produktuaren trazabilitatea erraztuz, 
bide batez.

3.4.1	Kontrol	fisikoak: esterilizazio-ziklo bakoitzean ematen diren balore fisikoen 
erregistroak dira. Bertan, tenperatura, hezetasuna eta presioa agertzen dira.
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3.4.2 Kontrol kimikoak: adierazle kimikoek kolore aldaketa izaten dute agente 
esterilizagarriarekiko esposizioaren ondorioz. Adierazle horiek espezifikoak edo bere-
ziak dira esterilizazio-sistema bakoitzerako (lurrun bidezkorako, gas-plasmarako..., 
alegia) eta hainbat sistematan inprimatuta egon ohi dira. Monitorizazio horrek esteriliza-
zioa erdiesteko beharrezkoak diren baldintzak lortu direla baieztatzen du. Hortaz, proze-
dura ondo burutu dela jotzen da.

a) Kanpoko kontrol kimikoak: kaxa eta paketeen kanpoaldean jartzen da. 

b) Barruko kontrol kimikoak: Pakete, edukiontzi edo poltsen barruan esterilizazio 
baldintzak (tenperatura, hezetasuna eta abar) bete direla adierazten dute. 

3.4.3 Kontrol biologikoak: mikroorganismoak dituzten anpuluak dira. Materiala-
rekin batera esterilizatzen dira, inkubatzen utzi eta osterantzean irakurketa egiteko; 
gomendagarria da eguneko lehenengo kargan eta beti gai intrabaskular eta inplantazio-
materialaren kargetan sartzea. Kontrolak positibo emanez gero, esterilizatutako mate-
rial guztia berreskuratu egin behar da ez baita esteriltzat jotzen.
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3.4.4 Esporen kontrola: kontrol biologikoarekin batera esterilizazio-prozesua 
eraginkorra izan den egiaztatzen du. Proba hau astean behin egiten da, eta irakurketa 
laborategian egiten da handik 48 ordura. Positibo emanez gero, esterilizagailua ez da 
erabili behar kontrola negatibo eman arte. 

3.4.5 Bowie-Dick testa: ez da esterilitatea kontrolatzeko proba bat, baina bai 
autoklabearen ur-lurrunaren barneratzeko ahalmena edo sarkortasuna neurtzeko 
proba bat. Autoklabea materialarekin erabili aurretik egunero Bowie-Dick proba egin 
behar da.
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3.5 mATERIAL KIRuRGIKOAK EGITEN DuEN IBILBIDEA

3.5.1 materialaren garbiketa eta lehorketa

Materiala hurrengo ebakuntza baterako prest egon dadin, esterilizazio-prozeduraren 
lehenengo pausua, eta ezinbestekoa, materiala garbitzea da. Horretarako ebakuntza 
amaitu eta gero erabilitako instrumentala zona zikinera eramango da.

Garbiketaren helburua materia organiko guztia ezabatu eta mikrobio karga murriztea 
da. Garbiketa eremuko langileek etxeko lanetarako eskularruak eta babeserako beste-
lako neurriak (betaurrekoak, maskarak) erabili behar dituzte.

Garbiketak behar dituen aurre-baldintzak:

Materiala  – 45 ºC baino gutxiagoko ur eta garbigarritan murgildu behar da 5-10 
minutu bitartean.

Instrumentalak irekita eta desmuntatuta egon behar du. –

Tresna puntazorrotzak banandu eta bereizi behar da. –

3.5.1.1 Garbiketa-motak

a) Eskuzko garbiketa: material delikatu eta konplexuen kasuan erabiltzen da, 
kontu berezia jarriz hari-sistema edo ainguraketa-sistema duten tresnak garbi-
tzeko. Apar gutxi sortuko duten detergente edo garbigarriak erabiliko dira eta 
uraren tenperaturak 45 ºC ez du gaindituko.
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b) Garbiketa automatikoa: bere 
eraginkortasuna dela eta, hauxe 
da metodo ideala materialak 
garbitzeko. Material kirurgikoa 
garbitzeko egokituta dauden 
garbigailuen bidez egiten da.

c) Ultrasoinuen bidezko garbiketa: 
maiztasun altuko uhinen bidez 
garbitzen du, tresnak 45 ºC-tan 
dagoen garbigarri bereziko ur 
disoluziotan erabat murgilduta 
daudela. Egokia da bereziki 
altzairu herdoilgaitzezko tres-
neria garbitzeko, batez ere 
inkrustazioak daudenean, zikin-
keria eraginkortasunez ezaba-
tzen duelako.

Kontuan hartzekoak

Motorrak eta tresna elektrikoak ez dira inoiz uretan sartu behar; trapu hezeak  –
eta detergente entzimatikoak dituzten espraiak erabiltzen dira, ondoren aire 
konprimituzko pistolaz lehortzen direlarik.

Tutu diseinuko instrumentuak (endoskopioak, zistoskopioak eta abar) eskuz  –
garbitu behar dira beti, eta arreta berezia jarri behar da zulotxoen garbiketa eta 
ureztapena egiterakoan. Hori, presiozko ur-pistolaz egiten da.



44

Mikrokirurgiako instrumentala eskuz garbitu behar da, oso doitasun handiko  –
materiala delako eta haren kostua ere handia delako. 

Optikei dagokienez, beti kontu handiz garbitu behar dira, arrasto edo markarik  –
ez egiteko.

3.5.1.2 Lehorketa

Materialaren lehorketa zehatza eta arretatsua egin behar da, kanpokoa nahiz barrukoa, 
eta hori egin daiteke:

1. Eskuen bidez: kanpoko azalerak hondakinik botako ez duten paperezko oiha-
lekin edo ehunki xurgatzaileekin.

2. Modu mekanikoz: barruko zatiei bero lehorrez edo presiopeko airez 
eraginda.

3.5.2 materialaren prestaketa: berraztertzea, lubrikazioa eta 
muntaia

Erabilitako instrumentala garbitu eta lehortu ondoren materiala berraztertu egin 
behar da: 

Garbi eta lehorra dagoela (barrutik ere) egiaztatu. –

Instrumentala erabiltzeko modu egokian dagoela egiaztatu: sorbatza, ixteko  –
mekanismoak, pieza anizdun instrumentala osorik dagoela… 

Behar izanez gero parafinazko olioarekin lubrifikatzen dira tresnak artikulazio  –
edo bisagretan. Horrela instrumentuaren korrosioa ere eragotziko da.

Desmuntatu behar izan diren instrumentuak muntatu egin beharko dira, betiere  –
esterilizatzeko produktuaren eragina galtzen ez baldin bada horrela.

Tresna puntazorrotzetan babesa jarri. –

Aurreko baldintzak bete ondoren, tresnak edukiontzietan edo bakarkako paketetan 
esterilizatu daitezke. Edukiontzi bakoitzarentzat zerrenda bat dago eta zerrenda horiek 
osatzean instrumental guztia dagoela egiaztatuko da.

Hondatutako instrumentalik izanez gero, erretiratu eta mantentze-zerbitzura bidal-
tzen da. Konpondu bitartean beste batez ordeztuko da edukiontzia osatugabe geratu ez 
dadin.
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3.5.3 mATERIALAREN SAILKAPENA ETA PAKETATZEA

Materiala paketatzeko modurik egokiena aukeratzeko, kontuan hartu behar da materia-
lari zer esterilizatze-metodo ezarriko diogun, batetik, eta zer paketatze-mota erbiliko 
dugun, bestetik. Katalogo bat egin behar da, instrumentalaren zerrenda osoarekin eta 
horri dagokion esterilizatze-metodoarekin. 

Esterilizatu beharreko materiala bi taldetan sailkatu eta bereizi behar da:

Material termorresistentea: lurrunaren bidez esterilizatu ahal izango da • 
(121-134 ºC).

Material termosentikorra: etileno oxidoz, gas-plasmaz edo formaldehido-• 
lurrunez esterilizatuko da.

3.5.3.1 Paketatze-motak

A) Paketeak egiteko papera 

 Erabilera bakarreko estalkia da, termo-
rresistentea. Hainbat motatakoak daude 
paperaren lehengaien arabera: krepe-
papera, eho gabeko ehunkia, polipropi-
lenozko estalkia…

 Hesi antimikrobianoa eta estaldura-maila egokia bermatzeko, estaldura bikoitza egin 
behar da (barrukoa nahiz kanpokoa), kanpoko aurpegia zinta itsaskorrarekin prezin-
tatuz. Zinta horrek kanpoko kontrol kimikoa eramango du ezarrita.
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B) Paketeak egiteko poltsak 

 Erabilera bakarrekoak dira. Poltsak luze-
tara zigilatuta daude beroaren bidez eta 
kanpoko kontrol kimiko bikoitzarekin. 
Hainbat motatakoak daude, poltsaren 
materialaren arabera:

Poltsa mistoa: –  termorresistentea, 
bi alde edo aurpegi dituena: bata 
zelulosazkoa (agente esterilizaga-
rria sartzen uzten duena), eta 
bestea film plastiko gardenezkoa 
(materiala ikusten uzten duena). 
Metodo onena da material indibi-
duala eta tamaina txikiko edukion-
tziak paketatzeko. Bilgarria bikoitza 
denean, paper-aurpegi bat beste 
paper-aurpegiaren gainean jarriko 
da, horixe baita agente esterilizaga-
rriarekiko iragazkorra den aurpegi 
bakarra.

Paperezko poltsa:  – zelulosaz fabri-
katua, batez ere ehunkiak paketa-
tzeko erabiltzen dira.

Tyvek poltsa: –  polietilenozko hainbat 
laminaz osatuta dago. Hauxe da gas 
plasma bidezko esterilizazioetan 
aukeratzen den materiala, eta baita 
90 °C-ko tenperatura gainditzen ez 
duten esterilizazio-prozesuetan 
ere.
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C) Edukiontzi zurrunak

 Ontziki hermetiko, termorresistente eta 
berriz erabiltzekoak dira, eta horien 
barruan materiala esterilizatu eta 
garraiatu dezakegu. Aluminiozkoak, 
altzairu herdoilgaitzezkoak edota plas-
tiko zurrun bereziz fabrikatuak izan 
daitezke. Badira iragazkia duten edukion-
tziak, eta beste batzuk, berriz, balbula-
dunak.

1. Edukiontzi iragazkidunak: paperezko edo oihalezko iragazkia erabili daiteke.

2. Edukiontzi balbuladunak: prozesu bakoitzaren ondotik balbulak behar bezala 
funtzionatzen duela egiaztatu behar da. Edukiontzia manipulatua izan den ala 
ez adierazten duen segurtasun-sistema dauka.

Kontuan hartzeko neurriak

Materialak ez du poltsaren hiru laurden baino gehiago okupatu behar. –

Poltsa edo paketeak hermetikoki itxi behar dira. Materiala eta itxiduraren artean  –
segurtasun-tartea utzi poltsa apurtu ez dadin.

Puntadun objektuak gaza edo plastiko-zati batekin babestu behar dira, poltsa  –
zulatu ez dadin.

Hauskorra den materiala babestu egin behar da. –

Poltsa zulatzeko arriskua badago, poltsa bikoitza erabili. –

3.5.4 Esterilizazioa: karga eta deskarga

Materiala garbituta eta prestatuta dagoenean, esterilizazioko zona garbira heltzen da. 
Bertan harrera prozedura egiten zaio materialari: eskari-orriak eta heltzen den materiala 
bat datozela egiaztatu eta materialaren prestakuntza egokiak ziurtatu.

Produktuaren trazabilitatea ahalbidetzeko edukiontzi eta pakete bakoitza etiketa 
batez identifikatuko da, esterilizazio-data, iraungitze-data, langilearen kodigoa, esterili-
zagailuaren kodigoa eta zikloaren zenbakia azaltzen direlarik bertan.



48

Aldi berean, esterilizagailu bakoitzean esterilizatzen diren produktuek esterilizazio-
karga bat osatzen dute. Karga bakoitzaren produktuak, bereizgarriak eta kontrolak iden-
tifikatuta eta erregistratuta geldituko dira.

Karga bakoitza esterilizagailuan sartzerakoan baldintza batzuk bete behar dira:

Esterilizagailuaren barnean karga ahal bezain homogeneo banatu behar da. –

Ez da gomendagarria esterilizagailuaren %  – 75 baino gehiago betetzea.

Pakete edo edukiontziak kameraren hormetatik aldenduta egon behar dira. –

Pakete edo poltsak saskietan era bertikalean jarri, agente esterilizagarria tarte  –
guztietatik pasa dadin.

Saski astunenak kameraren azpialdean jarri behar dira. –

Instrumental astunen kasuan horizontalki jarri behar da poltsaren zigilua hondatu  –
ez dadin.

Kargaren testigu modura kontrol kimiko eta kontrol biologikoa jarri behar da  –
esterilizagailuaren erdian, esterilizatzeko poltsa baten barnean.

Esterilizazio-zikloa bukatzen denean, deskarga eta esterilizazio-prozesu egokiaren 
egiaztapena egingo da zona esterilean. 

Deskarga egiteko eta materiala ontzat emateko zenbait pauso eman behar dira:

Atea zabaltzen denetik,  – 5-10 minutu itxoin behar da materiala ateratzen hasi arte.

Materiala bero dagoen bitartean, ez ukitu, erretzeko eta kutsatzeko arriskua  –
baitago.

Edukiontziek eta poltsek lehor egon behar dute: bustia edo hezea dagoen  –
azalera batekin kontaktuan egonez gero, kutsatutzat hartuko dira.

Edukiontziak itxita eta poltsak osorik daudela egiaztatuko da. –

Esterilizazio-kontrol guztiak egiaztatu: kimikoak, fisikoak eta biologikoak. Baten  –
bat egokitzat ematen ez bada, karga osoa berriz esterilizatu beharko da.

3.5.5 Iraungitze-dataren kontrola eta biltegiratzea

Esterilizatutako materiala, esterilizatzeko eskari-orriarekin batera, bezeroari bueltatuko 
zaio. Hemen bukatzen da Esterilizazio Unitatearen ardura. Behin materiala banatuta, 
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jasotzen duen unitatea da haren arduraduna, eta unitate horrek gordeko du materiala 
esterilitate-kondizio egokietan.

3.5.5.1 Biltegiratzea

Material esterila biltegiratzeak honako baldintzak bete behar ditu:

Material esterilaren biltegia kondizio onenetan mantendu: %  – 40-60ko hezetasun 
erlatiboa, 15 ºC-25 ºC bitarteko tenperatura eta orduko 6 aire-berrikuntzako 
aireztapena.

Materiala apal irekietan jarri; lurretik  – 25 cm-tara eta sabaitik 45 cm-tara egon 
beharko dute. Hautsik ez metatzeko, hobe da materiala zintzilikatutako otar-
txoetan jartzea.

Alferrikako manipulazioak saihestu. –

Osorik ez dauden enbaseak baztertu. –

Iraungipen-dataren arabera ezarritako berritze-zirkuitua osatu. –  

Gordetzean, kutsatutako guneetatik ez da pasatu behar. –

3.5.5.2 Iraungitze-dataren kontrola

Iraungitzeak lotura zuzena du manipulazioarekin, biltegiratzeko baldintzekin, garraioa-
rekin, bilgarri-mota eta biltze-moduarekin. Badaude arau orokor batzuk iraungitzea 
kontrolatzeko:

Identifikazio-etiketek eta iraungitze-datarenek bistan egon behar dute. –
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Unitate bakoitzak esterilizatutako materialaren iraungitze-datak berrikusteko  –
prozedura ezarri behar du.

Kondiziorik onenetan, honakoak dira iraungitze-aldi estandarrak: –

Edukiontziak:  � 6 hilabete
Tyvek poltsa:  � 12 hilabete
Krepe-papera, estalki bikoitza:  � 3 hilabete
Eho gabeko ehuna:  � 3 hilabete
Estalki bikoitzeko polipropilenoa:  � 12 hilabete
Paperezko poltsa:  � 6 hilabete
Estalki soileko poltsa mistoa:  � 6 hilabete
Estalki bikoitzeko poltsa mistoa:  � 12 hilabete 

3.5.5.3 Esterilizatutako materialaren erabilera

Biltegiratutako materiala erabiltzeko, aurre-betekizun batzuk kontuan hartu behar dira. 
Erizain Instrumentistari buruzko gaian sakonago jorratzen dira; hala ere, hemen arau 
orokor batzuk gogoraraziko dira:

Materialaren prozesaketa egiaztatu: kanpoko eta barneko kontrol kimikoaren  –
kolore-aldaketa (agente esterilizagarriarekiko esposizioa).

Ontzi bakoitza zehatz-mehatz identifikatuta dagoela egiaztatu.  –

Esterilizatutako materiala hausturarik edota hezetasunik gabe dagoela konpro- –
batu.
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 1 UNITATE KIRURGIKOAREN KOKAPENA OSPITALE 

BARRUAN

Unitate Kirurgikoa praktika kirurgikoa kondizio egokietan burutzeko beharrezkoak diren 
gelek osatzen dute. Gela hauek komunikaturik daude eta ebakuntzetarako beharrezkoak 
diren baliabide zein materialak gordetzen dituzte. 

Unitate Kirurgikoa ondorengo gela hauek osatzen dute:

Bertako langileen aldagelak. Langileak aldageletatik sartuko dira eremu kirurgi-• 
kora; bertan egongo dira jantzi kirurgikoak.

Pasillo garbia eta zikina.• 

Biltegiak (farmazia, material suntsigarriarena...).• 

Egongelak eta atseden hartzeko espazioak.• 

Bulegoak (erizain gainbegiralearena, administratiboena, familiarrei informazioa • 
emateko gela...).

Garbiketa-gela. • 

Ebakuntza-gelak eta ebakuntza-gelaren aurreak.• 

Konketa kirurgikoak.• 
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Ospitale barruan Unitate Kirurgikoaren kokapena ospitalearen tamainaren arabe-
rakoa da. Kasu guztietan, ondo komunikaturik egon beharko da ondorengo guneekin:

Anestesia ondoko bizkorketarako unitatearekin (ABU).• 

Zainketa Intentsiboetako Unitatearekin (ZIU).• 

Larrialdietako zerbitzuarekin.• 

Erditze-gelekin.• 

Ospitalizazio-unitateekin. • 

Eguneko ospitalea eta OGKU (Ospitaleratze Gabeko Kirurgia Unitatearekin).• 

Esterilizazio-zerbitzuarekin.• 

Anatomia Patologikoko laborategiarekin.• 

Erradiologia-zerbitzuarekin.• 

Laborategi-zerbitzuarekin.• 

Odol-bankuarekin.• 

Unitate Kirurgikoak ondorengo kondizio orokorrak bete behar ditu:

Ospitale barruan, gaixo zein hornidurentzat,  7 erraz iristen den leku batean egon 
behar du eta era berean ospitaleko pasillo nagusitik aldenduta. 

Soinuetatik  7 isolatua.

ur 7  hotza eta beroa eduki behar ditu.

Aireztapen iturri 7  egokiak.

Segurtasunezko instalazio elektrikoak 7 , larrialdi-egoeratan korronte elektrikoa 
birsortzeko. (Kontuan izan ospitale baten energia-iturri nagusia energia elek-
trikoa dela; hortik instalazioen zainketa zorrotzak eta berrikuspenak egin 
beharra).

Arrisku elektrikoen aurkako babes-neurriak 7 . (Bertako langile orok arrisku elek-
trikoen aurkako babes-neurriak ezagutu behar ditu).

Huts-sistema, aire konprimitu-, oxigeno- eta gas-sistemak. 7

Bertako langileak, pazienteak nahiz materialak garraiatzeko  7 igogailu eta karga-
gailuak egon behar dira.
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Komunikazio-sistemak,  7 besteak beste, larrialdi-egoerak konpontzeko: ahots 
bidezko komunikazio-sistemak (telefonoa...), argi bidezko dei-zerbitzuen 
sistemak (larrialdi kasuetan), ordenagailuak, zirkuitu itxi bidezko telebista, 
laginen bidalketa burutzeko hodi pneumatikoak.

Eraikitze-materialek garbitzeko errazak  7 izan behar dute eta desinfekzio-tekniken 
aurrean erresistentzia handikoak.

Ate zabalak 7  dituzten sarrera eta irteerak.

Unitate Kirurgikoa osatzen duten gela guztiek  7 komunikaturik egon behar dute; 
betiere gune garbia eta zikina bananduta daudelarik.

Ezaugarri bereziak 7 : Hezetasun-maila altua: % 55ekoa. Airearen tenperatura: 
20-25 ºC. Aireztatze-sistema: 20 aldiz orduko.

 2 UNITATEAREN EGITURA

Unitate Kirurgiko batek ez du finkaturiko egitura teoriko bat; hau da, ospitale bakoi-
tzaren beharren araberakoa izaten da. Ebakuntza-gela kopurua ere ospitale bakoitzaren 
araberakoa da. 

Egitura fisikoa diseinatzeko orduan langile zein gaixoen segurtasuna bermatzea eta 
mikroorganismorik gabeko ingurua lortzea dira helburu nagusiak.

Espazioen banaketak etorkizunean eman daitezkeen aldaketak kontuan hartuz disei-
natu behar dira eta argi eta garbi bereizi behar dira eremu garbia eta eremu zikina.

2.1 GuNE NAGuSIAK

Hiru gune nagusi bereizten dira eta bakoitzean janzteko arau ezberdinak bete behar dira. 
Gune batetik bestera egoki jantzita pasatzeak zeharkako kutsadura gutxitzen du.

2.1.1 murriztutako gunea

Bertan jantzi kirurgiko garbia erabili behar da: pijama, txanoa, eskalapoi bereziak (edo, 
horien ordez, galtzak) eta mozorroa. Gune honen barruan topatuko ditugu:
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Ebakuntza-gela

Gune esteril nagusia da, ebakuntza egingo den gunea eta horretarako behar diren mate-
rial eta aparatu guztiak edukiko ditu. Ebakuntza-gelak gune garbiarekin harremana izan 
behar du alde batetik, eta gune zikinarekin beste aldetik. Ate edo leiho guztiek itxita 
egon behar dute beti, mikroorganismoen barreiaketa ekiditeko eta bertan teknika 
guztiak kondizio esteril eta aseptikoetan aplikatzeko.

 Anestesia-aurreko gela edo ebakuntza-gela aurrea

Pazientea hemen egoten da ebakuntza-gelara sartu aurretik. Bertan jartzen zaio aurre-
medikazioa eta anestesia; beraz, anestesia ipintzeko beharrezkoa den material guztia 
egongo da.

Konketa kirurgikoak

Ebakuntzan parte hartuko duen talde kirurgikoa (sendagile, erizain) bertan garbitzen da. 
Konketa horiek ebakuntza-gelarekin elkartuta daude ate eransgarri batzuk dituztelarik.

Konketa handia izan behar da, iturri askorekin, ur hotzaz eta beroaz hornituta, bertan 
xaboi antiseptikoa eta garbitze denbora kontrolatzeko ordularia egon behar da.
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Iturri, xaboi… guztiak, ukalondo edo hankaz erabiltzeko prestatuta daude, gehien 
bat hankaz. Garbitze kirurgikoak gutxi gorabehera 5 minutu iraun behar du.

2.1.2 Erdi murriztutako gunea

Jantzi kirurgiko garbia erabili behar da: pijama, txanoa eta eskalapoi bereziak (edo 
galtzak). Mozorroa erabiltzea ez da derrigorrezkoa. Zenbait ospitaletan gunea 
mugatzen duen marra gorri bat dago margotuta lurrean. Gune honetan ondorengo 
gelak aurkitzen dira: 

 a) Egongelak.
 Pertsonalak ebakuntza batetik besterako tartean atsedena hartu dezan.

 b) Bulegoak.

 c) Biltegiak.

 d) Aldagelak eta komunak.
 Pertsonalak kaleko arropa jantzi kirurgikoaz aldatzen duen lekua.

 e) Kontrola edo harrera-tokia. 

Eguneko egitasmoa jarrita egoten da. Bertan gaixoa jasotzen da, ondoren 
ebakuntza-gela aurrera pasatzeko. Unitate Kirurgikora sartzen diren pazienteak higiene 
egokia eduki behar dute, soinean ospitaleko pijama soilik eramango dute, ilea batuta 
txanoaren azpian eta izara garbiez estalita egongo dira.
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2.1.3 murriztu gabeko gunea

Gune honek ez du lotura zuzenik eduki behar beste guneekin, eta gune honetatik ez da 
gune garbira edo esterilera pasa behar. Beharrezkoa izanez gero, galtzak ere aldatu egin 
behar dira. Gune honetan aurkitu dezakegu:

 a) Garbiketa-gela. 
 Ebakuntza-gela garbitzeko materiala dago bertan.

 b) Ebakuntzetan sortutako hondakinak une batez gordetzeko gela.

 c) Pasilloa eta karga-gailua.
 Material kutsatua eramateko.

2.2 BESTE GuNE BATZuK

2.2.1 Bizkortze-gela

Unitate Kirurgikoaren barne dagoela kontsideratzen da. Ebakuntza ondorengo zainketa 
berezietako gela da. Unitate hauek anestesistek eta erizainek ikuskatzen dituzte. Bertara 
pazienteak ebakuntza bukatu eta berehala pasatzen dira eta ordu batzuk egoten dira, 
beren bizi-konstanteak eta kontzientzia-egoera erabat ondo egon arte. Ospitale 
batzuetan, pazienteak ebakuntza-gelara sartu baino lehen aurre-medikatzeko ere erabili 
daiteke bizkortze-gela.
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Ondoren, osasun-egoera larriagotzeko arriskua txikiagoa denean, ospitaleratze-
gelara pasatzen dira.

Egoera larrian dauden pazienteak, ospitaleko Zainketa Intentsiboetako Unitatera 
(ZIU) pasatuko dira. Unitate hori ez dago Unitate Kirurgikoaren barne, nahiz eta gehie-
netan oso gertu egon. 

2.2.2 Ospitaleratze Gabeko Kirurgia unitatea (OGKu)

Unitate honetan alterazio fisiologiko handirik eragiten ez dituzten ebakuntzetako pazien-
teak egoten dira. Normalean, 24 ordu baino gutxiago egoten dira. Hemen ospitaleratzen 
diren pazienteek ez dute zainketa espezializaturik edo monitorizaziorik behar izaten 
kirurgiaren ondoren. Denbora jakin bat pasa ondoren, eta pazienteak ezin badu alta jaso, 
ospitaleko beste unitate batera pasatuko da.

2.3 INSTALAZIOEN DISEINuA

 Ebakuntza-gelaren  – tamaina 40 m2-koa izan behar da gutxienez, eta inoiz ez 60 m2 
baino handiagoa. Unitate Kirurgiko bateko ebakuntza-gela guztiak tamaina berekoak 
izatea gomendatzen da, larrialdietako ebakuntzak zein ebakuntza arruntak, berezita-
sunik gabe, batean edo bestean burutu ahal izateko.

Lurzoruek  – ezaugarri hauek izan behar dituzte: lauak eta gogorrak, ertz edo izkinarik 
gabeak, energia-eroaleak, erraz garbitzekoak eta desinfekzio-tekniken aurrean erre-
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sistentzia handikoak. Gaur egun gehien erabiltzen den materiala biniloa da. Lurzoruak 
elkargunerik gabeko gainazala eduki behar du eta hormetatik gora 3-4 cm jarraitu 
behar du.

Haize-zurrunbiloak eta horiek sor ditzaketen kutsadura-arriskuak ekiditeko,  – ateak 
lerragarriak eta irristakorrak izan behar dira. Zabalera minimoak 1,80 metrokoa behar 
du izan. Ateek itxita egon behar dute eta bertatik pertsonalaren zirkulazioak ahalik 
eta txikiena izan behar du. 

Ez –  da leihorik izango.

Aireztapen-sistemaren instalazioa soilik eremu kirurgikorako izango da. –

Aireztapen egokiak – : ebakuntza-gelako aire-sistemak airearen filtrazioa kontrolatzen 
duen aparatu bat eduki behar du. Aireztapenaren helburua ebakuntza-gelatik parti-
kulak kanporatzea da.

 Aire-fluxua gune garbitik zikinerakoa izango da; berriztapenak gutxienez orduko 15-25 
aldiz izango dira eta hauetatik gutxienez 3 kanpoko airearekin. Zirkulatzen ari den aire 
guztia iragazki egoki batzuetatik pasa behar da, HEPA filtro-sistema berezietatik, hain 
zuzen ere. Horiek eraginkortasun handikoak dira, eta 0,5 mikrometro baino handia-
goak diren partikulen % 90 gelditu ditzakete 0,20-0,30 m/s-ko abiaduran.

 Aire-fluxuak positiboa izan behar du, ebakuntza-gela barruan kanpokoarekin alde-
ratuz, eta airea sabaitik sartu behar da operazio-gelara eta lurretik irten. Aire egoki-
tuko sistemaren iragazkiak eskura egon behar dira eta maiz berraztertu eta garbitu 
behar dira. 

Hormak eta sabaiak  – ezaugarri hauek bete behar dituzte: sendoak izatea, partikulak 
pilatu litezkeen zulorik ez izatea, argiztatze gutxikoak, suarekiko erresistentzia handi-
koak, iragazgaitzak, erraz garbitzekoak eta kolore argikoak erreflexuak ekiditeko. 
Sabaiak lurretik 3 metrotara egon behar du gutxienez eta zaraten aurkako erresisten-
tziadun gainazala eduki. 

Argiztapena  – era uniformean banatuta egon behar da ebakuntza-gela osoan. Intentsi-
tate handikoa izan behar da, itzalik edo berorik ez sortzeko modukoa, erraz garbi-
tzekoa, kolore zuri-urdinduna eta islarik gabekoa. 

Tenperatura: –  20-24 ºC-koa, mikroorganismoen hazkuntza ekiditeko. Tenperatura hori 
ondo jasaten dute pazienteek eta langileentzako ere erosoa da lanerako. Ebakuntza-
gela bakoitzak bere termorregulazio-sistema eduki beharko du.

Hezetasun-maila altua – , % 50-60koa, mikrooganismoen hazkundea ekiditeko eta 
energia estatikoaren arriskua gutxitzeko.
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 3 EBAKUNTZA-GELA

3.1 OINARRIZKO EKIPAmENDuA

ARGIAK•	

Ondorengo argi-motak daude ebakuntza-gela barruan:

Sabaian kokaturiko argi nagusiak. 7

Sabaitik ateratzen diren lanpara  7
kirurgikoak; mugikorrak eta argi 
hotzekoak izan behar dute.

Larrialdietako lanpara kirurgikoak. 7

HUTSEKO, O•	 2-KO, AIRE KONPRIMITUKO ETA GAS ANESTESIKOEN 
SISTEMAK

 Sabaian edo hormetan egokituta egon daitezke eta ugariak izan behar dute.
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INSTALAZIO ELEKTRIKOAK •	

 Hainbat aparatu dagoenez, tentsio ezberdinekoak izango dira eta istripu elektrikoak 
ekiditeko lur-hartunea izango dute.

XURGAGAILUAK•	

 Gutxienez bi egon behar dute, bata anestesian erabil-
tzeko eta bestea eremu kirurgikoan.

ESERLEKUAK•	

 Biragarriak, mugikorrak eta altuera ezberdinetan egokitzen direnak izan behar dute. 
Eskaileratxoak ere egoten dira ebakuntza-geletan.

MAHAIAK•	

 Gutxienez ondoren aipatzen diren mahaiak 
eduki behar dira ebakuntza-gela batean: bi 
mahai handi, anestesiarako txiki bat eta azkenik 
“Mayo” mahaia. Denak gurpildunak.

SERUMAK EUSTEKO MAKILAK•	

“Mayo” mahaia
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ZAKARRONTZIAK•	

 Arropa zikinerako poltsak.

 Eremu kirurgikotik datorren material suntsigarria biltzeko zakarrontziak.

 Kutsadura biologikoaren arriskua duten hondakinentzako poltsa gorridun zakarron-
tzia.

 Edukiontzi zurrunak: objektu zorrotzentzat.

ORDULARIA•	

 Segundo markagailua duena.

BISTURI ELEKTRIKOA•	

 Korronte elektrikoa sortzen duen aparatua da, izan 
ere, korronte elektrikoa erabili ohi da ehunak moztu 
zein koagulatzeko. 

 Elektrokirurgia, beraz, gantz-ehun, aponeurosi, 
muskulu, barrunbe zein odol-hodietan erabili daiteke. 
Erizain zirkulatzailearen betebeharra da, ebakuntza 
hasi aurretik ebakidura eta koagulazio minimoa 
sortuko dituen korrontea doitzea eta ondoren ziru-
jauaren beharren arabera handitzen joatea.
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 Bisturi elektrikoan bi mekanismo ezberdin erabili daitezke, monopolarra eta bipo-
larra; elektrodoen kokapenean bereizten dira. Monopolarrean korrontea bisturi elek-
trikoaren muturrean sortzen da eta lur-plakak jasotzen du. Bisturi bipolarrak bi mutur 
izaten ditu: batetik korrontea sortzen da eta bestetik jaso. 

 Lur-hartunea

 Potentzial berdineko energia-eroale sistema da, zeinek konexio bat sortzen duen 
zirkuitu elektriko baten eta lurraren artean. Larruazalera itsasten den plaka izaten 
da.

  Kontuan hartu beharreko segurtasun-neurriak:

Lur-hartunea elektrodo aktibotik ahalik eta gertuena egon behar da; gorpu-• 
tzaren bidez eroandako korrontea minimoa izan dadin. 

Pazientearen gorputz-azalera handi bat hartu beharko du lurreko hartunea, ahal • 
bada ilerik zein orbainik gabeko azala.

Hezurrak nabarmentzen diren guneetan ez da jarri behar.• 

Muskulu nagusiak dauden azaleretan jartzea gomendatzen da eta azalak garbia • 
eta lehorra egon beharko du.

Azpian protesi metaliko bat duen azaleraren gainean ez ipini (aldakako protesia • 
adibidez).

Lur-plakak garbia egon behar du eta izkinak zimurtu gabeak eduki behar ditu.• 

Lur-plakak funtzionamendu monopolarra zein bipolarra ahalbidetzen duen • 
generadoreak erabiltzen diren kasuetan konektatu behar dira.

 Erizain zirkulatzaileak erizain-zainketen orrian idatziz jaso beharko ditu ondorengo 
datuak: elektrodo ez-aktiboa non jarri zaion pazienteari, larruazalaren egoera elek-
trodoa jarri aurretik eta ondoren, erabilitako generadorearen identifikazio-zenbakia 
eta bisturi elektrikoan erabili izan den intentsitate-zenbakia.

MAHAI KIRURGIKOA•	

 Aurretik aipatu bezala, gaixoaren gorputz-jarrera ebakuntza-motaren araberakoa da; 
kontuan hartzen dira zirujauak erabiliko duen teknika eta anestesia jartzeko modua.

 Eragina duten beste faktore batzuk gaixoaren adina, altuera, pisua, aurretik izandako 
gaixotasunak eta zirkulazio- eta arnas aparatuen egoerak dira.
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 Gaixoa gorputz-jarrera egokian jartzeko ardura talde guztiarena da.

 Mahai kirurgiko ezberdinak daude eta bakoitzak bere dispositiboak ditu. Mahai kirur-
gikoak gorputz-jarrera ezberdinetara egokitzen dira, edozein kirurgia-mota bertan 
egin ahal izateko.

  Mahai kirurgiko gehienek igoera-sistema metaliko edo hidraulikoa dute eta horren 
gainean doa mahaia. Normalean, mahai kirurgiko gehienek pazientea mahai kirurgi-
koan bertan lekuz aldatzeko aukera ematen dute, horretarako “transfer” izeneko 
gurpildun aparatua erabiltzen da. 

 Mahaia osagai ezberdinez osatuta dago eta horiek kirurgiaren arabera posizioz alda-
tzeko aukera dute. Osagaiak burukoa, gorputz-enborra eta hankak dira eta azken 
horiek uzkurtzeko eta luzatzeko aukera dute, nahi dugun posizioa lortzeko.

  Mahai kirurgikoa eroalea ez den kautxuzko koltxoi batez estalita dago, koltxoiak 
gutxienez 8 cm-tako lodiera izan behar du eta mahaira itsatsita dago. 

  Mahai kirurgiko arruntek gorputz-jarrera ezberdinak aukeratzeko kontrolak dituzte, 
elektrikoak eta hidraulikoak (palankak); baina eskuz ere manipula daitezke eta nahi 
den gorputz-jarrera aukeratu. Mahaiak gora eta behera eta alde batera zein bestera 
igoarazi daitezke. Posizio bakoitza era egonkorrean mantentzeko balaztak ditu. 

  Mahai bakoitzak, aipatutako osagaiez gain, prozedura berezietarako osagaiak ditu; 
osagai guztiek babestuta egon behar dute edozein zauri edo traumatismo ekiditeko. 
Hauek dira osagaiak:

Gorputz-enborraren mahaia.• 

Sorbaldako zubia.• 

Beso-euskarriak.• 

Atseden-hormak.• 

Bururako euskarri bereziak.• 

Presio aldagarria duen koltxoia.• 

Artikulazioak babesteko dispositiboak: aparra, polimero edo silikona materialaz • 
eginikoak.
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anestesia-arkua

beso-euskarriak

zango-euskarriak

SEGURTASUN-UHALA•	

 Beheko gorputz-adarren gainean jartzen den uhal lodi bat da, hanken mugimendua 
mugatzeko. Material gogorrekoa da, energia ez eroalea eta nylon edo kautxuzkoa.

 Uhala neurri egokian jarri behar da eta ez du inoiz eragotzi behar zirkulazioa edo 
nerbio-sistemaren jarduna.

ANESTESIA-ARKUA•	

 Gaixoaren izarak eusteko balio duen metalezko hodi bat da, honek gune esterila gune 
ez-esteriletik bananduko du. Anestesia-arkuak egitura zurruna izan dezake edo 
egitura malgua eta mugikortasuna ahalbidetu. Gaixoa gorputz-jarrera egokian jarri 
ondoren jartzen da anestesia-arkua, zeinak plano ezberdinetan mugitzeko aukera 
baitu.

BESO-EUSKARRIAK•	

 Besoak eusteko erabiltzen dira eta angelu ezberdinetan jarri daitezke. Besoak ez dira 
inoiz sorbaldekiko 90º angeluan baino gehiago zabalduko.
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ZANGO-EUSKARRIAK•	

 Litotomia gorputz-jarreran hankei eusteko erabiltzen dira. Ondo jarrita egonda ere, 
beti eragiten dute presio txiki bat belaun atzean eta honek nerbio eta odol-hodi popli-
teoetan presioa sortzen du. Beraz, kontu handia izan behar da.

ANESTESIA-ORGA•	

 Anestesia-prozeduretan erabiltzen diren medikamentu, serum eta material 
suntsigarria gordeko da orga honetan.

ANESTESIA-APARATUA: ARNASGAILUA•	

 Anestesia orokorrak irauten duen bitartean gaixoari arnasa errazten dion aparatua 
da, arnas muskuluak geldirik baitaude. Arnasgailuak gaixoaren arnas funtzioa (gasen 
trukea) mantenduko du, ahotik edo sudurretik jarritako hodi baten bidez.

 Bi arnasgailu-mota nagusi daude:

Anestesian erabiltzen direnak: oso konplexuak dira eta ebakuntza-gelan egoten • 
dira.

Suspertzean erabiltzen direnak: sinpleagoak dira eta larrialdietako zerbitzuetan • 
egoten dira.

 Arnasgailu guztiek honako elementuak dituzte:

Gas- eta oxigeno-biltegiak. –

Gasen erabilera kontrolatzeko hainbat neurgailu. –

Egoera likidoan dauden anestesikoak erabiltzeko neurgailuak. –
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Kanporatutako karbono dioxidoa pilatzeko biltegiak. –

Oxigeno-neurgailuak. –

Oxigenoa falta den kasuetan, gasen fluxua automatikoki itxiaraziko duten  –
sistema bateratuak.

Oxigeno- eta gas-fluxuak proportziotik kanpo daudenean abisatuko digun  –
alarma.

Orratz bidezko segurtasun-sistema gasen kanporaketa gehiegizkoa denean. –

Kanporatzen diren gasak garbituko dituen sistemak. –

  Arnasgailuak presio altuko sare baterako konexioa du, beharrezkoak diren aire eta 
oxigenoaren sareetarakoa, hain zuzen ere. Arnasgailuak presio altua txikiago bihur-
tuko du, gaixoarentzako handiegia ez izateko; hori, segurtasun-balbula batek kontro-
latuko du. Balbula horrek, bestalde, inguruko airea barreiatzea ahalbidetu dezake 
gas-sisteman arazoren bat dagoenean.

 Arnasgailuak gaixoaren arnas funtzioa mantenduko du guk aurrez programatu 
bezala. Horrela balbulek aire-fluxua norabide bakar batean sortuko dute:

inspirazio-hodia  $  gaixoa  $  espirazio-hodia

 Arnasgailuaren kontrol ezberdinak zein alarmak panel batean ikus ditzakegu. Kontrol 
nagusiak honako hauek dira: 

VT•	  : pazienteari bidaltzen zaizkion aire ml-ak neurtzen ditu.

FR•	  edo arnas maiztasuna.

VM•	  edo bolumena minutuko (VT x FR).

FiO•	 2 edo oxigeno-nahastea.

I/E•	 : arnasketa ziklo batean, inspirazio-fasearen eta espirazio-fasearen iraupena 
erlazionatzen ditu.

Fluxuaren abiadura: lan-presioa edo aireztapen potentziala bezala ezagutua.• 

Trigger•	 : pazienteari bere kabuz arnasketak egitea ahalbidetzen duen sistema da.

Aireztapen-mota ezberdinak.• 

Alarmak.• 

 Araututako arnasgailu guztiek hainbat sentsore dituzte O2, FiO2 eta fluxuak neur-
tzeko. Ondorengo alarma hauek ere izan behar dituzte:



694 unitate kirurgikoaren egitura

Arnas bideko presio altuaren neurgailua: zirkuituak ezarritako fluxua baino • 
handiagoa duela adierazten digu, kanpotik ezarritako indar batek ixten duelako 
edo gehiegizko aireztapena duelako.

Beheko arnas bideko presio neurgailua: zirkuituak ezarritako fluxua baino • 
txikiagoa duela adierazten digu, sistema itzali delako edo gas-jarioa duelako.

Minutuko bolumena: altua eta baxua. Minutuko bolumena igotzeak gaixoak • 
hobera egin duela adierazten digu; jaisteak, disnea edo gaixoa oraindik lokar-
turik dagoela.

Inspiratutako O• 2-kontzentrazioa.

Arnasgailuaren indarrean arazoak: arnasgailua ez da gauza gaixoari bolumen • 
nahikoa bidaltzeko.

 Arnasgailuek bi aireztapen-mota nagusi dituzte:

1. VMC edo Kontrolaturiko Aireztapen Mekanikoa.

2. VA edo Bideratutako Aireztapena.

 Bi hauen arteko ezberdintasun nagusia da lehenengoan gaixoak ez duela arnasketan 
parte hartzen eta bigarrengoan gaixoak bere kabuz arnas egin dezakeela.
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3.2 ESKuRA EGON BEHARREKO APARATuAK

DESFIBRILAGAILUA ETA BIHOTZ-BIRIKETAKO BIZKORTZE-ORGA•	

 Arritmia larri batzuetan heriotzari 
aurre egiteko modu eraginkor bakarra 
pazienteari deskarga elektrikoa 
ematea da. Horretarako, desfibrila-
gailua erabiltzen da. Horren helburu 
nagusia pazientearen bihotzaren 
erritmoa normalizatzea da.

 Energia goi-tentsioan gordetzen duen 
sistema berezia du eta energia hori 
programatu egin daiteke pazien-
tearen arritmia-egoeraren arabera. 
Eskura egon behar du orga honek eta 
ospitale guztiek ondo egokituta egon 
behar dute.

INTUBAZIO ZAILEKO ORGA•	

 Intubazio zail baten aurrean behar den material bereziaz osaturiko orga da. 

 Orga honek leku finko eta eskurakoia izan behar du eta bertan dauden materialak 
ondo ezagutzea garrantzitsua da hil edo biziko egoeretan erabiltzen baita.
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 Orga honetako material horiek denak anestesiako erizain kapituluan azaltzen dira, 
hain zuzen ere, “Pazientea aireztatzeko beste aukera batzuk” atalean.

INFUSIO-PONPAK•	

 Pazienteari bena barnetik medikamentu, 
nutrizio eta serumak dosi egoki eta modu 
etengabean ematen laguntzen duen sistema 
berezia da. Pazientearen berezitasunen 
arabera programatu daitezke.

ODOLA ETA SERUMAK BEROTZEKO •	
SISTEMAK

 Haien helburua pazienteari jartzen zaizkion 
likidoak (serumak, odola...) bero ipintzea da, 
ebakuntza-gelan pazientearen tenperatura 
jaitsi egin daitekeelako anestesia, ebakun-
tza-gelako tenperatura eta ebakuntzaren 
beraren ondorioz. Mota ezberdinetakoak 
daude.

MANTA TERMIKOA•	

 Beroa ematen duen sistema da eta bere barnean hodi malgu eta elastikoak ditu. 
Horiek puztu egiten dira beren barrutik aire beroa pasatzean. Ebakuntza luzeetan 
pazienteak hipotermia izan ez dezan erabiltzen da.

SERUM-BEROGAILUA •	

 Serumak bero izateko aukera ematen 
duen aparatua da. Bertan ur birdesti-
latua ipintzen da eta aparatuak serumak 
nahi diren tenperaturan mantentzen 
ditu.
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3.3	 BESTE	APARATU	BATZUK,	EBAKUNTZA-MOTAREN	
ARABERAKOAK

Aparatu batzuk aipatu besterik ez ditugu egingo, bakoitzak zertarako balio duen aipatu 
gabe: 

ENDOSKOPIA-APARATUAK •	

 Endoskopia bidez (kirurgia itxiak) egiten 
diren ebakuntzetan erabiltzen da apara-
tu-mota hau. Pazientearen gorputzeko 
barrunbeak ikustea errazten du tresna 
optiko argidun batez. Ebakuntza-mota 
horietan, pazienteak kirurgia irekietan 
baino arrisku gutxiago ditu eta errekupe-
razioa azkarragoa izaten da.

 Endoskopia-aparatuak beharrezkoak 
diren tresnak biltzen ditu, besteak beste:

Telebista edo monitorea•	 : zirujauak 
hemen ikusten ditu pazientearen 
barrunbeak. Bat edo bi egon daitezke 
dorre bakoitzean.

Kamera•	

Argi hotzeko iturria•	

Karbono dioxido puzkailua: •	 eba-
kuntza laparoskopikoetan pazien-
tearen pneumoperitoneoa egiten 
eta mantentzen duen puzkailua da. 
Dioxido karbonoaren presioa eta 
sartzen den fluxua neurtu eta 
kontrolatu egin daitezke.

EKOGRAFOA•	

 Ekografia irudi bidezko teknika diagnos-
tikoa da eta ultrasoinuak erabiltzen ditu 
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objektu edo gorputzen irudiak  bi (2D) edo hiru dimentsiotan (3D) sortzeko.  Gaur 
egun 4Dko ekografiak ere badaude hiru dimentsioak modu dinamikoan ikusteko. 
Gorputz barruko organoak eta odol-hodiak begiratzeko erabiltzen da ekografia.

 Frogaturik dago ekografia bidezko miaketak ez diotela kalterik eragiten pazienteari.

TRAUMATOLOGIAN

ESKU-MAHAIA•	

ISKEMIA-APARATUA•	

 Gorputz-adar bateko odol-zirkulazioa 
(bena barnekoa eta arteriala), denbora 
jakin batean eteten laguntzen duen 
aparatua da.

 Horren helburua kirurgia denboran odol-
galera gutxitzea eta eremu kirurgikoa 
odolik gabe mantentzea da.
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X IZPIETAKO APARATUA TELEBISTAREKIN•	

 Erradiazio (X izpi) ikusezinak sortzen dituen aparatua da. X izpiek gorputz opakoak 
zeharkatzen dituzte eta horiek argazki baten bidez edo telebistaz ikus daitezke. 
Ebakuntza-gelan asko erabiltzen den aparatua da, gehien bat traumatologiako kirur-
gian. Pazientearentzako eta langileentzako kaltegarria da, erradiazioa sortzen 
duelako. Hori dela eta, garrantzitsua da berundun mantal batekin babestea.
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uROLOGIAN

LITROTRIPTOREA•	

 Gernubidetako kalkuluak tratatzeko 
aparatua da. Litotriptoreak kalkuluak 
apurtuko dituzten uhinak sortzen ditu, 
eta horrela pazienteak dituen kalkuluak 
kanporatzen lagunduko du. Bi motatako 
zundak ditu, bigunak eta gogorrak eta 
kalkuluaren kokapenaren arabera bata 
edo bestea erabiltzen da.

uROLOGIA ETA GINEKOLOGIAN

ENDOMAT APARATUA•	

 Urologia zein ginekologiako ebakun-
tzetan likidoak, bolumen eta presio 
zehatz batean pazienteari gorputzean 
sartzeko ahalmena ematen du. Behar 
izanez gero, likidoa xurgatzeko sistema 
ere badu.
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OfTALmOLOGIAN: 
FAKOEMULTSIFIKAGAILUA, 
MIKROSKOPIOA, TELEBISTA

KIRuRGIA OROKORREAN: TISSOMAT, LIGASURE, ULTRACISION…

OTORRINOLARINGOLOGIAN:

 MIKROSKOPIOA FOTOFOROA
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 1 SARRERA

Aurreko kapituluetan aipatu den bezala, ez da ahaztu behar erizainen eguneroko lanean 
lehenengo printzipioa eta betebeharra pazientearen segurtasuna bermatzea eta manten-
tzea dela, prozesu kirurgikoak irauten duen bitartean. Honek izan behar du ebakuntza-
gelako erizainaren helburu nagusia.

Eta helburu hori lortu nahian, ebakuntza-gelaren funtzionamendua azaltzea ezinbes-
tekoa da. Kapitulu honetan ezagutza hori jasotzen da.

Gida hau idazten ari garenok lantalde honetako partaide gara, unitate kirurgikoko 
erizainak. Erizainaren zainketak behar den bezala antolatzeko, ebakuntza-gelaren 
funtzionamendua eta eguneroko lan-antolaketa ezagutzea nahitaezkoa dela deritzogu. 
Horretarako, ebakuntza-gelako lantaldea nork osatzen duten eta horien eginkizunak eta 
ardurak zein diren argitzea oso garrantzitsua da. 

Ebakuntzaren helburua eta kirurgia-motak zein diren azaltzea komeni dela pentsatu 
dugu, kirurgiaren arabera pazientearen osasun-egoera ezberdina delako eta beraz gure 
lan-antolaketa ere alda daitekeelako.
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 2 HELBURUAK

Ebakuntza-gelako lantaldearen definizioa eman: lantaldeko kideak nor diren eta  –
horien betebeharrak zein diren ezagutu.

Ebakuntza-gelako lantaldearen helburuak zein diren jakin. –

Pazientearen zirkuitua aztertu. –

Kirurgia-motak ezagutu. –

Pazientearen segurtasuna bermatu. –

 3 LANTALDEA

Lantalde oro bi pertsonaz edo gehiagoz osatuta dago. Taldekideek helburu berak dituzte 
eta helburu horiek lortzeko beren arteko ahaleginak koordinatu behar dituzte. Interde-
pendentzia du ezaugarri nagusitzat lantaldeak, ezinezkoa delako kide guztien lankide-
tzarik gabe helburu nagusia lortzea.

Definizio hori gure arlora ekartzen bada, ebakuntza kirurgikoa aurrera eramateko 
behar diren pertsona guztiek osatuko lukete lantalde kirurgikoa. Lantalde honen helburu 
nagusia pazientearen osasuna, ongizatea eta segurtasuna bermatzea da, banakako zain-
keta integrala eskainiz eta kalitate asistentziala bermatuz. Hori lortzeko, lantaldeko kide 
guztiek araudi kirurgikoa eta ebakuntza-gelaren funtzionamendua ezagutu behar dute. 

Egoki jarduteko, ezinbestekoa da talde kirurgikoko kide bakoitzak bere egitekoa eta 
eginkizunak modu profesionalean garatzea, bere ekintzen arduraduna izan behar 
duelako. 

Baina, era berean, ez da ahaztu behar kideek lantalde bat osatzen dutela; hortaz, oso 
garrantzitsua da ebakuntzan zehar konpromisoa, komunikazioa eta elkarrekiko begi-
runea eta lankidetasuna mantentzea.

Ebakuntza-gelako lan-giroak atsegina izan behar du eta beste kideen ezagutzak eta 
zereginak errespetatu egin behar dira, pazientearen ongizatearen onerako.

Pazientearekiko adeitasunak ere etengabea izan behar du ebakuntza osoan zehar.
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 4 EBAKUNTZA-GELAKO LANTALDEA OSATZEN DUTEN 

KIDEAK

Ospitale bakoitzean unitate kirurgikoa modu ezberdinean antola daiteke, eta gure 
helburua antolakuntza ezberdinen ezaugarri nagusiak jasotzea izan da, nahiz eta deskri-
batzeko orduan gure inguruan gehien erabiltzen dena aintzat hartzen dugun. 

Ebakuntza-gelako lantaldea osatzen duten kideak ondorengo hauek dira:

Erizaintzako pertsonala:• 
Erizainak. −
Erizain laguntzailea. −

Pertsonal medikoa:• 
Zirujaua. −
Zirujau laguntzailea. −
Anestesista. −

Pertsonal ez-sanitarioa:• 
Jagolea. −
Garbitzailea. −
Pertsonal administratiboa. −

4.1 ERIZAINTZAKO PERTSONALA

Erizain instrumentista•	

 Ebakuntza guztian zehar eremu esterilaren osotasuna, segurtasuna eta eraginkorta-
suna mantentzea da bere ardura nagusia. 

 Teknika esteril eta aseptikoen ezagutzak ezinbestekoak dira erizain instrumentis-
taren eginkizunak era egokian betetzeko.

 Aurre hartzea eta planifikazioa oso garrantzitsuak dira ebakuntza osoan zehar sortzen 
diren beharrei erantzun egokia emateko.
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Erizain zirkulatzailea•	

 Ebakuntza-gelako gainbegirale nagusia da. Ebakuntza-gelako ekintza guztiak koordi-
natu eta kontrolatzen ditu eta pazientearen zainketak behar duen guztia zaintzen 
duen taldekidea da. 

 Ebakuntzan sortu ahal diren arriskuei aurre egin eta modu bizkorrean eremu esteri-
leko kideen beharrei erantzuna eman ahal izateko, ebakuntza kirurgikoa bera eta 
bertan erabili behar diren hornigaiak eta lan-tresnak ezagutzea ezinbestekoa da. 

Anestesiako erizaina•	

 Anestesistarekin batera anestesia-prozesuaren aldi guztiak gainbegiratuko ditu. 
Horretarako teknika, medikazio eta aparatu guztien ezagutza menderatu behar 
ditu.

 Ospitale askotan anestesiako erizainak egiten dituen eginkizunak erizain zirkulatzai-
leak egiten ditu. Horregatik, bibliografia askotan anestesiako erizaina ez da agertzen 
eta dagozkion betebeharrak erizain zirkulatzailearen eginkizunen barne azaltzen 
dira.

Erizaintzako laguntzailea•	

 Ebakuntza aurretik eta ebakuntzan zehar erizain zirkulatzaileari eta instrumentistari 
laguntzen dio: materiala irekitzen, batak lotzen… Ebakuntza kirurgikoan behar diren 
tresneriak eta materialak ezagutu behar ditu. 

 Ebakuntza amaitu ondoren material guztia eta ebakuntza-gela jaso eta garbitzen du. 

4.2 PERTSONAL mEDIKOA

Zirujaua•	

 Ebakuntza kirurgikoaren arduradun nagusia da. Azken finean bera da pazientea 
diagnostikatu eta ebakuntza-mota eta tratamendua zein den erabakitzen duena. 
Ebakuntza ondorengo zainketak aginduko ditu, eta gerta litezkeen zailtasunei aurre 
egingo die. Bera da pazientearen arduraduna.
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Zirujau laguntzailea•	

 Ebakuntzak irauten duen bitartean ikus-eremua garbi mantentzea, odol-isuriak 
kontrolatzea, zauriak jostea eta aposituak ipintzea dira bere egitekoak. Laguntzaile 
bat edo gehiagoren beharra eta haren eginkizunak, ebakuntza-mota eta pazientearen 
egoeraren arabera aldatu egiten dira.

Anestesista•	

 Pazientea anestesiatzen du eta ebakuntza osoan anestesia neurri egokietan manten-
tzen du. Ebakuntza-gelan eta bizkortze-gelan pazienteari anestesiaren edo ebakun-
tzaren ondorioz gerta dakizkioken arazoetaz arduratzen da.

4.3	PERTSONAL	EZ-SANITARIOA

jagolea•	

 Pazientea ebakuntza-gelara eta ospitaleko beste lekuetara garraiatzen du. Pazientea 
ebakuntza-mahaian modu egokian kokatzen du erizainaren eta zirujauaren instruk-
zioak jarraituz.

 Talde kirurgikoari sostengua ematen dio eta ebakuntza-gelako kideek kanpoaldea-
rekin duten lotura da, besteak beste pazientea garraiatzeko eta ebakuntzan zehar 
hartzen diren laginak laborategira jaisteko.

Garbitzailea•	

 Ebakuntza hasi aurretik gainazal horizontalak garbitzen ditu eta ebakuntza bukatze-
rakoan ebakuntza-gela garbitzen du.

 Pazientearen segurtasuna bermatzeko egunero, astero eta hilero egin behar diren 
garbiketak daude, betiere, garbiketa-gomendioak jarraituz egin behar direnak.

 Garbitzaileak ere bete behar ditu unitate kirurgikoan janzkera-arauak, unitateko 
beste edozein kidek bezala.
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Pertsonal administratiboa•	

 Unitate kirurgikoko zeregin administratiboak betetzen dituen kidea da. Pertsonal 
administratiboko kideek programazio kirurgikoa osatzen dute pertsonal medikoa-
rekin batera.

 5 KIRURGIA-MOTAK

Lan-antolaketa eta erizainaren zainketak behar den bezala antolatzeko, kirurgia-mota 
ezberdinak azaltzea komeni da, kirurgia-moten arabera pazientearen osasun-egoera 
ezberdina delako eta beraz lan-antolaketa ere aldatu egin daitekeelako.

Kirurgia-motak era ezberdinetan sailka daitezke, irizpide batzuk kontuan hartuta: 
kirurgiaren helburuaren, larritasunaren eta egonaldi kirurgikoaren arabera.

5.1 HELBuRuAREN ARABERA

1. Kirurgia diagnostikoa edo esploratzailea: sintomen sorburua eta gaixotasunaren 
hedapena ezagutzeko erabiltzen da. Adib.: biopsia, laparoskopia…

2. Kirurgia sendatzailea: guztietatik hau da garrantzitsuena. Egoera txarrean dauden 
ehunak ordezten dira edo gaixotasun bat desagertu arazten du. Adib.: apendizea 
kentzea.

3. Kirurgia konpontzailea: galdutako funtzioa berreskuratzen du edo forma anormalta-
sunak zuzendu. Adib.: protesi bat finkatzea.

4. Kirurgia paliatiboa: gaixotasuna ez du sendatzen baina sintomak gutxitzen ditu edo 
prozesu patologikoa atzeratu. Adib.: bypassa.

5. Kirurgia estetikoa: itxura mantentzeko edo hobetzeko egiten da.

5.2 LARRITASuNAREN ARABERA

Larritasunaren edo bizi-arriskuaren egoeraren arabera beste sailkapen bat egin daiteke:

1. Hautazko kirurgia: pazientearen nahia edo lehentasunagatik egiten da. Berak eraba-
kitzen du zein garaietan egin. Adib.: aurpegiko liftinga.
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2. Kirurgia programatua: berebiziko azkartasuna behar ez duten ebakuntzak dira. 
Ebakuntza hauek atzeratzea ez da arriskutsua eta zirujaua eta gaixoaren komenien-
tziaren arabera programatu daitezke.

3. Larritasuneko kirurgia: ebakuntza atzeratzea gaixoarentzat arriskutsua izan daiteke 
eta lehenbailehen egin behar da.

4. Emergentziazko kirurgia: heriotza ekiditeko berehala egin beharreko ebakuntzak 
dira.

5.3 EGONALDI KIRuRGIKOAREN ARABERA

1. Kirurgia anbulatorioa edo ospitaleratzerik gabekoa: ebakuntza egiten den egun 
berean ospitaleratu eta etxera joaten dira gaixoak, hau da, ez dute gau bat ere ospi-
talean egiten.

 Kirurgia-mota honek abantaila asko dauzka: infekzio-arrisku txikiagoa, kostu ekono-
miko txikiagoa, gaixoarentzako estres psikologiko txikiagoa, lanera arinago itzul-
tzeko aukera… Finean, konplikazioak murriztu egiten dira gaixoarentzat.

2. Egonaldi laburreko kirurgia: kirurgia anbulatorioaren eta konbentzionalaren arteko 
kirurgia-mota da. Kirurgia anbulatorioaren antzekoa da, baina ebakuntza-mota honen 
ondoren, gaixoak behaketa-unitate batean zainduak izan behar dira. 24 ordu baino 
gehiagoz ospitaleratuta egoten dira gaixo-mota hauek.

3. Kirurgia konbentzionala edo ohikoa: gaixoa, ebakuntza ondoren ospitaleratuta geldi-
tuko da egun batzuetan.
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 6 PAZIENTEAREN ZIRKUITUA OSPITALEAN

PAZIENTE URGENTEA PAZIENTEA

OSPITALETIK
KANPOKO KONTSULTAK

PAZIENTE
PROGRAMATUA

OSASUN-ZENTROA

ITXAROTE-ZERRENDA

ANESTESIAKO KONTSULTA

PROGRAMAZIO
KIRURGIKOA

ZERBITZUBURUA

ASTEROKO PARTE
KIRURGIKOA

OSPITALERATZEA

LARRIALDIAK OSPITALIZAZIOA

BIZKORTZE-GELA

EBAKUNTZA-GELA

OGKU PAZIENTE
ANBULATORIOA

OGKU OSPITALIZAZIOA ETXERASUSPERTZE-GELA

ETXERA

ETXERA

OGKU OSPITALIZAZIOA
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Organigrama horrek pazienteak ebakuntza egiterakoan segitu behar duen zirkuitua 
azaltzen du. Urgentziako pazientea eta programatua kasu berdinak ez direla 
azpimarratu nahi da: ebakuntza aurreko prestaketa, pazienteak jarraitu behar duen 
zirkuitua eta pazienteak izan ditzaken konplikazioak ezberdinak dira.

Horregatik, ospitaleratze-motak azalduko ditugu jarraian.

6.1 OSPITALERATZE uRGENTEA

Pazientea, ospitaleko hainbat lekutatik etor daiteke, baina gehienetan larrialdietatik 
etortzen da. Bertan diagnostikoa egin eta ebakuntza egitea erabakitzen da.

Jarraian ebakuntza aurreko prestaketekin hasi daiteke: 

Ebakuntza aurreko probak: elektrokardiograma, odol-analitika eta toraxeko  –
erradiografia.

Ebakuntza aurreko medikazioa. –

Pazientearen prestaketa: arropak, protesiak eta metalezko objektuak kentzea. –

Alergiez eta baraualdiaz galdetu eta erizain erregistroan idatzi. –

Baimen informatuak sinatu. –

Prestaketa horiek guztiak egin ahal izateak pazientearen egoerak baldintzatuko du.

Pazientea larrialdietatik bizkortze-gelara pasatuko da, eta han, anestesistak ebaluatu 
eta gero, ebakuntza-gelara eramango du jagoleak. Behin ebakuntza amaituta, 
ebakuntza-motaren arabera pazientearen zirkuitua ezberdina izan daiteke: 

Bizkortze-gelara –

Ospitalizaziora –

OGKUra –

Etxera –

6.2 OSPITALERATZE PROGRAmATuA

Kasu honetan pazientea bere etxetik etortzen da. Ebakuntza aurreko prestakuntzaren 
arabera, bi ospitaleratze-mota egon daitezke:



88

Aurreko egunean ospitaleratuko da ebakuntzarako prestaketa bereziren bat  –
behar izanez gero.

OGKUn ingresatuko da ebakuntzaren egun berean. –

Pazienteak ebakuntzarako behar duen aurreprestaketa ospitaleratu aurretik eginda 
egoten da: elektrokardiograma, analitika, erradiografiak…

Parte kirurgikoaren arabera, pazienteak bizkortze-gelara eramango dira eta bertatik 
ebakuntza-gelara. Ebakuntza amaitu ondoren, bizkortze-gelara bueltatuko dira eta haien 
egoeraren arabera:

Bizkortze-gelan bertan geldituko dira, edo –

Ospitalizaziora edo OGKUra pasako dira. –

Paziente programatuak jarraitu behar duen zirkuituaren barnean, paziente anbulato-
rioak ezberdintasun batzuk ditu horrekiko:

Bere etxetik datorrela beste inondik pasatu gabe, ebakuntza-gelara pasatuko da  –
segituan, eta ebakuntza amaitu ondoren bere etxera bueltatuko da berriro. 

 7 BALIABIDE MATERIALEN KUDEAKETA

Ebakuntza-gelako zerbitzuak hainbat eratako materialak erabiltzen ditu (material suntsi-
garria, medikazioa, instrumental kirurgikoa...) eta horiek guztiek biltegiratze eta kontser-
bazio egokia behar dute. 

Zerbitzuko erizainak izango dira material kirurgiko horren guztiaren mantentze 
egokiaren arduradunak.

Alde batetik, edozein Eremu Kirurgikok • farmazia bat izan behar du eta ospitaleko 
farmazia orokor batetik hornituko da. Eta farmazia orok, ebakuntza-gelan 
erabiltzen diren ohiko botikez hornituta egon behar du, hala nola anestesikoz, 
analgesikoz, muskulu-erlaxagarriz, gorakoen kontrakoez, hipnotikoz, 
antibiotikoz, begietako kolirioz, serumez eta abar luze batez. Garrantzitsua da 
farmazian medikazioaren faltarik ez izatea eta haien iraungitze-data 
kontrolatzea.

 Farmaziak hozkailua ere izan behar du, beharrezkoa denean medikazioa hotz 
gordetzeko; esaterako muskulu-erlaxagarriak.
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 Ebakuntza-gela bakoitzeko erizainak anestesiarako behar den medikazioa eremu 
kirurgikoko farmaziatik hartuko du. Edozein farmaziatan sorgorgarrien kontrol 
zehatza egin behar da, erabilitako anpoluak zenbatu eta zein pazienterekin 
erabili diren kontrolatu.

Beste alde batetik, Eremu Kirurgiko orok • material-suntsigarrien biltegiak izan 
behar ditu, era berean ospitaleko biltegi orokor batetik hornituak. Farmaziarekin 
gertatzen den moduan, materialak egoki gordeta eta kontserbatuta egon behar 
du, eta, nola ez, egunero kontrolatuko da egunean erabilitako material guztia, 
ahitu ez dadin.

Material suntsigarria gune egoki eta eskurakoi batean, eta gehien erabiltzen den 
ebakuntza-gelatik gertu gordeta egongo da. Iraungitze-data kontuan hartuko da, data 
horren berrikuspenak aldiro eginaz, batez ere gutxien erabiltzen den materialarena.

Esterilizazio-zentroko materiala•	

 Alde batetik arropa, pakete jakin batzuetan esterilizatua izango da, ebakuntza kirur-
gikoetan eta eremu kirurgiko bakoitzean behar den arropa guztia prest egon dadin. 
Banakako paketeetan ere esterilizatu daitezke elementu batzuk, hala nola mantalak, 
oihalak, maindire itxiak/irekiak eta abar. 

 Beste aldetik, esterilizatutako instrumental kirurgikoa dago, ebakuntza-mota 
batzuetarako behar den instrumentalez osatutako kaxak, nahiz pakete soltetan 
esterilizatzen den instrumentala. 

 Esterilizazio-gune nagusiak ebakuntza-geletatik hurbil egon behar du, batez ere 
larrialdietarako ebakuntza-geletatik hurbil, arropa esterila behar izanez gero 
lehenbailehen edukitzeko eskura. Instrumental kirurgikoari dagokionez, bai kaxak 
eta bai material soltea gehien erabiliko diren ebakuntza-gelen aldameneko biltegian 
gordeko dira. 

 Erizainak eremu esterilean edozein kaxa edo pakete esteril ireki aurretik, esterilizazio 
data egiaztatu behar du, beraz esterilizazioaren iraungitze-data ere bai. 

Beste materiala ordeztea•	

 Gehienetan erizainak edo erizain laguntzaileak izango dira Eremu Kirurgikoa 
ondorengo materialez hornituta egotearen arduradunak.
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Lentzeria-zerbitzutik iritsita, aldageletan aurkituko ditugun neurri ezberdinetako  –
pijamak.

Ohe eta andetarako maindire zuriak, burko-azalak, ohe-mantak… Horiek ere  –
lentzeria-zerbitzutik iritsiko dira.

Manta termikoak, gaixoari gorputzeko tenperatura mantentzen lagunduko  –
diotenak.

“Posizionatzeko maindireak”, beharrezkoak direnean, gaixoari ebakuntza kirur- –
gikorako egoki jartzen laguntzeko.

Garbiketa-motaren arabera, kolore ezberdinetako zakuak, erabilitako arropa  –
botatzeko.

Burukoak, galtzak eta mozorroak. –

Material-protesikoa•	

 Hainbat eratako kirurgiak daude material protesikoa ezartzea eskatzen dutenak, 
batez ere traumatologiako kirurgiak. Espezialitate bakoitzak material protesiko 
berezia izan dezake gordailuan, hau da, jabetza hornitzaileak duelarik ere, materiala 
Eremu Kirurgikoan dago gordeta. Material horrek, tenperatura- eta hezetasun-
kondiziorik onenean eta, beste edozein material esterilen moduan, joan-etorri ugariko 
eremuetatik at eta hautsik gabeko gunean egon behar du.

 Erizaina izango da protesien berritze-orriak betetzearen arduraduna, gaixoaren 
datuekin eta erabilitako material protesikoaren kaxa bakoitzak dakartzan eranskai-
luekin. Orri horiek hornitzaileari bidaltzen zaizkio eta hark birjarriko du, egunero, 
ebakuntzetan erabilitakoa. Ezarritako material horretan eranskailurik gabeko mate-
riala badago (plakak, torlojuak...) xehetasunez deskribatu behar da, ezagutzen bada, 
erreferentzia jarriz.

 Erizaina arduratuko da Eremu Kirurgikoaren ordena mantentzeaz, materialaren irau-
penaz eta gordetze egokia izateaz, eta ebakuntzan zehar erabilitako material guztia 
esterila izan dela bermatzeaz. Alegia, materiala biltzeko papera edo paketea kontser-
bazio-kondiziorik onenetan egon behar du eta iraungitze-data gainditu gabe.

 Erizainak arduratuko dira Eremu Kirurgikoan, uneoro, behar den materiala eduki-
tzeaz, medikazioa nahiz instrumentala, hala nola material suntsigarria mahiz beha-
rrezkoa den beste edozein material.
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 8 ERIZAINTZAKO SAIO KLINIKOAK

Ezagutza eta ikasketa aktiboa etengabe bermatzen dituen prozesua da etengabeko 
trebakuntza. Osasungintzan diharduen langile guztiek dute hori jasotzeko eskubidea eta 
betebeharra.

Etengabeko trebakuntza unibertsitateko ikasketak amaitutakoan jartzen da abian. 
Haren helburua osasungintzako profesionalen jakintza, jarrera eta eginbeharrak egune-
ratzera eta hobetzera zuzenduta dago, garapen zientifiko, teknologiko eta gizarte eta 
osasun-sistemaren eskaerari aurre egiteko.

Unitate kirurgikoan ere etengabeko prestakuntzak ezinbesteko garrantzia dauka. 
Aldaketa asko eta berrikuntza ugari ematen dira ebakuntzak egiteko tekniketan eta 
horretarako erabiltzen diren materialetan eta aparatuetan. 

Unitate kirurgikoko erizainak etengabe ari dira informazio berria jasotzen eta mate-
rial berria ezagutzen. Berrikuntza horien guztien ezagutza bideratzeko eta kalitatezko 
etengabeko trebakuntza mantentzeko, ezinbestekoak dira saio klinikoak.

Saio klinikoen helburuak hauek dira: 

Trebakuntza, informazioa eta esperientziak trukatzea.• 

Gertakari edo gorabeheraren bat eztabaidatu eta irtenbidea topatzea.• 

Langilearen parte-hartzea eta konpromisoa bultzatzea.• 

Unitatearen funtzionamendua hobetzea.• 

Baliabideak modu egokiagoan ezagutzea eta erabiltzea.• 

Saio klinikoak maiztasun finkorik gabe eta etengabe egiten dira, eta unitateko erizain 
gainbegiraleak koordinatzen ditu, bera baita material eta aparatu berrien informazioa 
lehenik jasotzen duen pertsona. Saio klinikoak batzuetan izaera informatiboa izaten 
dute, eta bestetan izaera didaktikoa eta praktikoa. Unitateko langile guztiek hartzen 
dute parte beren esperientzia eta jakintza besteekin partekatuz.
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 1 SARRERA

Unitate Kirurgikoko erizaina honela definitu daiteke: “Jakintza zientifikoan oinarrituz, 
gaixoaren ongizatea eta osasuna mantendu edo berreskuratzeko, ebakuntza aurretik, 
hartan zehar eta haren ondoren, gaixoaren behar soziologiko, psikologiko eta fisiologi-
koak baloratu eta identifikatzen dituen profesionala”.

Erizaintzaren funtzio, erantzukizun eta zereginak unitate kirurgikoan ondo bereiz-
tuta daude, eta horiexek zehazten dute erizain bakoitzaren eguneroko eginbeharra. 
Zerbitzu bakoitzeko erizain-kopurua ospitalearen neurriaren eta eskainitako zerbitzuen 
araberakoa izango da; unitate kirurgikoa, halaber, egingo diren ebakuntzen kopuruaren 
edota ospitaleak martxan dituen ebakuntza-gelen kopuruaren araberakoa da.

Erizainen funtzio orokorrez gain, zerbitzu bakoitzak bere protokolo bereziak 
ezartzen ditu. Erizaintzaren zainketa gaixo kirurgikoari eskaintzen zaion arretaren zati 
garrantzitsua da, betiere talde kirurgiko osoarekin koordinatuta (medikuekin, 
erizain-laguntzaileekin, jagoleekin...).

Garai batean, erizaina ebakuntza kirurgikoan laguntzaile soila zen. Gaur egun, ordea, 
gaixoari erabateko arreta eskaintzeko taldean lan egitea behar-beharrezkoa da, zainketa 
eraginkor eta seguruan oinarrituta. Ebakuntza-gela barruan erizainak duen esperientziak 
jarduera zientifiko eta gizatiar ugariren jabe egiten du, eta gaixo kirurgikoari behar duen 
zainketa eskaintzeko gauza da.
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Ebakuntza-gelako lantaldearen barne-komunikazioa egokia izateko, ezinbestekoa da 
modu eraginkorrean lan egitea, gaixoekin harreman zuzena dutenen, eta beste sailetan 
lan egiten dutenen elkarlana beharrezkoa bihurtzen delarik (aurretiko zita, erradiologia, 
laborategia, anatomia patologikoa...).

Lantaldea elkarmenpekotasunak bereizten du, non helburu garrantzitsuena baita 
gaixoak bere behar fisiko, psikologiko eta soziologikoak beteta edukitzea. 

 2 PAZIENTE KIRURGIKOAREN PRESTAKUNTZA

Ebakuntza aurretik, paziente guztiak beren egoera fisiko onenean egon daitezen saiatu 
behar da. Ebakuntza aurreko zainketak gaixoak ebakuntza egiteko erabakia hartzen 
duen momentuan hasten dira eta gaixoa mahai kirurgikora eramaten dutenean amaitu. 
Hautazko ebakuntzetan, pazientea ebakuntza-gelara iritsi aurretik, prestaketa espezi-
fiko batzuk osatzea eta horiek dokumentatzea beharrezkoa da. Prestaketa horiek ospi-
taletik kanpo (osasun-zentroan, etxean...) edo ospitalean bertan betetzen dira.

 Ebakuntza aurretik, pazienteak jarraitu behar dituen gomendioak, egin beharreko 
proben eskaerak, baimen informatuak, aginduak eta ebakuntzaren inguruko informazio 
eta dokumentazio guztia idatziz emango zaio pazienteari. 

2.1 OSPITALERATu AuRREKO PRESTAKETAK

Ospitaleratzea baino egun batzuk lehenago

Eskatutako probek (erradiologia, analisiak...) eginda egon beharko dute. –

Medikazioaren inguruko arauak jarraitu beharko dira (medikazioa utzi edo  –
hartzen hasi).

Ebakuntzaren arabera, eta beharrezkoa baldin bada, dieta bereziren bat jarraitu  –
beharko da.

Ospitaleratzearen aurreko egunean egin beharrekoak

Pazienteari telefonoz gogorarazi beharko zaio zein ordutan etorri, zein lekutara • 
azaldu, medikazioaren jarraibidea bete dezala (aurreko gaueko lasaigarria 
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hartzea...), norbaitekin etortzearen garrantzia gero etxera bueltan laguntzeko, 
ebakuntzaren gutxi gorabeherako iraupena… besteak beste.

Garbiketa: ebakuntza aurretik pazienteari gorputz osoko dutxa hartzea gomen-• 
datzen zaio. Paziente guztiek ebakuntzaren aurreko eguneko arratsaldean eta 
ebakuntza eguneko lehenengo orduan dutxatu beharko dute xaboi antimikro-
biodun batez, ahal dela klorhexidinaz, haren hondar-jardueragatik. Azalak zikin-
keriarik gabe egon behar du. Ebakuntza-eremua eta haren ingurua sakon garbi-
tzea gomendatzen da, azaleko akzio azkarreko antiseptiko batekin. Edozein 
produktu kimiko erabili aurretik, garrantzizkoa da pazienteak bere alergien berri 
ematea. Azaleko edozein alterazio, ebakuntzarako kontraindikazioa izan daiteke 
(infekzioa, suminkortasunak, ultzerak...).

Baraualdia: ebakuntza aurretik pazienteak ezingo du janari solidorik edo likidorik • 
(ezta urik ere) irentsi, berrahoratzeari, urdail edukiagatiko bronkio-xurgapenari 
edo emesiari aurrea hartzeko. Gutxieneko gomendutako baraualdia 6 ordukoa 
da; hortaz, goizean egin beharreko ebakuntzetan baraualdia aurreko gauean 
hasiko da eta arratsaldeko ebakuntzetan berriz egun bereko goizean bertan.

Ospitaleratzearen egunean bertan egin beharrekoak

Sendagileak pazienteari eguneroko medikazioren bat hartzeko baimena eman • 
diezaioke. Medikazio hori, ebakuntza baino ordu bete lehenago eta ur pixka 
batekin hartu beharko du, sendagilearen preskripzioaren arabera.

Makillajea, azazkal-ordeak eta azazkaleko esmaltea kendu beharko dira • 
ebakuntza- gelara sartu aurretik. 

Hortzordea, lentilla edo kendu daitekeen edozein protesi ez da ebakuntza-gelara • 
sartuko.

Pazienteari bitxiak eta baliozko gauzak etxean uztea gomendatzen zaio. Bisturi • 
elektrikoak erredurarik sortu ez dezan, metalezko objektuak kentzearen garran-
tzia adierazi behar zaio.
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 3 EBAKUNTZA-GELA ANTOLATU

Ebakuntza kirurgikoa hasi aurretik, funtsezkoa da ebakuntza-gela egoki antolatuta 
egotea. Ebakuntza-gela prestatzean haren funtzionamendu egokia bermatzeko, egunero 
burutu beharreko arau batzuk jarraitu beharko dira:

1. Argiztapenari dagokionez, argiteria orokorra nahiz lanpara mugikor nagusiak 
ongi funtzionatzen dutela egiaztatu behar da.

2. Ebakuntza-gelaren ateak ahalik eta denbora luzeena itxita mantentzen direla 
egiaztatu behar da, eta ahal den gutxiena ireki.

3. Ebakuntza-gelan gainkarga elektrikoa ekiditeko orduan, erabiltzen diren 
aparatu elektrikoen kopurua kontuan hartu behar da; ez da egokia bi aparatu 
hartune bikoitzen bidez hartune batean konektatzea, horregatik, ebakuntza-
gelan ongi dabiltzan behar adina entxufe badagoela eta guztiek lurrerako 
hartunea dutela egiaztatu behar da. Era berean, mahai kirurgikoaren lurreko 
kablea kondizio onean dagoela egiaztatuko da.

4. Beti egiaztatuko da arnasgailua: egunero kalibratuz eta aparatu ezberdinak 
beraien hartunetara konektatuta daudela egiaztatuz, hala nola tentsio-
aparatua, kapnografoa, pultso-neurtzailearen O2 sentsorea… Honez gain, zera 
egiaztatuko da:

Lurruneztagailuak beteta egongo direla dagokien agente halogenoa- 8
rekin.
Bakterioen aurkako iragazkiak, zimurtutako hodiekin lotuta, arnas- 8
gailua gaixoarekin konektatzeko.
Laringoskopioak kargatuta daudela eta palek (neurri ezberdinetakoak)  8
behar adinako argia ematen dutela.
Hurrengo gauza hauek ere badauzkagula: oxigeno-maskara, Guedel  8
hodia, globoa puzteko xiringa, ambua, fonendoskopioa, jariakinak 
xurgatzeko sistema, lidokaina esprai-an, Kocher eta Magill pintzak, 
esparatrapu hipoalergenikoa eta gazazko benda.

5. Anestesiako mahaian dena prest egongo da anestesistak eskatutako aneste-
sia-motaren arabera. Aurre-medikazio edo sedaziorako behar diren botikak 
prestatuko ditugu: analgesiko, hipnotiko edo muskulu-erlaxagarriak. Proze-
dura honetan anestesiako erizainaren irudia azpimarratu behar da, zeren 
gaixoaren zainketan oso eginkizun garrantzitsua betetzen baitu, betiere, anes-
tesistarekin elkarlanean, inoiz ez haren ordez.
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6. Bisturi elektrikoak ongi funtzionatzen duen begiratuko da, kondizio onetan 
dagoen, bai mozketa bai koagulazio funtzioetan (monopolar edo bipolarra).

7. Xurgagailuak ikuskatuko dira, bai anestesistak erabiliko duena, baita eremu 
kirurgikoan erabiliko dena ere, ongi funtzionatzen dutela ziurtatuz.

8. Mahai kirurgikoak bere funtzio guztiak betetzen dituela egiaztatuko da.

9. Egiten den ebakuntza kirurgiko bakoitzean beharko den instrumentala eta 
material suntsigarria badagoela ziurtatuko da. Material hori guztia ebakuntza 
hasteko unean sartuko da ebakuntza-gelan.

10. Ebakuntzen programazioa egiaztatu eta gaixoaren identifikazioa izen-abizenez 
eta historia zenbakiaz egin behar da.

 4 EBAKUNTZA-GELAKO ERIZAINTZAREN ZAINKETAK

Ebakuntza-gelako erizain guztiak helburu berarekin ari dira lanean: gaixoari zainketarik 
ziurrena eskaini, prozedura kirurgikoaren emaitzak haren aldekoak izan daitezen, betiere 
gaixoaren ikuspegi pertsonalizatu batean oinarrituta.

Erizainaren zainketak hiru alditan banatuko ditugu, eta erizainak aldi bakoitzean 
betetzen duen funtzio garrantzitsua ikusiko dugu:

1. Ebakuntza aurreko zainketak.

2. Ebakuntza bitarteko zainketak.

3. Ebakuntza osteko zainketak. 

4.1 EBAKuNTZA AuRREKO ZAINKETAK

Aldi honetan parte hartzen duten erizainen jarduerak oso zabalak izan daitezke 
(ebakuntza aurreko galdeketa, ospitalean edo gaixoaren egoitzan balorazio bat egitea) 
edo alderantziz, gaixoaren balorazioa ebakuntza aurreko gelara mugatuta.
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Ebakuntza aurreko eremua 

 Ebakuntza aurretik eremu honetan itxaroten dute gaixoek. Ebakuntza-gelaren aldame-
nean egon behar du kokatuta, leku isila izan eta larrialdietako ekipamendu eta medikazio 
egokiz hornituta, hala nola desfibrilagailu, xurgagailu eta oxigeno-hartunez. Larrialdie-
tako alarma-sistema egokia izatea ere beharrezkoa da.

Bakarkako gela bat izateak pribatutasuna eta segurtasuna ematen dio gaixoari 
ebakuntza hasi bitartean. Ebakuntza aurreko gela horretan ez da inoiz gaixoa zaintzarik 
gabe utziko. Gela hau erabiliko du erizainak gaixoaren ebakuntza aurreko balorazioa 
egiteko.

unitate kirurgikoan 

Ebakuntza aurreko balorazioa osatu. –

Gaixoari emandako informazioa beste erizainekin koordinatu. –

Ebakuntza barneko aldiak eta aukerak azaldu. –

Zainketa-plana garatu. –

Eremu kirurgikoan

Pazientea identifikatu. –

Gune kirurgikoko egiaztapenak egin. –

Historia klinikoa berrikusi. –

Gaixoaren kontzientzia-maila baloratu. –

Laguntza psikologikoa

Gaixoari gertatzen ari zaion guztiaren berri eman. –

Gaixoaren egoera psikologikoa eta emozionala zehaztatu. –

Ebakuntza edo indukzio-unean gaixoaren alboan egon. –
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4.2 EBAKuNTZA BITARTEKO ZAINKETAK

Ebakuntza bitarteko aldia gaixoa ebakuntza-gelako mahaira iristen denean hasi eta 
bizkortze-gelara eramaten denean amaitzen da. 

Ebakuntza bitarteko aldia, erizainak ebakuntza aurreko aldia egoki dagoela ziurta-
tzen duenean hasiko da: historia klinikoa osorik dagoela, prestakuntza kirurgiko egokia 
izan dela… 

Gaixoaren lekualdaketa talde kirurgikoa gaixoa hartzeko prest dagoenean egingo 
da.

4.2.1 Pazientearen harrera ebakuntza-gelan

Pazienteari ongietorria eta identifikazioa. (Ikusi “Pazientearen identifikazioa”  –
eranskina).

Jagoleak talde kirurgikoaren laguntzaz gaixoa andatik mahai kirurgikora alda- –
tuko du, uneoro gaixoa desestali ez dadin saiatuz eta haren intimitatea errespe-
tatuz.

Erizain zirkulatzaileak bere taldekideak aurkeztuko dizkio pazienteari. –

Pazienteari egiten ari zaionaren berri emango zaio uneoro. –

Pazientea monitorizatuko da (pultsu-maiztasuna, oxigeno-saturazioa, tentsio  –
arteriala, elektrokardiograma, entropia...).

4.2.2 Anestesiaren indukzioaren aurretikoa

Gaixoa posizio egokian jarri beharko da anestesia-motaren arabera (lokala,  –
epidurala, orokorra...).

Jarraitu behar dugun prozedura azaldu. –

Prozedura guztian zehar lagundu. –

Anestesistari behar duen laguntza eman. –

Lan hau, funtsean, erizain zirkulatzaileak (edo anestesiakoak) egiten du, egoera bere-
zietan izan ezik, adibidez: zailtasuna duen intubazio batean anestesistak horrela eska-
tuko balu bi erizainek lagunduko diote: zirkulatzaileak eta instrumentistak edo anestesia-
koak eta zirkulatzaileak.
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4.2.3 Ebakuntza bitartean

Mahaian dagoen instrumentalarekin (erizain instrumentistak) eta, era berean,  –
ebakuntza-gelan dagoen materialarekin (erizain zirkulatzaileak) ere, orden kirur-
gikoa mantendu behar da. 

Eremu kirurgikoaren kutsadura prebenitu behar da gune esterilarekiko segurta- –
sun-distantzia mantenduz (30 cm).

Ebakuntza kirurgiko bakoitzerako beharrezkoa den materiala eta tresneria prest  –
izatea.

Beharrezkoak ez diren zaratak eta mugimenduak saihestea. –

Gaixoari edozein motatako deserosotasun edo gorabehera saihestu. –

Erizain instrumentistak mahai kirurgikoan duen material guztiaren kontaketa  –
(gazak, torundak, orratzak...) zuzena dela ziurtatu behar du.

Pazientearen kokapena:  –
Behar duen posizioan ezarri jarrera fisiologikoa mantenduta. �
Puntu kirurgikoa erakustea �
Ebakuntza osoan zehar posizioari eutsi �

Gaixoari lur-hartunea konektatu. –

Ebakuntza osoan zehar pazienteari laguntza psikologikoa eman. –

Erizain instrumentistari, anestesistari eta kirurgialariei laguntza eskaini ebakun- –
tzan zehar: laginak jaso, behar den materiala eskuratu, laborategira deitu, 
ebakuntzan egiten ari diren kideei izerdia lehortu…

4.2.4 Lehendabiziko sendaketa-motak

Behin ebakuntza bukatuta, erizainen ardura izango da zauriari behar bezalako zainketak 
ematea. Aposituen finkaera beti kondizio jakin batzuetan egin behar da, modu esterilean 
eta gaixoak ebakuntza-gela utzi baino lehen, ez dira eremu kirurgikoa ezta mahai kirur-
gikoa jaso behar zauria guztiz estalita egon arte.

Sendaketaren helburuak asko izan daitezke: zauria kanpoko kutsaduratik eta trauma-
tismoetatik babestea, zauriak botatzen duen exudatua xurgatzea, zauri kirurgikoaren 
guneari eustea eta geldiaraztea, konpresioa egitea hemostasia hobetzeko…
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Kokapenaren, zauri-motaren eta lortu nahi den helburuaren araberakoa da aukeratu 
behar den sendaketa:

Sendaketa arrunta – : zauria ondo garbitu eta lehortzea oinarrizkoa da, gero anti-
septiko bat aplikatuko zaio (povidona iododuna, klorhexidina). Gehienetan 
zauriak gazaz estali eta haiei apositu itsaskor batekin eutsiko zaie.

Konpresiboa – : hemostasia lortzeko erabiliak, zaurian presioa egitean oinarritzen 
dira. Benda zirkularrekin edo apositua ondo estutuz lortzen da. Zaindu behar da 
presioa gehiegizkoa ez izatea, iskemia sortzeko arriskua baitago.

Igeltsuak eta ferulak – : ebakuntza egin den gunea denboraldi batean geldiarazita 
edukitzea dute helburu, gehienetan traumatologiako ebakuntzetan erabiltzen 
dira.

Geruza-gardena –  duten espraiak (nobecutan) zauria babestu eta era aldi berean 
zauria ikusten uzten dutenak. Geruza ikusiezin bat sortzen dute, sei egunetan 
mantendu daiteke eta egun horien ondoren disolbatzaile batekin ken daiteke. 
Mota horretako apositua uneoro apositua zikintzen ari den gunetan erabili 
daiteke, adibidez (gernuarekin edo gorotzekin kontaktuan dauden eremuak).

Antiseptikoaren ordez beste pomada batzuk ere erabil daitezke lortu nahi den  –
efektuaren arabera, orbaintzea bultzatu, ehunak desbridatzea… 

Baliteke zauria agerian utzi behar izatea. –

Arreta berezia eduki behar da drainadurak dituzten zauriekin, drainadurak ondo 
finkatu behar dira pazientea mugitzerakoan, beren lekutik mugitu ez daitezen.

4.2.5 Pazientea ebakuntza-gelatik irtetea

Erizain instrumentistak gaixoaren lekualdaketa egiteko osasun-egoerarik egokienean 
dagoela egiaztatuko du. Bitartean erizain zirkulatzaileak anestesistari beharrezkoa den 
guztian lagunduko dio ebakuntza-gelatik irten arte.

Pazientea mugitzeko gutxienez lau pertsona behar izaten dira, uneoro gorputzaren 
lerrotze zuzena mantenduz mina edo lesioak saihesteko. Anestesistak pazientearen 
burua hartuko du, horrela mugitzeko orduan burua eta lepoko lesioak ekidingo ditu. 
Halaber, bera izango da mugimendua koordinatuko duena. Gorputzeko ehunetan 
edozein mugimendu zakar edo gehiegizko trakzioa saihestu egin behar da. Kontu berezia 
izango da beso eta zangoen lotura, kateter, zunda edo drainadurekin.
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Garrantzitsua da mugimendua egin behar den unean gaixoaren egoeraren azterketa 
egitea, mugimenduak gorakoa, aire-bideen buxadura, hipotentsioa edo bihotz-gelditzea 
eragin lezakeelako. Lekualdaketaren momentuan drainatze-sistema guztiak itxita 
mantenduko dira edo bestela pazientearen mailaren azpitik egon behar dira errefluxua 
saihesteko.

Anestesista eta erizain zirkulatzaileak lagunduko diote gaixoari bizkortze-gelara; hor 
iragango du berehalako ebakuntza-ostea.

4.3 BAKuNTZA OSTEKO ZAINKETAK

Ebakuntza osteko zainketak gaixoa bizkortze-gelan sartzen den unean hasten dira. 
Ebakuntza-gelako erizainak pazientearekin duen harremana bizkortze-guneko erizainei 
gaixoaren ebakuntzari buruzko informazioa ematean amaitzen da.

Nahiz eta erregistro kirurgikoan pazienteari emandako zainketa guztiak idatziz jasota 
gelditu, bizkortze-gelako erizainari ahoz eman behar zaion oinarrizko informazioa hau 
da.

Pazientearen izena –

Egindako ebakuntza-mota –

Pazientearen kontzientzia-maila eta bizi-konstanteen berri –

Kirurgian pazienteak izandako edozein larrialdi- edo aparteko egoera –

Odol-transfusioak –

Pazienteari jarri zaizkion kateterrak, zundak eta drainadurak –

Pazienteak beharko dituen zainketa bereziak –

Pazientearen alergien eta mugapen fisiko edo psikikoei buruzko informazioa –

Anestesia ondoko Bizkorketarako unitatea (ABu) 

Bizkortze-gela ebakuntza-gelaren alboan egoten da eta bertako erizainek ikuskatuta 
dago. Gaixoak gela honetara ebakuntza kirurgikoa amaitu eta berehala eramaten dira 
eta anestesia orokor edo erregionaletik suspertu bitartean etengabe monitorizatuta 
egongo dira. Gaixo bakoitzak leku bat izango du, bakarkakoa, oxigeno-hartunea, xurga-
gailu eta monitore batekin. Era berean, gune honen erdian larrialdietarako behar dugun 
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ekipamendu guztia izango dugu: desfibrilagailua, arnasketa mantentzeko behar den 
tresneria guztia, larrialdietako botikak eta bestelakoak.

Gune honetan erizainak guztiz kualifikatua izan behar du, pazientearen edozein 
egoera larri (bihotzekoa, arnasketakoa edo fisiologikoa) bereiztu eta momentuko 
erabakia hartzeko eta laguntza egokia emateko gai. Beharrezkoa izanez gero, aneste-
sistak larrialdia dokumentatu eta egoera horren eboluzioa zainduko du.

Pazientea ABUn igaro behar duen denbora hurrengo baldintzen arabera aldatuko 
da:

Pazientearen egoera: kontzientzia-maila• 

Sostengu fisiologikoaren beharra• 

Ebakuntzaren konplexutasuna edo zailtasuna• 

Anestesia-mota• 

Minaren kontrako tratamenduaren beharra• 

Bizi-konstanteak eta egoera fisiologikoa kontrolatzeko preskribatutako • 
denbora

Pazientea ABUn dagoen bitartean, arreta berezia eskaini behar zaio oxigenazioari, 
aireztapenari eta zirkulazioaren kontrolari, horiek maiz kontrolatuz. Bertan egiten den 
zainketak aireztapen egokia, shockaren prebentzioa eta minaren arintzea barne hartzen 
ditu. Anestesistak eta kirurgialariak koordinatutako agindu medikuek monitorizazio-
beharra, likido eta oxigenoaren terapeutika, minaren kontrako medikamenduak eta 
beste ardura bereziak hartzen dituzte beren baitan.

Senitartekoak, pazientea behin ABUn dagoela, haren egoera, bisita-ordutegia eta, 
oro har, unitatearen funtzionamenduren jakinaren gainean jarriko dira. Behin aneste-
siatik suspertuta eta bere bizi-konstanteak egonkortuta, pazientea ABUko alta jasoko 
du, beti anestesistaren oniritziarekin, ospitalizazio-arlora nahiz Ospitaleratze Gabeko 
Kirurgia Unitatera joateko.
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 5 EBAKUNTZA-GELA JASOTZEKO ARAUAK

Pazientea ebakuntza-gelatik irten eta bizkortze-gelara lagundu ondoren, erizainak 
ebakuntza-gela batzen hasiko dira eta hurrengo ebakuntza kirurgikorako dena prest 
utziko dute.

1. Lehenik, erizain instrumentistak instrumentatzeko mahai kirurgikotik orratz eta 
objektu zorrotz guztiak dagokien edukiontzira baztertuko ditu.

2. Ebakuntza bakoitzean erabilitako instrumentala erizain instrumentistak jasoko du: 

Ebakuntzarako erabilitako tresneria haren atal guztietan desmuntatuko du,  –
horrela garbiketarik egokiena ziurtatuko delako.

Erabilitako materiala saskietan jarriko du eta garbiketa berezia behar duen mate- –
riala banandu egingo du.

3. Anestesistak erabilitako eta suntsigarria ez den materiala garbitu eta esterilizatzeko 
prestatuko da.

4. Material suntsigarri guztia botako da.

5. Gorputzeko jariakinez kutsatuta dauden material guztiak dagozkien poltsa berezie-
tara zokoratuko dira, jariakin kutsatuak dituzten xurgagailuaren ontziak barne.

6. Ehunak dagozkien poltsetan jaso ondoren ikuztegira bidaliko dira.

7. Erabilitako tresna guztiak jaso aurretik desinfektatzaile batez gainazalen garbiketa 
egingo da.

8. Arnasgailuaren kable guztiak desinfektatzaile batez garbituko dira (tentsio- apara-
tuarena, pultsu-neurtzailearen O2-sentsorea, elektrokardiografoarena...).

9. Anestesia orokorraren ondoren, eta ospitale bakoitzaren protokoloen arabera, arnas-
gailuaren iragazkiak, zirkuituak eta abar aldatu egingo dira.

10. Ebakuntza-gelak guztiz jasota geratu behar du garbitzaileek beren lana egin dezaten. 
Ebakuntza-gela hurrengo ebakuntzarako prest utzi behar da.
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 6 ERIZAINTZAREN JARDUERAREN ERREGISTROA

Erizaintzako jarduera guztiek, bai ohikoek, bai zailtasunetatik eratorritakoek, hala nola 
gaixoaren erantzunek eta lortutako emaitzek, paziente kirurgikoari eskainitako aten-
tzioaren barnean erregistratuta gelditu behar dute. Normalean, gaixoaren laguntzaz 
arduratzen den erizainak, hau da erizain zirkulatzaileak, erregistro hori egitearen ardura 
hartzen du erregistroa pazientearen historia klinikoren parte baita. Erregistroak 
ebakuntza barneko prozesuaren aldi guztietan erizainak gaixoarengan izan duen lagun-
tzaren jarraipena eta kalitatea bermatzen du. (Ikusi “Erregistro kirurgikoa” Etika eta 
lege-araudia erizaintza-kapituluan).

 7 LATEXAREKIKO ALERGIA

Azken 25 urte hauetan latexarekiko alergia-kasuek izan duten gorakadak ezinbestekoa 
egiten du aipamen bat egitea, ebakuntza-gelan latexaren intzidentziak eragin handia 
baitu. 80. hamarkadaz geroztik prebalentziaren gorakada latexaren sentsibilizazioan 
etengabea izan da. Azken hamarkadan, gomazko produktuekiko (globo, eskularru, 
pilota, preserbatibo eta abar) ukipen harremanak, anafilaxi-, urtikaria- nahiz angioede-
ma-kasuak agerrarazi ditu, baita errinitisa, konjuntibitisa eta asma bronkiala ere inguruko 
latex-partikulekin harremanetan jartzeagatik. 

Gaur egun ebakuntza-gelaren ingurunean anafilaxia gehien sortzen duen faktorea 
latexarekiko alergia da, ebakuntzetan mukosak eta azala latexarekin harreman estuan 
egoten baitira. Horrelako erreakzioak tratamendu odontologikoetan, azterketa gineko-
logikoetan, preserbatiboak erabiltzean eta globoak manipulatzean ere ikusi izan dira.

Latexa Hevea brasiliensis izeneko zuhaitz tropikal batetik ateratzen da eta konposatu 
kimikoak erantsita kautxua ekoizteko erabiltzen da. 

7.1	 EZBERDINTASUNAK	GOMAREN	ALERGIA-MOTETAN

1. Berehalako alergia, I tipoa (IgE): erreakzioa latex naturalaren proteinarekin kontak-
tuan jarri eta gutxira azaltzen da. Gorritasun lokala, azkura, ukipen-eremuaren 
hantura, aurpegiko hantura, konjuntibako edema, errinitisa nahiz gorputz osoko urti-
karia moduan agertzen da. Erreakziorik sarriena ukipen-urtikaria da, antigenoarekin 
harremanean jarraituz gero sintomak areagotu egiten direlarik. Arto-almidoiaren 
hautsa (eskularru kirurgikoen barnealdea estaltzen du) latexaren proteina hauen 
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aerosolizaziorako gune egokia da; horregatik, errinokonjuntibitisa eta bronkoes-
pasmoa alergenoaren inhalazioaren ondorioak izan daitezke eta, horren ondorioz, 
gaixotasun profesionala sortzen duen arrazoietariko bat. Pertsonal sanitarioa da 
bere lan-esposizioagatik alergia-mota honen kasu gehienak pairatzen dituena, batez 
ere ebakuntza-gelako langileak.

2. Alergia atzeratua, IV tipoa (T linfozitoak): gomarekin harremanetan dagoen eremuan 
ekzema eragiten du azkura, eritema, besikulak, exudatua, pitzadura eta ezkatadura 
agertzen direlarik. Erreakzioa lokala izaten da larruazalean, harremanetan jarri eta 
6-48 ordura azaltzen da eta egunetan eboluzionatuz joaten da. Dermatitisa sortzen 
duten alergenoak tiuranoa, karbamatoa, zink oxidoa eta abar dira, horiek latexari 
gehitzen baitzaizkio, goma egiteko.

3. Erre-ukipeneko dermatitisa: eskularruek, esku-garbiketek, urberritze desegokiek, 
antiseptikoek nahiz eskularruen hautsek azaleko erreakzio lokala sor dezakete urra-
dura mekanikoaren ondorioz; ekzema batez adierazten da. Prebentzioa da tratamen-
durik egokiena.

7.2 DIAGNOSTIKOA 

Lehenengo pausoa pazientearen historia klinikoa aztertzea da. Globo, gomazko edozein 
objektu nahiz preserbatiboen kontaktuekin erlazionatuta, latexarekiko alergiaren seinale 
izan daiteke urtikaria, edema, errinitis edo konjuntibitis kasuren bat izatea. Prick-test edo 
“adabaki-probaren” bitartez egingo du alergia-zerbitzuak behin betiko diagnostikoa. 
Diagnostikoa egin eta gero garrantzizkoa da gaixo hauek identifikazio-plaka eta sendagi-
learen txostenaren kopia soinean eramatea.

7.3 LATExARI ALERGIA DIOTEN GAIxOENTZAKO 
EBAKUNTZA-GELAREN	LAN	PROTOKOLOA

Alergia-mota honetarako tratamendurik ez dagoenez, profilaxia latex-partikulek larrua-
zala eta mukosak ez ukitzean datza:

a) Pertsonalak ebakuntza-gela prest utzi behar du latexa duten material guztiak 
kenduz, bai ebakuntza-gelatik bai alboko eremuetatik. Hurrengo egunera arte 
ebakuntza-gela itxita geldituko da. Programatutako ebakuntza bada eguneko 
lehenengoa izaten saiatuko da.

 Ebakuntza-egunean pertsonal guztia binilozko eskularruekin eta kautxuzko 
eskalapoirik gabe sartuko da ebakuntza-gelara.
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b) Garbitzaileek beren protokoloa martxan jarri beharko dute ebakuntza-gela 
sakon garbituz. Normalean ebakuntza-gelaren aireztapen zirkuituak airea 
behar adina berriztatzeko eta iragazteko gaitasuna dauka. Hala ere, 
beharrezkoa bada, aurrez iragazki anizdun xurgagailua erabili daiteke gelditu 
diren latex-partikulak xurgatzeko (Iragazkiek 3tik 0,1 mikra bitartekoak izan 
behar dute). 

c) Ebakuntza-gelaz gain, pazientea pasatuko den ospitaleko sail guztietan ere 
latexik gabeko giroa sortzen saiatuko da.

7.4 LATExAREKIKO ANAfILAxIAREN TRATAmENDuA

1. Eskularruak bat-batean aldatu, eta latexik gabeak jarri.

2. Edozein motatako kateterrak aldatu (zunda nasogastrikoa, zunda uretrala...).

3. Oxigenoa ipini.

4. Ebakuntza gelditu, anestesia eten; sedazio edo erlaxazioa ere bai.

5. Plasma-hedagarriak ahal den arinen ipini.

6. Adrenalina boloan zain barnetik, bihotz- eta arnas gelditzea, kolapsoa edo eta tentsio 
baxua izanez gero.

7. Antihistaminikoak edo eta kortikoideak erabili daitezke.

8. Bronkospasmo-kasuan salbutamola edota aminofilina.

9. Bikarbonato sodikoa azidosi-kasuan (ph < 7,20).

10. Ebakuntza bukatu eta gero pazientea bizkortze-gelan 24 orduz mantendu.

11. Pazientea alergologia-zerbitzura bidali, txosten batean ebakuntzan erabili den medi-
kazio guztia zehaztatuta.

Ospitale batzuetan latexik gabeko mahaiak prestatzen dituzte latexari alergia dioten 
gaixoen ebakuntzetarako behar duten material guztiarekin, hala ere, gaur egun material 
gehiena latexik gabea da eta azken urteetako joera latexik gabeko produktuak ekoiz-
tekoa da.
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 ERANSKINA

Pazientearen	identifikazioa•	

 Pazientearen segurtasuna hobetzea, aurreko gaietan ere errepikatu den moduan, 
gaur egungo osasun-sistemen kalitate-politiken lehentasunezko estrategia bilakatu 
da.

 Osasun-laguntzak pazientearen osasun-egoera hobetzea du helburu, baina, era 
berean, mina ere eragin diezaioke pazienteari. Osasun-laguntzatik eratorritako albo-
ondorioak morbilitatea eta hilkortasuna eragiten dute osasun-sistema garatuetan. 

 Botiken administrazioarekin, ebakuntza kirurgikoekin, proba diagnostikoekin edota 
odol-transfusioekin lotutako arazoek pazientearen identifikazio desegokian izan 
dezakete oinarria.

 Izan ere, ahozko identifikazio soilak ez du bermerik eskaintzen pazientea lasaigarrien 
eraginen menpean dagoenean edo erantzuteko gaitasunik ez duenean, besteak 
beste. Hizkuntzarekin lotutako zailtasuna ere ager daiteke, edo entzumenaren gale-
rarekin lotutakoak. Arestian aipatutakoek akatsak egoteko arriskua areagotzen dute 
eta pazientearen segurtasuna kolokan jar lezakete. 

 Identifikazioari dagokionez, osasun-arloko profesionala pazientearengana hurbiltzen 
den bakoitzean lehenengo aldia izango balitz moduan hurbiltzen dela aintzat hartuz, 
pazienteen identifikazio egokiaren lehenengo urratsa eskumuturreko identifikagarria 
ezartzean datza. Gaur egun identifikazioa bermatzeko hedatuen dagoen tresna da 
eskumuturrekoa eta hainbat ikerketatan egiaztatu da eskumuturrekoaren erabilera 
% 50 gutxitzen duela identifikazio desegokiagatiko akatsen kopurua.

Eskumuturreko	identifikagarria

 Eskumuturrekoan agertuko diren datuak ospitaleko protokoloen arabera aldatu 
badaitezke ere, izena eta historia klinikoaren zenbakia agertzea ezinbestekotzat 
jotzen da identifikazio egokia lortzeko. Batzuetan barra-kode bat ere ezartzen zaio 
paziente bakoitzari, eskumuturrean eramaten dena. 

 Eskumuturrekoan agertuko diren datuek bat etorri behar dute pazienteak (edo fami-
liak) adierazitakoekin eta dokumentazio klinikoan datozenekin. Datu horiek denak 
ezagutu arte ezin izango da pazientea behar bezala eta berme osoz identifikatu.

 Eskumuturrekoa jartzeko aldea aldatu daiteke ospitale bakoitzeko protokoloen 
arabera. Batzuetan, eskumuturrean barik, orkatilan ere ezar liteke.
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 Pazientea eskumuturrekoarekin identifikatuta dagoela, hori erabili beharko da beti 
edozein prozeduraren aurretik pazientearen nortasuna ziurtatzeko: medikazioa 
emateko, ebakuntza kirurgikoen aurretik, proba diagnostikoen aurretik, anestesia 
eman aurretik…

 Eskumuturrekoaren erabilera akatsak gutxiagotzeko ezinbesteko tresna da dudarik 
gabe; hala ere, ezin da ahaztu osasun profesionalen kontzientziazioa eta hezkuntza 
izan behar dela abiapuntua.





7ERIZAIN INSTRUMENTISTA
Cano, R.; CiD, n.; Soto, D.

Kide esterilen prestakuntza eta janzkera �

Eremu esterilaren prestakuntza �

Jostura-motak �

Gazak eta konpresak zenbatzeko gomendioak (AORN) �

Instrumentala zenbatzeko gomendioak (AORN) �

 Drainadurak �
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Erizain instrumentista talde kirurgikoaren kidea da, anestesiako erizaina, erizain lagun-
tzailea, anestesista eta kirurgialariarekin batera. Haren betebehar nagusia burutu beha-
rreko ebakuntza kirurgikoen urrats kirurgiko guztietan elkarlanean aritzea da. Aipatu-
tako betekizuna lortzeko ezinbestekoak dira ezagutza eta prestakuntza; izan ere, erizain 
instrumentistaren lana ez da lan mekanikoa (“matxardak ematea” soilik), partehartzailea 
baizik, eta bere lana talde kirurgikoaren gainerako kideekin koordinatu beharko du. 
Erizain instrumentistaren lanaren ezaugarrien artean, aurreikuspena eta aditasuna ezin-
bestekoak dira. 

 1 KIDE ESTERILEN PRESTAKUNTZA ETA JANZKERA

1.1	 ESKU-GARBIKETA	KIRURGIKOA

Garbiketa mekanikoaren eta antisepsia kimikoaren bitartez esku eta besaurreetatik 
ahalik eta mikroorganismo gehienak kentzea da prozedura honen helburu nagusia. 
Edozein ebakuntza kirurgikoren aurretik egitea beharrezkoa da. Aipatutako prozedura 
amaitu eta berehala, mantala eta eskularruak jantzi behar dira.
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1.1.1 Garbiketa kirurgikoa egiteko bete beharreko arauak

Azazkalak ongi moztuta eta azazkal-bernizik gabe mantendu: azazkal-berniza • 
oso hauskorra izanik, sor litezken arrakalek mikroorganismoak eta haien ugal-
keta erraztu lezakete.

Eskuak zauririk edo azaleko arazorik gabe mantendu: aurreko puntuan aipatu-• 
tako arrazoi berdintsuengatik, azaleko zauriak, ezkatatze-guneak nahiz azaleko 
artesiak mikroorganismoentzat babesleku eta haztegi aproposak dira.

Bitxiak kendu, mikroorganismoak hedatu baititzakete. • 

Mozorro, txano eta betaurrekoak egokitu esku-garbiketa egin aurretik.• 

Garbitze-denbora errespetatzea: • 5 minutuz luzatu behar da esku-garbiketa 
kirurgikoaren prozedura, bai arrastea eraginkorra izateko, bai antiseptikoaren 
eragina bideratzeko. Ikerketek diotenaren arabera, ez dago ezberdintasun 
adierazgarririk 5 minutuko eta 10 minutuko garbiketa kirurgikoen artean. 
Gehiegizko eskuilaketa berriz, kaltegarria ere izan daiteke; izan ere, azaleko 
zauriak sor daitezke eta azalaren azpiko geruzetako berezko flora egoiliarra 
ageriago geratzen da.

Espektro zabaleko antiseptikoa erabili behar da, berehalako eta luzerako eragina • 
duena. Gehien erabiltzen direnak klorhexidina-glukonatoa (% 4, ur-disoluzioan) 
eta pobidona iodatua dira. 

1.1.2 Esku-garbiketa kirurgikoaren teknika

1. Lehendabizi kasakaren mahukak tolestu, esku-garbiketa egiterakoan hauek besau-
rreak ukitu ez ditzaten. 

2. Erabilera bakarreko xaboi antiseptikodun eskuila ireki eta eskura utzi.

3. Txorrota ireki eta eskuak zein besaurreak 
busti, kontuan izanda eskuak ukalon-
doak baino gorago mantendu behar 
direla, bakterioak dituen urak eta xaboiak 
besaurreak zein eskuak berriro ez kutsa-
tzeko.
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4. Azazkalen azpiko aldea eskuilak ekar-
tzen duen azazkal-garbigailuarekin 
garbitu.

5. Eskuilarekin hatz-mamiak alde guztie-
tatik garbitzen hasi hatzetako alde dista-
letik hasita eta hurrenerantz, beti mugi-
mendu zirkularrak eginez. Arreta handiz 
jardun hatz-bitarteetan.

6. Hatzekin amaitu ondoren, esku-ahurra 
eta eskugaina garbitu. Gero eskumutu-
rrarekin jarraitu eta azkenik besaurrea 
ukalondoraino. 

7. 5 minutu iraun behar du prozedurak, 
azalean xaboi antiseptikoaren eraginez 
eta arraste mekanikoaren bitartez ahalik 
eta mikroorganismo gehienak desage-
rrarazteko. Aurretik aipatutako ordena 
mantentzea funtsezkoa da, hau da, alde 
distalenetik hurrenerantz pasatzea, 
garbitutako azal eremuak berriro ez 
kutsatzeko. Zentzu berean, arreta handia 
eskaini behar zaio prozedurari 
ur-zipriztinak ere ekiditeko.

8. Garbiketa amaituta, eskuila bota eta 
eskuak, eskumuturrak eta besaurreak 
uretan pasa behar dira, betiere eskuak 
ukalondoak baino gorago mantenduz 
eta jantzi kirurgikotik aldenduta.

9. Azkenik, eskuak eta besaurrea ondo 
lehortu behar dira eta horretarako bi 
eskuoihal erabiltzea gomendatzen da. 
Lehorketa kontu handiz egin behar da 
eskuilaketaren ordena berbera jarraituz: 
eskuetako alde distalenetik sikatzen hasi 
eta ukalondoraino. Ostean eskuoihala 
bota eta berri bat erabiliko da beste 
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eskua eta besaurrea lehortzeko. Eskuoihal bakarra erabili behar izanez gero irudi-
menez erdibitzeko moduko tamaina izan beharko du, zati bakoitza esku bakar bat 
sikatzeko erabiliz. Kontuan izan behar da eskuoihala mahai kirurgikotik hartzeko 
orduan ezin daitekeela ur tantarik mahai gainera erori. Era berean eskuoihalak ezin 
du esterila ez den arropa ukitu.

1.2 ERIZAIN INSTRumENTISTAREN jANZKERA

Esku-garbiketa kirurgikoa egin ondoren, erizain instrumentistak ebakuntza-gelara 
sartzeko jarri behar dituen arropaz, mozorroaz eta txanoaz aparte, mantal eta eskularru 
esterilak jantzi behar ditu. Prozedura horretarako arau batzuk jarraitu behar dira, eta 
mantalak zein eskularruek ezaugarri berezi batzuk bete behar dituzte.

1.2.1 mantala

Ezaugarriak

Luzea izan behar du, betiere lurra ukitu gabe.  –

Bizkarra estali behar du. –

Eskumutur doigarriak izan behar ditu, eta mahukek osorik estali behar dute besoa. –

Erosoa izan behar du, ez du bero handiegirik eman behar. –

Odola eta beste edozein likido ez sartzeko erresistentea izan behar du. –

Mantalak hidrofoboak ez badira, bustita edo izerdituta dauden bakoitzean aldatu  –
behar dira. 

Nahiz eta mantal osoa esterilizatuta egon, ez da osorik esteriltzat hartzen. Horrela,  –
gerritik gora eta bular erdialdera arte dagoen zatia, eta ukalondotik eskumuturrera 
dagoen zatia hartzen dira esteriltzat. Hori dela eta, eskuak beti ukalondoak baino 
gorago eta mantaletik bananduta mantendu behar dira.
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Prozedura

Lehenik eta behin, instrumentistak mahai  –
kirurgikoan dagoen mantala hartuko du 
eta traba egiten ez duen toki batean 
jantziko du, ezer ukituko ez duen ziurta-
suna izateko. Mantalak tolestura berezi 
batez etorri behar du eskuoihalen 
azpian.

Mantala sorbaldetatik hartu eta ezer  –
ukitu gabe zabaltzen utzi behar da, 
betiere kontuan izanda mantalaren 
barruko aldeak instrumentistaren aurreko 
aldeari begira gelditu behar duela. Garran-
tzitsua da jakitea mantalaren kanpoko 
aldea ezin dela ukitu eskularruak jarri 
gabe badaude.

Eskuak sorbalden altueran daudela, bi  –
besoak aldi berean mahuketara sartu.

Erizain zirkulatzaileak mantala sorbalda  –
gainean ondo egokituko dio instrumen-
tistari, kontuan izanda barruko aldetik 
bakarrik ukitu dezakeela.

Eskularruak jartzeko erabiliko den tekni- –
karen arabera, mantalaren eskumuturrak 
bi eratan utzi daitezke:

a) Eskularruak jartzeko prozedura itxia: modu hau erabiltzen denean eskuek 
mantalaren eskumuturrez estalita gelditu behar dute.

b) Eskularruak jartzeko prozedura irekia: kasu honetan erizain zirkulatzailea 
instrumentistaren atzean jarriko da eta mantala barruko aldetik hartuta, 
mantalaren eskumuturrak instrumentistaren eskumuturretara heldu arte 
tiratu beharko du. 

Behin mantala gorputzean egokituta dagoela, erizain zirkulatzaileak mantalak  –
bizkarraldean dituen lokarriak lotuko ditu, lokarriak berak soilik ukituz.
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Azkenik, bizkarraldea estali beharra dago,  –
beti eskularruak jarri ondoren. Hori 
egiteko zenbait modu dago:

a) Ebakuntza-gelako beste kide 
esteril baten laguntzaz: gerriaren 
ezkerraldean mantalak dituen bi 
lokarrien korapiloa desegin. 
Lantalde esterileko beste kide 
batek lokarrietako bati eutsiko 
dio eta geldirik egongo da bestea, 
bigarren lokarriari eutsiz, ezkerre-
rantz biratzen den bitartean. 
Janzten ari den pertsonak bira 
osoa eman eta gero beste kideak 
eskuan duen lokarria bueltatuko 
dio lehenengoari, horrela eskuan 
duen beste lokarriarekin lotuko 
du gerriaren ezkerraldean.

b) Erizain zirkulatzaileak lagunduta: 
eskuineko lokarria tresna kirur-
giko bati lotzen zaio, adibidez Allis 
bati. Kontu handiz erizain zirkula-
tzaileari ematen zaio. Hori geldirik 
dagoela, erizain instrumentistak 
bira osoa emango dio bere buruari 
ezkerralderantz bizkarra estalita 
gera dadin. Ondoren matxarda-
rekin lotuta dagoen lokarria hartu, 
eta behin oratuta, erizain zirkula-
tzaileak matxardatik askatuko du 
erizain instrumentistak bi loka-
rriak gerriaren ezkerraldean lotu 
ditzan. Erabilitako matxarda ezin 
daiteke berriro mahai kirurgikoan 
ipini ez baitago esteril.
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c) Erabilera bakarreko mantalak: erabili eta botatzekoak diren mantalak janzteko 
prozedura berdina da laguntzailea esteril egon ala ez. Mantalak, gorputzaren 
inguruan lotzeko bi lokarri izaten ditu. Mantalaren eskuinaldeko lokarriak duen 
kartoi-zatia erabiltzen da janzten ari denari mantala lotzen laguntzeko. 
Kartoizko euskarria laguntzaileari ematen zaio, janzten ari denak bere buruari 
bira osoa eman ostean mantalaren lokarritik tira egingo du, eta laguntzaileak 
atxikiko du kartoi-zatia. Ondoren bi lokarriak lotuko dira.

1.2.2 Eskularru esterilak

Eskularru esterilak janzteko prozedura bi modutara egin daiteke: modu itxia eta modu 
irekia. Modu itxia gomendagarriagoa da irekia baino, esterilitatea hobeto gordetzen 
duelako, eskularruak azalaz zuzenean ez baitira ukitzen. Praktikan, ordea, modu irekia 
erabilgarriagoa da.

Prozedura itxia – : eskuak mantalaren mahuketatik atera gabe, eskularrua 
besaurrearen gainean jarriko da erpurua beherantz eta gainerako hatzak 
ukalondora begira. Jantzi behar den eskuarekin eskularruaren tolesturari eutsi 
eta kontrako eskuarekin goiko aldetik hartu eta mahuka bildu. Ondoren, 
eskularrua oraindik kontrako eskuarekin helduta, hatzak atera eta eskularruan 
egokitu. Beste eskuarekin prozedura bera errepikatuko da.
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Prozedura irekia – : eskua garbituta egon arren ez da esterila, beraz ez luke 
eskularruaren kanpoko aldea ukitu behar. Eskuarekin eskularruari barruko 
aldetik eutsiko zaio, eta bestea eskularruan sartu hatzak egokitzeko. Bigarren 
eskua janzteko, berriz, aurretik jantzitako eskuaz baliatuko gara, horretarako 
eskularruaren tolesturaren azpitik hatzak sartu eta beste eskua eskularruaren 
barruan kokatu hatzak egokitu arte.

Eskularru bikoitza noiz erabili

Prozedura erasotzaileetan bi eskularru-pare erabiltzea gomendatzen da,  –
gaixotasun kutsakorrak daudenean horiek ekiditeko. Zenbait ikerketek frogatu 
dute bi eskularru-pare erabiltzeak, odolarekiko ukipena murrizten duela. Barruko 
eskularrua zulatzeko arriskua txikiagotu egiten da, are gehiago barruko 
eskularruak kolorezkoak edota ebakien kontrako eskularruak badira, kanpoko 
eskularrua zulatzeko arriskua aldatzen ez delarik.

1.3 BESTE KIDE BATI jANZTEN LAGuNTZEKO ERA

1.3.1 Lantaldearen beste kideei mantala ipintzea

Erizain instrumentistak, behin eskularru eta mantala esterilak jantzi dituenean, lantal-
dearen beste kideei lagundu behar die janzkera kirurgikoarekin, azaltzen diren pausu 
hauek kontuan hartuta:

Eskuoihala ondo irekita eskuratuko dio, hura ukitu barik. Bi eskuoihal izanez  –
gero, esku bakoitzerako bat erabiliko da.
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Mantala lepotik hartuta kontuz  –
zabaldu.

Mantala kanpoko aldetik helduta,  –
barruko aldea eskainiko dio beste 
kideari, beti instrumentistak bere 
eskuak mantalaren sorbaldetako 
oihal-zati batekin babestuta dauz-
kala. Kide honek, besoak luzatu eta 
mahuketara sartuko ditu.

Instrumentistak mantala askatzen  –
du; erizain zirkulatzaileak, bitartean, 
beste kidearen atzealdean dagoela, 
mantalaren sorbaldetatik tira egiten 
dio mantala janzten laguntzeko. 

Behin mantala gorputzean egoki- –
tuta dagoela, erizain zirkulatzaileak 
mantalak bizkarraldean dituen loka-
rriak lotuko ditu, horiek soilik 
ukituz.

Lehen azaldu bezala, mantalak  –
bizkarra estaliko du.

1.3.2 Lantaldearen beste kideei eskularruak ipintzea

Eskumako eskularrua alderantzikatutako partetik tinko hartu esku-azpiko aldea beste  –
kideari eskainiz.
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Eskularrua nahikoa luzatu, beste kidea gai izan dadin eskua bertan sartzeko. Horrek  –
ezin du instrumentista ukitu bere larruazal hutsarekin.

Beste kideak eskua eskularruan sartu ahala, gorantz tira egin behar da eskularruaren  –
eskumuturra mantalaren gainean ondo egokitu dadin.

Prozedura bera erabiliko da ezkerreko eskurako. –

1.3.3 mantal-aldaketa ebakuntzan zehar

Kontuan hartu behar da: garbitutako kide guztiek mantala edota eskularruak aldatu 
behar izanez gero, erizain instrumentista izango dela beti lehenik aldatuko den kidea, 
bere janzkera berriarekin beste kideei modu egokian janzten laguntzeko.

Kutsatuta dagoen mantal bat ebakuntzan zehar aldatzea beharrezkoa izaten da. 
Erizain zirkulatzaileak atzeko oihal-lokarriak askatuko ditu eta gero sorbaldetatik tira 
eginez mantala kenduko dio beste kideari, horrela kutsatutako mahukek ez dute esterila 
den arropa kutsatuko. Lehendabizi mantala kenduko da eta gero eskularruak. Lehe-
nengo eskularrua kentzeko, beste eskuarekin kendu nahi dugun eskularrua kanpoko 
aldetik oratu eta kendu. Bigarrena kentzeko ordea, beste eskularruaren barruko aldetik 
tira egingo da, kanpoko alde kutsatua ez ukitzeko. 

1.3.4 Eskularru-aldaketa ebakuntzan zehar

Eskularruak aldatzeko beharra ondorengo kasu hauetan gerta daiteke:

1. Kutsatzen direnean.
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2. Teknika esterilean akatsen bat gertatu ostean.

3. Zulaketaren bat baldin badago.

4. Gune zikin batetik garbiago batera pasatzen denean.

Kutsatutako eskularrua lehenbailehen 
aldatu behar da, momentuan ezinezkoa 
baldin bada, eremu esteriletik aldenduta 
mantendu behar da uneoro. Eskularruak 
aldatzeko: 

Eremu kirurgikotik aldendu. –

Kutsatutako eskua luzatu, erizain  –
zirkulatzaileak eskumuturretik 5 
zentimetrotara hartu eta bertatik 
tira egingo du eskularrua kentzeko.

Normalean, lantaldearen kide batek  –
besteari eskularruak aldatzen lagun-
duko dio, baina ezinezkoa baldin 
bada, eremu kirurgikotik aldendu 
eta eskularruak teknika irekiarekin 
aldatuko ditu. Ezin daiteke teknika 
itxia erabili mantalaren goiko partea 
kutsatuta baitago.

 2 EREMU ESTERILAREN PRESTAKUNTZA

2.1 INSTRumENTATZEKO mAHAIAREN PRESTAKuNTZA

Instrumentatzeko mahaia esterila izango da eta bertan ebakuntzan zehar beharko diren 
material guztiak prestatuko dira. Arau batzuk bete behar dira instrumentatzeko mahaia 
esterila izan dadin. Lehenik eta behin, ekipo esterila mahai gainean jarriko da, eta ekipo 
horrek izango ditu ebakuntzaren eremu esterila prestatzeko beharko diren zapi, izara 
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eta mantalak. Materiala oihalezkoa edo erabili eta botatzekoa izan daiteke. Zabaldu 
baino lehen, iraungitze-data eta ekipoa egoera onean, haustura edo hezetasun arras-
torik gabe dagoela ziurtatu behar da.

Ekipo esterila zabaltzeko (pertsona bakar batek zabaldu dezake ekipo esterila, edo 
bik, bestela):

Aurrena kanpoko geruza zabaltzen da; kontuz, barruko edukia ez kutsatzeko. –

Ertzetatik tira eginez alde batera eta bestera zabalduko da, ondoren mahaiaren  –
aurreko eta atzeko aldera.

Beti norberarenganantz tira egin behar da barrukoa ez kutsatzeko, norberaren  –
besoa mahai gainetik ezin da pasa.

Oihalezko eremu esterila

Plastikozko eremu esterila

Instrumentatzeko mahai esterila mantentzeko arauak:

Material irazgaitz edo hidrofoboz estali behar da.• 

Eremu esterila ebakuntza hasieratik ahal den hurren prestatu behar da.• 
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Mahaia uneoro zaindu behar da.• 

Mahaiaren goiko partea hartuko da bakarrik esteriltzat, nahiz eta izarak • 
mahaiaren hankak estali behar dituen.

Esteriltzat hartzen diren pertsonek ez lukete eremu esterila utzi behar, kutsa-• 
dura ahal den heinean murrizteko, besoak eta eskuak beti eremu barruan 
mantenduz.

Esteril ez dauden kideak ezin dira bi eremu esterilen artean ibili, eta eremu este-• 
rilekiko segurtasun tarte bat mantendu behar dute. Ezin da esteril ez dagoen 
ezer mahai esterilaren gainetik pasa, ez materiala, ez inoren besoa. Izan ere, 
gorputz-azalak bakterioak eta zahia izan ditzake, eta eremu esteriletik ahalik eta 
urrunena dagoen heinean kutsatzeko arriskua gutxitu egiten da.

2.2 mATERIALA INSTRumENTATZEKO mAHAIRA 
BOTATZEA

Ebakuntza kirurgikoan erabiltzen den materiala oso ezberdina izan daiteke espezialita-
tearen arabera. Hala ere, badaude jarraitu beharreko arau batzuk:

Paperez estalita edo poltsatxo batean sartuta datorren edozein material mahai  –
kirurgikoan zabaldu baino lehen:

Paperaren kontrastea eta data begiratuz, esterilizatuta dagoela ziurtatu. �
Materiala biltzen duen papera edo poltsatxoa ongi itxita, apurtu gabe eta  �
lehor dagoela egiaztatu.

				

Materialaren kutxak zabaldu aurretik esteril daudela ziurtatu, lehen aipatu den  –
bezala kontraste kimikoari kolorea aldatu zaiola ikusiz eta data begiratuz.
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Eremu esterilean sartzen den mate- –
rial guztien osotasuna eta esterili-
tatea egiaztatu eta gero, materiala 
ireki egingo da erizain instrumen-
tistak eskuratu ahal izateko.

Zirkulatzaileak erizain instrumentis- –
tari material esterila eskaintzen 
dionean, ondo eutsiko die pake-
tearen ertzei, horiek gune esterilik 
ukitu ez dezaten.

Pisu handia duten gauzak, puntadunak eta edukiontzi zurrunak instrumentistari  –
emango zaizkio, edo beste mahai esteril batean irekiko dira, eremu esterila 
hautsi baitezakete.

Eremu esterilera likidoak bota behar badira, jaso behar duen ontziak izkinatik  –
gertu egon behar du, eta likidoa kontu handiz isuri behar da zipriztinik ez 
botatzeko.

Medikazioa teknika aseptikoa erabiliz eraman behar da eremu esterilera. Horre- –
tarako, instrumentistak xiringa eta orratz bat erabiliko ditu medikazioa hartzeko, 
gero orratza aldatuko du. Plastikozko kateter bat ere erabil daiteke.

2.3 EREmu ESTERILA

Pazientearen gainean ebakuntza gunea isolatzeko ipintzen diren zapi esterilek definitzen 
dute eremu esterila. Telazkoak (berrerabilgarriak) edo erabili eta botatzekoak izan 
daitezke. 

Eremu esterila ezartzeko arauak:

Ahalik eta gutxiena manipulatu behar dira: aire-korronterik ez sortzeko eta  –
hautsa, hari-zatiak, tantak eta abar, ahal den gutxien mugi daitezen.

Eskua ondo estalita edukitzea garrantzitsua da eremua jartzerakoan,  –
eskularrudun eskuak ez luke pazientearen azala ukitu behar.

Zapiak ebakuntzako gunearen gainean ireki behar dira, honetarako tolestura  –
berezi batekin etorri behar dira.

Ez dira higitu edo astindu behar, kontuz eta doitasunez kokatu behar dira. –
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Eremu esterilak ez luke lurra ukitu behar, bakterioak eremu esterilera heldu ez  –
daitezen.

Ebakuntza-gunea behin ezarrita, ez da mugitu behar, bestela bakterioak prestatu  –
gabeko eremu batetik prestatutako beste batera mugitu baitaitezke. Eremu bat 
apurtu edo kutsatzen bada beste batez ordeztu behar da.

Beste eremu xurgatzaile batzuk (plastikozkoak edo eransgarriak) erabiliko diren  –
ala ez aurreikusi behar da.

2.4 INSTRumENTATZEKO KONTuAN HARTu BEHAR 
DIREN ARAuAK

Behin eremu kirurgikoa ezarrita, alportxa kokatu eta bertan bisturi elektrikoa eta  –
zurgagailua jarriko dira, eta zirkulatzaileari beste muturra eman.

Oro har, erizain instrumentista kirurgialariaren kontrako aldean ipiniko da, besterik  –
adostu ezean eta ebakuntza eremua, ahal den heinean, bistan mantenduz.

Eremu kirurgikoa instrumentalik gabe mantendu behar da, gaza edo konpresa zikinak  –
zakarrontzira botaz eta garbiz hornituz.

Eremu kirurgikoa esteril mantentzea erizain instrumentistaren ardura da. Erizainak,  –
kirurgialari batek bere mantala edo eskularruak kutsatu dituela ikustean, hauek 
aldatzeko eskatuko dio. Baita izerdi tantak ebakuntza eremura jauzi ez daitezen aurrea 
hartzea, zirkulatzaileari abisatuz izerdia lehortu diezaion.

Materiala ahal den gutxiena manipulatu behar da garbi eta prest mantenduz uneoro. –

Kirurgialariari instrumentala emateko orduan arau batzuk jarraitu behar dira:

Irmo eta sendo eman behar zaio. Kirurgialariaren eskuaren gainean utziko da,  –
erabiltzeko posizioan. Oro har, instrumentu konkortu bat kirurgialariaren 
eskuaren kurbarekin bat egingo du.
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Bisturi eta puntadun materialarekin arreta  –
berezia eduki behar da. Kirurgialariari 
ematerakoan ahoa beherantz eta punta 
instrumentistari begira utziko zaio. Pazien-
tearen gainean jausi ez dadin kirurgialariak 
ondo hartu duela ziurtatu beharra dago. 
Bien arteko segurtasun gune bat (batea 
edo zapi bat) ipintzea erabilgarria izan 
daiteke, instrumental zorrotz edo ebaki-
tzailea eskutik eskura pasa behar ez 
izateko. Komenigarria da jostura bat ez 
ematea aurrekoa jaso aurretik, hartara 
materiala kontrolatzeko.

Disekzio-pintzak ertz batetik hartu  –
eta kirurgialariaren eskuan sartuko 
dira, erpuru eta hatz erakuslearen 
artean.

Artaziak eta beste pintza konkor- –
tuak punta zaurirantz daukatela 
emango dira, harientzako artaziak 
izan ezik, hauek punta gorantz 
dutela emango dira.

Bereizgailuak itxita emango dira. –
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Porta erabiltzeko moduan emango  –
da, haria kirurgialariaren eskutik 
kanpo dagoela. Orratzak heren 
distaletik muntatuko dira portan. 
Hariak ez luke eremu kirurgikotik at 
gelditu behar, ezta mantal esterila 
ukitu ere.

Lotura bat eskatzean, kirurgialariak  –
eskua beherantz begira jarriko du, 
instrumentistak, haria bi eskuekin 
hartuta, honen azpitik pasako du 
kirurgialariak oratu arte. Atal sakon 
batean lanean bagaude, loturak 
pintza luze batean muntatuko dira 
erraz erabil ahal izateko.

Disektoreak bi erabilera ditu: disek- –
torea pintza moduan erabiliz gero, 
punta beherantz duela emango da; 
lotura batekin emanez gero, ordea, 
punta gorantz duela emango da.

Zenbaitetan, kirurgialariek pintza motzak edo luzeak erabil ditzakete, lanean  –
dauden ehun-atalaren arabera. Zenbat eta sakonago, orduan eta pintza luzea-
goak beharko dira.

Girora zabalik dagoen edozein ehun, konpresa bustiekin estaliko da beroa galdu  –
ez dezan. Horretarako, serumaren tenperatura 38 eta 40º bitartekoa izango da.

Zenbaitetan kirurgialariak hemostasia egiteko konpresak edo gazak sar ditzake  –
ebakuntzaren barruan, beraz, behin bustita daudela zaila da ikustea. Hortaz, 
gorputzaren barruan ez ahazteko kontu handiz ibili behar da. Pintza bat mahaiari 
lotzea modu ona izan liteke ez ahazteko. 

Ebakidura itxi aurretik, gaza eta konpresen zenbaketa egitea ezinbestekoa da  –
(ikusi berariazko atala).

Protesiak eskularru eta instrumental garbiekin erabili behar dira, eta, ahal den  –
heinean, erabiltzeko momentuan bertan ireki, kutsatu ez daitezen.

Barrunbe kutsatu batean (hestea, esate baterako) erabili den instrumentala  –
baztertu egingo da ehun garbietara pasa aurretik.
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Pieza anitz dituen instrumentala osorik dagoela ziurtatu behar da. –

 3 JOSTURA-MOTAK

Laburbilduz, bi jostura-mota nagusi daude: eskuzko josturak eta jostura mekanikoak.

3.1 ESKuZKO jOSTuRAK

Hari eta jostorratza duten josturak dira. Azal bikoitzeko banakako paketeetan bilduta 
etortzen dira. Kanpoko azala gardena izaten da barruko edukiaren datuak ikusi ahal 
izateko: jostura-mota, neurria, luzera, orratz-mota eta neurria eta fabrikazio- eta 
iraungitze-data. Paketea erraz zabaldu ahal izateko, bi hegal dauzka aipatutako kanpoko 
azalak. Erizain zirkulatzaileak bi hegaletatik tira eginez barruko azal esterila eskainiko dio 
instrumentistari.

3.1.1 motak

Josturak, baita loturak ere, hainbat material, lodiera eta luzera ezberdinetakoak izan 
daitezke. Lodiera zenbakitan neurtzen da, zenbat eta zenbaki altuagoa orduan eta 
lodiagoa jostura. Jostura finenak zerotan neurtzen dira, zenbat eta zero gehiago eduki 
(0, 2/0, 3/0...), finagoa da jostura.
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Bi talde orokorretan bereiz daitezke eskuzko josturak, gorputzaren ehunekiko 
kontaktuan izaten duten degradazio-ahalmenaren arabera: xurgagarriak eta 
xurgagaitzak.

jostura xurgagarriak 

Organismoan degradatzen dira. Aldi baterako josturak direla esan daiteke, entzimek 
digerituta edo ehunetako jariakinek hidrolizatuta desagertzen baitira. Degradazio-
denboran faktore ezberdinek izaten dute eragina: josturaren materiala, neurria, jositako 
ehuna, infekzioa egotea, adina eta pazientearen egoera, besteak beste. Jostura xurga-
garrien multzoa, era berean, bi talde zabaletan banatu daiteke: jostura sintetikoak eta 
sintetikoak ez direnak:

Sintetikoak: –  polimero sintetikoz eginak dira. Inflamazio-erreakzioa gutxiagotan 
sorrarazten dute, eta, horregatik, jostura ez-sintetikoak (catgut-a batez ere) 
baztertu dituzte. Honetaz aparte, bestelako abantailak ere ekarri dituzte: erabil-
tzeko erraztasuna, tentsioaren aurreko erresistentzia handiagoa eta xurgatze 
erritmoa ez du infekzioak aldatzen. Talde honen barruan sailkatzen dira azido 
poliglikolikoa, poliglukonatoa, poliglaktin 910 eta abar.

Ez-sintetikoak: –  batez ere behi-hestez egindakoak. Azken garaietan horien erabil-
pena baztertua izan da behien entzefalopatia espongiformea kutsatzeko arriskua 
dela eta.

jostura xurgagaitzak

Ez dira organismoan degradatzen baina kapsulatu egiten dira. Jostura xurgagaitzak ere, 
xurgagarrietan azaldu bezala, bi taldetan bereiz daitezke: sintetikoak eta ez-sintetikoak.

  – Sintetikoak: hainbat materialetakoak izan daitezke:
Poliesterra: jostura puskagaitza. Inflamazio-erreakzioa sortzeko arrisku  �

urrikoa. Orbaintze gaitza duten aldeetan erabiltzen dira, zeinetan epe 
luzeko erresistentziak eta josturaren egonkortasunak garrantzi handia 
baitute (bihotz-hodietako kirurgia besteak beste).
Polibutesterra: ehun bigunak elkartzeko erabiltzen da.  �

Polipropilenoa: batez ere bihotz-hodietako kirurgian eta neurokirurgian  �

erabiltzen da. Memoria handiko haria da; beraz, kontuz erabili behar da 
errebotatuz gero haria kutsa ez dadin. Material inertea da oso, erreaktibo-
tasun eskasekoa alegia.
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Polietilenoa: oso material  �

inertea da eta tentsioaren 
aurrean ere oso sendoa. Batez 
ere azala edo fasziak josteko 
erabiltzen da, edota hernia eta 
sabel-etenetako kirurgian 
sareak ekoizteko.

Metalezkoak: metalezkoen artean altzairu herdoilgaitzezkoak dira  �

ohikoenak, zilarrezkoak ere aurkitu daitezkeelarik. Altzairuzkoak dira 
jostura sendo eta inerteenak. Bestalde, oso elastikoa ere bada. Batez ere 
hezur-zatiak (zerklajea) edo tendoiak lotzeko erabiltzen dira. Arreta handiz 
erabili behar dira altzairuzko hariaren bi muturrak zorrotzak baitira eta 
eskularruak erraz apurtu ditzaketelako, esterilitatea apurtuz edo lesioak 
eraginez.

Ez-sintetikoak:  – zeta naturalak. Esan beharra dago zeta naturala ez dela guztiz 
xurgagaitza, izan ere denboraren poderioz bere sendotasuna murriztuz joaten 
da; ezarri eta bi urtera ia guztiz desagertzen da. Ezin dira inolaz ere erabili 
infekzioa badago. Hemostasia-puntuetan, loturetan eta azalean erabiltzen dira 
oro har.

3.1.2 Orratz kirurgikoak

Jostura egiteko orduan, orratzaren aukeraketa egokiak ebakuntza errazteaz gain ehune-
tako kalteak ere ekidin ditzake eta beraz, infekzioa, nekrosia, orbaintze-arazoak eta abar 
egoteko arriskua ere murrizten du.

Orratz eta hari kirurgikoaren funtzioa ehunen lotura ahalbidetzea da, ahalik eta kalte 
txikiena sortuz. Gaur egungo josturetan, orratza eta haria aurrez albainututa eta sendo 
lotuta etortzen dira, hala ere, orratz alargunak edo solteak ere (haririk gabeko 
jostorratzak) erabiltzen dira jostura-tresna moduan. Orratz horiek berresterilizatu 
daitezke eta ebakuntza-motak edo kirurgialariak hala behar badu, erizain instrumentistaren 
eginbeharra da jostorratz alargunetan haria albainutzeko modua menperatzea. 

Egun, jostorratz kirurgikoak goi-mailako kalitatezko altzairu tenplatuaz egiten dira. 
Orratzen egiturari dagokionez 3 atal bereizten dira: begia, gorputza eta punta. 

Begia: –  orratz solteek bakarrik izaten duten atala. Haria orratzari lotzeko erabil-
tzen da.  
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Gorputza: –  lodiera ezberdinak izan ditzake, hariaren beraren lodieraren arabe-
rakoa. Orratzaren gorputza biribila, triangeluarra edo laua izan daiteke, orra-
tzaren puntaren araberakoa. Gorputza, zuzena ala kurbatua izan daiteke. Orratz 
zuzenak normalean azala josteko erabiltzen dira eta punta triangeluarra izaten 
dute nahiz eta beste ehunetarako punta borobilekoak ere egon. Orratz kurba-
tuak ohikoenak dira ebakuntza gehienetan. Kurbadura ezberdinetakoak izan 
daitezke: biribil ½, ¼, 3/8, 5/8… Orratzek, gero azalduko den moduan, punta 
ezberdinak edukiko dituzte.

josturari
lotutako

ertza

jostura
punta

gorputza

Punta:  – josi beharreko ehunaren arabera punta egokia 
aukeratu behar da: ebakitzailea, konikoa edo kamutsa. 
Punta ebakitzailea, zulatzeko gaitzak diren ehunetan 
erabiltzen da (azala edo tendoiak, besteak beste). Punta 
konikoak, ez du ertzik eta sekzio biribilekoa da, eta 
bigunak diren ehunetan erabiltzen da (hestea, urdaila...). 
Punta kamutsak ez du puntarik eta hauskorrak diren 
ehunetan erabiltzen da (gibela, giltzurruna...).

3.1.3 jostura portan jartzeko era

Lehendabizi porta egokia aukeratu, luzea edo motza, josi beharreko ehunaren sako- –
neraren arabera.

Orratzari haritik gertuen gelditzen den herenetik heldu behar dio portak. Porta ezin  –
da orratza eta haria elkartzen diren lekutik gertu jarri, orratza apurtu egin 
daitekeelako.

Orratza portaren muturrean jarri behar da indar handia egin gabe, orratza apurtzeko  –
arriskua dagoelako.
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Haria portatik libre utzi behar da, esku batekin porta kirurgialariari emanez eta beste  –
eskuarekin hariaren beste aldeari oratuz, hariari tentsioa eragin gabe. 

Porta kirurgialariari ematerakoan, orratzaren puntak kirurgialariaren erpuruari begira  –
gelditu behar du.

Jarri beharreko orratza soltea baldin  –
bada, erizain instrumentistak albainutu 
beharko du haria orratzean. Horretarako, 
aurretik aipatu den bezala, orratza portan 
jarri eta ondoren haria orratzean. Hariaren 
mutur bat portari oratzen dion eskua-
rekin hartu eta beste eskuarekin haria 
orratzaren barruko aldeko kurbaduratik 
kanpoko alderantz pasatu, haria orra-
tzaren begi barruan sartuz. Ondoren 
hariaren bi aldeak elkartu eta kirurgiala-
riari eman, hariak haren eskurik ukitu 
gabe. 

3.1.4 josteko teknikak

Jostura baten helburu nagusia ezaugarri bereko bi ehun hurreratzea da, hauek modu 
egokian orbaindu daitezen.

Ehunen ertzak bata bestearen kontra alderantzikatzeak berebiziko garrantzia  –
du.

Behar adinako tentsioa erabiliko da ehunak hurreratzeko baina iskemizatu  –
barik.

Jostura-puntuen kopurua zauriaren neurria eta erabilitako materialaren arabera  –
aldatuko da. Ehunean hutsuneak ez uzteko eta hurreratze egokia ziurtatzeko 
behar besteko puntu-kopurua egin behar da. 

Korapiloa ez da jostura-lerro gainean utzi behar, alde batera edo bestera baizik. –

jostura etena

Haren abantailak direla eta, gehien erabiltzen dena da.

Puntuak modu uniformean egitean zauriaren tentsioa banatuta geratzen da. –
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Ebakuntzaren drainadura hobetzen du. –

Erraz kentzen dira puntuak. –

Teknikaren erraztasuna dela eta, ez da trebezia handirik behar jostura-mota hau  –
egiteko.

Emaitza estetikoa faktore ezberdinen menpe dago: erabilitako materiala,  –
zauriaren kokapena eta honek azalaren tentsio lerroak jarraitzen dituen ala ez 
(Langer lerroak).

Puntu bakuna: –  Azala eta larruazal-
peko ehunak hartzen ditu, sakona 
bezain zabala izan behar da.

Alderantzikatutako korapilodun puntu bakuna:  – larruazalpeko ehun zelularra 
hurreratzeko erabiltzen da, beti material xurgagarria erabiliz eta korapiloa 
larruazalpean utziz. Azalaren ertzak oso hurbil gelditzen dira baina hala ere 
beharrezkoa da jostura baten bidez eustea.

u formako puntua: –  oso erabilgarria 
tentsio handia denean edo ertzak 
alderantzikatzea zaila denean. 
Jostura-mota hau zauriarekiko 
modu bertikalean edo horizonta-
lean eman daiteke.
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jostura jarraituak

Jostura-mota hau zauria hari jarraitu batez lotzean datza. Zauriaren drainadura zailtzen 
du; beraz, ez dago gomendatuta infekzioa dagoela sumatzen bada. Zailagoa da puntu 
hauek kentzea eta emaitza estetikoa ez da hobetzen jostura etenekiko. Azal azpiko 
ehunak josteko erabiltzen da, eta bere abantaila nagusiak dira trebezia gutxi behar dela 
eta azkar egiten dela.

Dermis barneko jostura jarraitua: salbuespena 
da jostura jarraituen artean. Azala ixteko erabiltzen 
da, aldez aurreko trebezia beharrezkoa da eta 
emaitza estetiko bikainak ematen ditu. Normalean 
hari bakarreko jostura xurgagaitzak erabiliko dira 
erraztasun gehiagoz atera ahal izateko, baina 
xurgagarriak ere erabil daitezke. Oso erabilgarria 
da josturak denbora luzez egon behar duen 
gorputz-ataletan egiteko. Ezin da tentsioa jasaten 
duten zaurietan jarri eta beti azalpeko puntu baku-
nekin eta paperezko puntuekin (Steri-strip) 
sendotu behar da.

3.2 jOSTuRA mEKANIKOAK

Jostura-mota hauek ehunak mozteko, lotzeko eta anastomosia egiteko balio dute. 
Bestalde kirurgia errazten dute, segurtasuna eta azkartasuna emanez. Mota askotako 
jostura mekanikoak daude, betetzen duten funtzioaren eta iraupenaren arabera (erabi-
lera bakarrekoak edo anitzekoak). Gauza guztiek bezala, abantailez aparte, desaban-
tailak ere badituzte.

Abantailak:

Seguruak eta finkoak dira. �

Kirurgia-denbora murrizten dute. �

Ez dute ehunen handitzerik ezta nekrosirik eragiten. �

Ez dira ehunak gehiegi ukitu edo mugitu behar. �

Desabantailak:

Ez dago diseinu estandarrik, hori dela eta bakoitzaren erabilerarekin ohitu  �
beharra dago erabili aurretik. 

Garestiak dira.  �
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Azaleko grapagailua

Ertzak hurreratuz ebakuntza kirurgikoaren 
azaleko zauria ixteko erabiltzen da. Erabi-
lera bakarrekoak dira eta grapa-kopuru jakin 
bat daukate (30 bat). Sakatzen den bakoi-
tzean grapa bat jartzen du, lehendabizi 
azalean sartzen da, eta gero, bere forma 
hartuz, ertzak hurbiltzen ditu. Arreta berezia 
eduki behar da zauriaren ertzak alderantzi-
katzeko, hauek bata bestearen gainean 
geratu ez daitezen. Grapa-kentzekoa, zauria 
behin sendatuta, grapak kentzeko erabili 
behar da (5-7 egun).

3.3 jOSTuRAK ORDEZTEN DITuZTEN mATERIALAK

Paperezko puntuak (Steri-Strip®)

Zauriaren bi ertzak elkarturik mantentzeko erabiltzen diren zinta itsasgarriak dira. 
Emaitza estetikoa bikaina da.

Jarri aurretik zauria ondo lehortu behar da. Ez da gomendatzen exudatua dagoen  –
zaurietan erabiltzeko.

Esprai baten laguntzaz honen itsaskortasuna handitu daiteke. –

Zauri txikietan, ohiko josturak indartzeko, eta josturak kendu ondoren zauria  –
zabaldu ez dadin erabili daitezke.

Kola biologikoak

Zauriaren ertzak hurreratzeko erabiltzen diren disoluzioak dira. Zauri txikietan eta 
exudatua ez duten tentsio gabeko zaurietan erabiltzea gomendatzen da. Ezagunenak 
Dermabond® eta Histoacryl® dira.
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 4 GAZAK ETA KONPRESAK ZENBATZEKO 

GOMENDIOAK (AORN)

Zenbaketetan gazak, torundak, lentinak eta hemostetak sartzen dira.

1. Eremu kirurgikoan erabilitako gaza guztiek markatzaile radio-opakoa eduki behar 
dute.

2. Lehendabizi, erizain instrumentistak ebakuntza hasi aurretik mahaian dauzkan gaza 
eta konpresak zenbatu egin behar ditu eta erizain zirkulatzaileari jakinarazi.

3. Erizain instrumentistak zirkulatzailearekin batera egin behar du zenbaketa, ozenki 
eginez eta gazak banan-banan zenbatuz.

4. Aurrerantzean, momentu hauetan zenbatzea gomendatzen da:

Gaza-pakete berri bat irekitzen den bakoitzean. 7
Ebaki handi edo barrunbe bat josi aurretik. 7
Barrunbe bat itxi ondoren. 7
Larruazalpekoa edo azala josterakoan. 7
Ahal bada, erizain instrumentista edo zirkulatzailearen txanda-aldaketan. 7

5. Gaza guztiek ebakuntza-gelaren barruan egon behar dute ebakuntzan zehar. Zenba-
keta ebakuntzarekin batera bukatzen denez, ziurtatu beharra dago gaza guztiak 
ebakuntza-gelatik atera direla.

6. Kirurgialariak gazaren bat erabiltzen badu, drainadura moduan nahiz konprimitzeko, 
erizaintzako erregistro kirurgikoan zehaztu behar du.

7. Apositua ipintzerakoan markatzaile radio-opako gabeko gazak eta konpresak soilik 
erabiltzea gomendatzen da, berrebaki edo ebakuntza geroko kontrol erradiologiko 
okerrak saihesteko.

8. Gazak eta konpresak zenbatzeko arau eta gomendioak urtero berrikusi eta unitate 
kirurgikoaren barruan eskura egon beharko lukete.

9. Agiri honek erreferentzia-puntua izan behar du langileentzat, pazienteei segurtasuna 
eta kalitatea ziurtatzeko.
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 5 INSTRUMENTALA ZENBATZEKO GOMENDIOAK 

(AORN)

1. Instrumentalaren zenbaketa momentu hauetan egin behar da:

Prozedura kirurgikoa hasi baino lehen. –
Zauria itxi baino lehen. –
Ahal bada, erizain instrumentista edo zirkulatzailearen txanda-aldaketan. –

2. Instrumentalaren zenbaketa egokia egiteak pazientearen segurtasuna hobetzen du, 
izan ere, hainbat ikerketaren arabera gorputz barruan ahaztutako materialen herena 
instrumentala izaten da. 

3. Instrumentuak erizain instrumentistak zenbatu behar ditu, erizain zirkulatzailearen 
aurrean eta ozen. Zenbaketa bi pertsonen artean egiteak seguruagoa bilakatzen du.

4. Prozedura kirurgikoaren aurreko zenbaketa hurrengoetarako oinarria izango da, 
baita ebakuntza laparoskopikoetan ere, ebakidura handiagoa egiteko posibilitatea 
kontuan izan behar delako.

5. Pieza anitzez osatutako instrumentuei dagokienez, piezak banan-banan zenbatu 
behar dira eta hala erregistratu. 

6. Instrumentu berriak eremu kirurgikoan sartzen direnean ere, zenbatu eta erregis-
tratu egin behar dira.

7. Instrumenturen bat prozedura kirurgikoan zehar apurtu edo banatzen baldin bada, 
talde kirurgikoko kideek informatu egin beharko dute eta instrumentuaren zati 
guztiak bildu, baita prozedura endoskopikoetan ere.

8. Instrumentalaren zenbaketa ez da osoa izango zauria ixteko erabilitako materiala ere 
erizain instrumentistak berreskuratu arte.

9. Zenbatutako instrumentala ebakuntza eta zenbaketa amaitu bitartean mantendu 
beharko da ebakuntza-gelaren barruan. Eremu esteriletik at erortzen den edozein 
instrumentu erizain zirkulatzaileak hartu, erizain instrumentistari jakinarazi eta azken 
zenbaketa egin arte ebakuntza-gelaren barruan atxiki beharko du. 

10. Instrumentalaren kutxak estandarizatu egin beharko dira. Kutxetan prozedurarako 
oinarrizkoa dena bakarrik utziko da. Prozedura zehatz batean normalean erabiltzen 
ez den materialik ez da kutxetan gordeko. Modu horretan, zenbatu beharreko instru-
mentuen kopurua txikiagoa izango da eta zenbaketa erraztu egingo da.
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Gaza, konpresa eta instrumentalaren zenbaketak pazientearen erregistro kirurgi- �

koan agertu behar du. Hau erregistratu behar da gutxienez:

Zer kontatu den (gaza, konpresa, instrumentala...) eta zenbat. –
Zenbaketa egin duten erizainen izenak. –
Zenbaketa bakoitzaren emaitza. –
Pazientearekin gaza, konpresa edo instrumentalen bat utzi behar izanez gero  –
kopurua erregistratu beharko da.
Zenbaketaren emaitza okerra izanez gero, hartutako neurriak eta neurri horien  –
emaitza.
Zenbaketa burutzea ezinezkoa izan bada, zenbaketa egin ezin izanaren arra- –
zoiak. Larrialdietan, ezinezkoa denean zenbaketa burutzea, dokumentatu 
beharra dago, paziente horrek gorputz arrotzen bat edukitzeko arrisku handia 
baitauka. 

Zenbaketak egitean desadostasuna egonez gero � , galdutako instrumentuak, gazak, 
konpresak… aurkitzeko neurriak hartzea talde kirurgikoaren ardura da, adibidez:

Prozedura gelditu, pazientearen egoerak ahalbidetzen badu. –
Ebakuntza-lekuaren eskuzko inspekzioa. –
 Eremu kirurgikoaren inguruaren inspekzioa: lurra, zaborrontziak eta abar. –
X izpien bidezko bilaketa, pazientearen egoerak ahalbidetzen badu. –
Hartutako neurri guztien eta emaitzen erregistroa. –

 6 DRAINADURAK

Drainadura: organismoaren ehun edo barrunbeetan metatutako likido edo gasak hustea 
ahalbidetzen duen tutu, kateter edo beste edozein elementu. Hainbat helburu izan 
ditzake drainadurak:

Drainadura profilaktikoa: substantzien metaketa ekiditeko balio du. Serohema- –
toma ekiditeko, hematoma-arriskua sortzen duten alterazio, infektatutako edo 
kutsatutako ebaki edo metaketa septikoak drainatzeko oso egokia.

Drainadura sendagarria: ebakuntza kirurgikoa baino lehenago edo ebakuntzarik  –
gabe (pneumotoraxa, hemotoraxa) sortutako likido edo gasak ateratzeko 
jartzen da.



1437 erizain instrumentista

Drainadura diagnostikoa eta terapeutikoa: drainaduraren bidez irrigazioak edo  –
garbiketak egitean datza.

Drainaduren abantailak

Zauriaren orbaintzea errazten dute. –

Zaurian pilatzen den odola xurgatuz haren hantura saihesten dute. –

Infekzioa eta azalean gerta daitezkeen zauriak murrizten dituzte. –

Zauriaren zaintzea errazten dute (apositua ez da horren maiz aldatu behar). –

Drainaduratik irteten den likidoaren ezaugarri eta kopurua kontrolatu daitezke. –

Drainaduren desabantailak

Mikroorganismoen sarrera erraztu dezakete, bereziki drainaduren zirkuitu itxia  –
irekitzen denean.

Gaixoarentzat deserosoak izan daitezke. –

Arriskutsuak izan daitezke beren funtzioak galtzen badituzte (konplikazioak). –

Drainaduraren kokapenaren arabera, zenbait ehunetan zauriak suertatu daitezke  –
(azalean nahiz organoetan).

6.1 mOTAK

Drainadurak hainbat taldetan sailka daitezke, hala nola pasiboak, aktiboak edo mistoak.

6.1.1 Pasiboak kapilaritate bidez

Gazazko zerrendak: normalean abszesuetan erabiltzen dira, ez dira sabel ebakun-• 
tzetan erabiltzen. Grabitatearen kontra dauden zaurietan edota bigarren asmoz ixten 
diren zaurietan dira erabilgarriak. Zauria orbaintzen doan heinean gero eta gaza 
gutxiago sartuko da bertan.
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Penrose: latexeko hodi laua da. Barrun-• 
beetan sartzen da azalean eginiko ebaki 
batetik, ebakuntza kirurgikotik aparte. 
Drainadura azalera lotuko da jostura-
puntu baten bidez, irten edo sartu ez 
dadin. Apositu esteril batekin estaliko da, 
beti ebakuntza kirurgikotik bereizita, eta 
behar bezain maiz aldatuko da, kopuru 
handiak isurtzen baditu kolostomia poltsa 
bat erabili daiteke. Kentzeko orduan, 
puntua askatu eta egunero pixka bat 
aterako da (2 cm.).

Teilatu formakoak: hainbat materialez eginak (latexa, silikona...). Penroseren modu • 
berean erabiliko da.

6.1.2 Pasiboak grabitate bidez

Kehr: T formako hodi biguna da, eta hainbat neurri eta kalibre ezberdinetakoa izan • 
daiteke. Behazun-hodiak drainatzeko erabiltzen da. Ontzi esteril batera lotzen da eta 
egunero kopurua eta ezaugarriak erregistratu behar dira. Ebakuntzatik hamar egunera 
kentzen da, hodi koledokoa ondo dabilela behin ziurtatuta. Behin kenduta behazun 
likidoa irten daiteke 24 edo 48 orduz geratzen den fistula batetik baina hori berez 
itxiko da.

Robinson: hainbat neurritakoa izan daitekeen hodi malgu eta biguna da, zunda besika-• 
laren antzekoa.

Axion: hainbat neurritakoa izan daitekeen silikonazko hodia.• 

6.1.3 Aktibo xurgatzaileak

Xurgatzaile aktiboak hutsean dagoen edukiontzi batera lotzen dira.
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Jackson Pratt: silikona zurizko • 
hodia, hasieran laua eta biribila 
amaieran. Presio gutxiko huts ontzi 
batera lotu daiteke.

Redoia: hodi estu eta malgua, • 
barrunbe barruan geratzen den 
bukaerako zatian zulo anitz dauzka. 
Orratz metaliko baten bidez jartzen 
da azalean zulotxo bat eginez. Aldez 
aurretik hutsa egin zaion pote 
batera lotuko da.

Pleur-evac: pleura-barrunbean • 
sortzen diren isuriak jasotzeko 
sistema da. Likidoa irteten laga 
behar du baina ez sartzen, zentzu 
bakarrean ibili behar da. Sistema 
honen arrisku handiena pazienteak 
pneumotoraxa pairatzea da. Horre-
tarako hiru botilatako sistema bat 
erabiltzen da, ur-zigilua erabilita 
barrurantz haizea sartu ez dadin. 
Deskonektatu behar baldin bada, 
lehendabizi, hodia klanpatu behar 
da. Ordubetetik behin zaindu behar 
da haren funtzionamendu egokia 
dela eta kiribilik ez daukala. Behin 
kenduta, azalean geratzen den zulo-
txoa itxi behar da jostura-puntuen 
bidez, pneumotoraxik izan ez 
dezan.
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Drainadura-mota hauek hutsa galdu ez dezaten, zaindu egin behar dira. Behar izanez  �

gero xurgapena indargabetu daiteke poteari hutsa kenduz.

Normalean azalean finkatzen dira kokatu diren lekutik mugi ez daitezen, normalean  �

zetazko hariz josten dira.

6.1.4 Odol-berreskuragailuak

Odolaren bitartez kutsatzen diren gaixotasunak eta transfusio ondorengo erreakzioak 
direla eta, behar izanez gero norberaren odola erabili ahal izateko sistemak garatu dira. 
Programatutako ebakuntza garbietan eta odol-isuri handia aurreikusten denean, zauritik 
isuritako odola aprobetxa daiteke transfusioa egiteko. Soilik ebakuntza jakin batzuetan 
erabili daiteke (belauneko protesi totaletan adib.).

Redoietan erabiltzen diren orratz eta zunda berdinak erabiltzen dira zauriko odola 
jasotzeko. Hurrena, odolaren kalitatea bermatzen duten filtro berezi batzuek dauzkaten 
drainadura poteak erabiltzen dira, eta azkenik, transfusioak egiteko poltsa berezietara 
pasatzen da odola. 

Arreta bereziak:

Iododun pobidona, irrigatzeko likidoak edo antibiotikoak dituen odolik ezin da  –
erabili.

Berreskuragailuko filtroa ez da busti behar; beraz ezin zaio bueltarik eman. –

Erabiltzeko orduan eskularruak jantzi behar dira beti. –

Erabili aurretik fabrikatzailearen argibideak arretaz irakurri behar dira funtziona- –
mendua eta erabilera ezagutzeko.
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Ebakuntza-gelan ikuspegi orokorrena duen kidea erizain zirkulatzailea da. Bera da gain-
begirale nagusia eta berak ematen dio pazientearen zainketari jarraipena ebakuntza 
aurretik, hartan zehar eta haren ondoren, pazientearen segurtasunari eusteko.

Haren eginkizuna oso garrantzitsua da, behar den guztia berehala emateko gai izan 
behar baitu. Horretarako bai ebakuntza-gela bai biltegiak ederki ezagutu behar ditu.

Ospitale batzuetan badago anestesiaz soilik arduratzen den erizaina, beste batzuetan 
ordea, zirkulatzaileak bereganatzen ditu betebehar horiek. Kapitulu honetan biak azal-
duko dira, nahiz eta, normalean, anestesiako erizainik ez dagoenean zirkulatzaileak 
hartuko dituen haren eginkizunak.

 1 ANESTESIAKO ERIZAINA

Anestesiarako behar den material guztia prestatzeko arduraduna da. Pazientearen 
harrera egingo du ebakuntza-gelara ailegatu orduko; anestesiako maniobra guztietan 
hartuko du parte eta ebakuntza kirurgikoa amaitzean pazienteari bizkortze-gelara 
lagunduko dio.

Aipatutako guztia puntuz puntu azalduko da jarraian.
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1.1 PAZIENTEAREN HARRERA

Anestesiako erizainak betebehar anitz dauzka ebakuntza-gelan eta horien artean pazien-
tearen harrera garrantzi handikoa da.

Pazientea ebakuntza-gelara sartu aurretik, anestesistak azken begirada egingo dio 
eta anestesiako erizainak bere burua aurkeztu eta gaixoa lasaituko du. Nahiz eta aurretik 
egiaztatuta egon, beti ziurtatu behar da pazientea barauan dagoela eta hortzordea eta 
objektu metalikoak kendu dituela.

1.1.1	 Pazientearen	identifikazioa

Pazientea ebakuntza-gelan sartzen denean egin behar den lehenengo gauza bere historia 
klinikoa begiratzea da. Horren barruan erizain-erregistroa dago, non aurretiko gaixota-
sunak, ebakuntzak, alergiak eta hartzen dituen medikazioak agertzen baitira. Anestesia-
erizainak historia klinikoa pazientearena dela ziurtatu behar du izena eta abizenak 
galdetuz. Honez gain, ebakuntza-mota eta gorputzeko zein aldetan izan behar den egiaz-
tatuko du. Komenigarria da paziente orok eskumuturrean nortasun-eskumuturreko bat 
eramatea, pazienteari egingo zaion edozein prozeduratan haren nortasuna egiazta-
tzeko.

1.1.2 monitorizazioa

Pazientea mahai kirurgikoan ahalik eta erosoena dagoenean monitorizatu behar da. Une 
horretan azalpen batzuk emango dizkio erizainak pazienteari, lasaitu dadin: tentsio-
aparatua besoan zenbait momentutan puztu egingo dela nabarituz, askotan zarata 
batzuk entzun ditzakeela eta abar.

Kirurgia, anestesia eta pazientearen egoeraren arabera monitorizazioa zehatzagoa 
izan daiteke. Elektrokardiograma, tentsio arteriala eta pultsioximetroa beti monitoriza-
tuko dira, beste parametro zehatzagoak, ordea, beharren arabera.
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Elektrokardiograma (EKG)

Bihotzak eta haren kondukzio-sistemak sortzen duen potentzial elektrikoaren irudika-
pena da. 

EKG-an baloratu beharreko gauzak hauek dira:

Aktibitate elektrikoa agertzen dela ziurtatzea.• 

Despolarizazioaren edota birpolarizazioaren aldaketak baieztatzea.• 

Bihotz-taupaden maiztasuna kontrolatzea.• 

EKG-ren monitoreak hiru edo bost elektrodo izan ditzake, pazientearen egoeraren 
arabera erabiltzeko. Pazientearen bularraldea begi-bistan utziko da eta erabili eta bota-
tzeko elektrodoak itsatsiko dira: 

Gorria: eskuineko besaburuaren behealdean (klabikula erdiko marra).• 

Horia: ezkerreko besaburuaren behealdean (klabikula erdiko marra).• 

Beltza: abdomenaren goialdean, eskuinean.• 

Berdea: abdomenaren goialdean, ezkerrean.• 

Zuria: bularrean, deribazioaren arabera.• 

Askotan monitorean artefaktuak ager daitezke, arrazoi hauengatik:

Pazientearen dardara.• 

Zotina.• 

Aparatuaren konexio txarra.• 

Beste pertsonekiko kontaktuak eragindako interferentziak.• 

Beste aparatu elektrikoekiko interferentziak (adib.: bisturi elektrikoarekikoak).• 

Pultsioximetria

Parametro honek oxigenoz asetako hemoglobinaren proportzioa neurtzen du. Sentsore 
bat atzamar batean, belarrian edota sudurrean jarriz lortzen da, beraz teknika ez eraso-
tzailea da.
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Neurketa ona lortzeko, sentsorearen kokapena ondo aukeratzea eta azalaren garbi-
tasuna mantentzea beharrezkoa da. Hortaz, atzazal laka kentzea eta sentsorea tentsio 
arteriala neurtzen duen aparatua ez dagoen besoan jartzea komeni da.

Badira neurketa eragozten duten beste eragile batzuk:

Taupada-uhinaren eza (hipotermia, hipotentsioa edo bradikardiagatik).• 

Erresistentzia baskularra handitzea.• 

Ezohiko hemoglobina agertzea.• 

Karboxihemoglobina agertzea.• 

Ingurunean argi bizia egotea.• 

Diatermia eta elektrobisturia erabiltzea.• 

Koloratzailea erabiltzea (metileno-urdina, e.a).• 

Tentsio arteriala

Normalean, besoan mahukatxo pneumatikoa jartzen da aldizkako neurketa lortzeko. 
Horretarako mahukatxoaren neurria, gorputz-adarren tamainarako egokia izan behar 
da, hau da besoaren luzeraren % 20-30a hartu behar du.

Aparatu automatikoak eskuzkoak baino fidagarriagoak eta finkoagoak dira, gainera 
programatu daitezke eta emaitzak monitorearen pantailan agertzen dira.

Pazienteak kateter arteriala baldin badauka, arteria barneko odol-presioa neurtzen 
da. Horretarako transduktore bat erabiliz arteria eta neurgailua konektatuko dira moni-
torean neurketa agertzeko. Teknika hau, ordea, erasotzailea da.

Espirometria

Pazientearen espirometriak honako parametro hauek neurtzen ditu: presioa, aire-fluxua, 
arnas bolumenak, konpliantzia (biriken distentsibilitatea) eta arnasbidearen erresisten-
tzia. Horiek guztiak arnasketa bakoitzean neurtzen dira eta monitorean, neurketa guztiez 
gain, grafiko batean islatuta agertzen dira.

Horietaz aparte, inspirazio eta espirazioen batez besteko gasak neurtzen ditu, hau 
da, CO2-a, O2-a eta agente anestesikoak.
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Espirometriak asko errazten du, anestesia orokorra bitartean, pazientearen airezta-
penaren kontrola.

Presio benoso zentrala (PBZ)

Eskuineko aurikulan eta kaba zainean odolak daukan presioa da. Odolaren bolumena, 
bihotz-ponparen egoera eta zainen tentsio muskularraren arabera aldatzen da. Haren 
balore normalak 0 eta 5 H2O cm artekoa da eskuineko aurikulan eta 6 eta 12 artekoak 
kaba zainean.

Bide zentral bat kanalizatua izan behar da. Transduktore baten bitartez bide 
zentralaren muturra neurgailura konektatzen da, eta monitorean bertan agertzen da 
neurketa.

Pazientearen egoera dela eta, odol- eta likido-galera zehatza eta horien berritzea 
kontrolatzea garrantzitsua denean komeni da PBZ-a monitorizatzea. 

Tenperatura

Ebakuntza-gelan pazientearen tenperatura honako arrazoiengatik jaitsi daiteke:

Pazientea baraurik dagoelako, • 8 ordu baino gehiago jan gabe dagoenean jana-
riaren digestioagatik lortzen den beroa desagertzen baita.

Pazientea biluzik edo arropa gutxirekin egoteagatik.• 

Erraiak gorputzetik kanporatzean beroa galtzen delako.• 

Likido hotzak bena barnetik sartzeagatik, horregatik komeni da serumak beroak • 
izatea.

Ebakuntza-gelako tenperatura hotzagatik.• 

Anestesiagatik: medikazioak gorputzak tenperatura mantentzeko erabiltzen • 
dituen neurriak murrizten ditu, anestesia orokorrean nahiz erregionalean 
gertatzen da.

Hori guztia dela eta, 3 ordu baino gehiagoko ebakuntzetan eta odol-galera handia 
dagoenean tenperatura kontrolatzea komeni da.
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Entropia

Entropiak, anestesia orokorra bitartean, nerbio-sistema zentralari buruzko informazioa 
ematen du, kontzientzia-egoeraren ingurukoa hain zuzen ere. Informazio hori elektroen-
tzefalograma eta elektromiografia frontalaren bidez lortzen da. Entropia neurtzeko 
monitorera konektatzen den elektrodo berezi bat jarriko da pazientearen bekokian.

Balioak 100etik 0ra joan daitezke, 100 guztiz esnatuta eta erne, eta 0 garunean aktibi-
tate elektrikorik gabe. Ebakuntza kirurgikoan zehar 40-50 bitartean mantendu ohi da.

Transmisio neuromuskularra

Horren monitorizazioak pazientearen giharren erlaxazioari buruzko informazioa ematen 
du, horretarako nerbio periferiko bat estimulatu eta giharren erantzuna aztertzen da. 
Giharren erantzuna monitorearen bidez edota adi begiratuz eta ukituz jakin daiteke. 
Normalean, nerbio erradiala da elektrodo bidez estimulatzen dena, ondorioz eskuaren 
lehenengo eta bigarrengo hatzen kontrakzioa eragiten da. 

Anestesia orokorrean eta nerbio-blokeoan erabiltzen da.

1.2	 ANESTESIA-MOTAK

Anestesia sentimena kentzeko teknika da, mina saihesteko bereziki. Botika anestesikoak 
erabiltzen dira, mina eragin dezaketen prozeduretan anestesia eragiteko. Ebakuntza 
kirurgikoaren arabera, anestesia-mota ezberdinak erabiltzen dira.

1.2.1 Anestesia lokala

Anestesikoa ezarritako lekuaren nerbioen estimuluen igorpenak blokeatzen ditu, gune 
txiki batean analgesia sortzen du kontzientzian eraginik izan gabe. Bi eratara erabili 
daiteke: topikoa (adib.: Emla®, Xylonibsa®...) eta infiltrazioa (adib.: mepibakaina, lido-
kaina...). Kirurgia anbulatorioko ebakuntzetan erabiltzen da batez ere.

1.2.2 Anestesia erregionala

Nerbio zuntzen inhibizioa eragiten du. Gorputzaren zati bat anestesiatzen da kontzien-
tzia mantenduz. 
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Anestesia erregionala jartzeko era ezberdinak daude:

Nerbio-blokeoa

Nerbio-plexu batean anestesia-disoluzio bat injektatuz, goiko edo beheko gorputz-adar 
batean sentikortasun eta mugikortasun galera lortzen da. 

Teknika esterila da eta xiringaz eta orratzaz gain, neuroestimuladore bat behar da. 
Pazienteari azalduko zaio karranpa bat igarriko duela eta momentu horretan anestesis-
tari jakinarazi beharko diola.

Erabiltzen den medikazioa mepibakaina edo bupikakaina izaten da. Anestesikoa jarri 
eta 20 minutura lortzen da nerbio-blokeoa.

Sortu daitezkeen arazoak hauek dira: 

Pneumotoraxa gertatzea, pleura zulatzearen ondorioz (goiko adarretako  –
plexuetan).

Anestesikoa odol-zirkulaziora pasatzea: hipotentsioa, konbultsioak edota  –
oroimen galera sortuz.

Lesio neurologikoa. –

Besoko plexuan, lepauztai behekoan, izterrekoan, intereskalenikoan eta ziatiko-
popliteoan erabiltzen da.

Bena barneko anestesia erregionala

Iskemiak eragindako gorputz-adarretan erabiltzen da. Anestesia-mota honen oinarria 
odol-zirkulazioa etenda egotean, bena barnetik sartutako anestesikoaren eragina 
gorputz-adar horretara mugatzean datza. 

Zirkulazio arteriala butxatu egiten da esfingomanometro baten bidez, presio zehatz 
batean mantenduz. Ondoren, aurretik jarritako kateter baten bidez, anestesikoa zain 
barnean injektatuko da. Zirkulazioa berrezarri baino lehen, gorputz-adarrean botikaren 
xurgapen denbora igaro dela ziurtatu behar da. Normalean, lidokaina erabiltzen da eta 
honen xurgapen denbora 30-40 minututakoa izaten da. Lidokaina zirkulazio orokorrera 
pasatuz gero, bihotzaren funtzionamenduan arazoak sor ditzake.

Traumatologian erabiltzen da batez ere.
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Anestesia errakideoa, espinala edo intradurala 

Teknika esterila erabiliz, gerrialde parean, araknoidearen azpiko tartean orratz intradural 
baten bitartez anestesikoa injektatuz mugikortasuna, sentikortasuna eta sentikortasun 
begetatiboa galtzean datza anestesia-mota hau. Beheko gorputz-adarretako, perineoko 
eta abdomen azpiko ebakuntzetan erabili ohi da.

orno-muina

nerbio espinala

piamaterra

araknoidea

duramaterra

ornoa

Anestesia jartzeko bi eratako gorputz-jarrerak erabiltzen dira: eserita (hankak mahai 
kirurgikoko alde batera, kokotsa bularrerantz eta sorbalda tolestuta jarriz) edo albora 
etzanda (fetu-jarreran). 

Anestesia errakideoa eragiteko erabiltzen diren botikak:

Anestesia lokala jartzen da orratz intradurala sartuko den tokian: mepibakaina,  –
lidokaina…

Anestesiko errakideoa: bupibakaina hiperbarikoa edo isobarikoa, beti basokons- –
triktore barik. Batzuetan bupibakainari fentaniloa gehitzen zaio.

Atropina- eta efedrina-anpuluek beti kargatuta egon behar dute, arazoren bat  –
gertatzen bada prest edukitzeko.

Sor daitezkeen arazoak honako hauek dira:

Bat-batekoak: –

Bradikardia: saihesteko atropina jarriko da. �
Hipotentsioa: efedrina eta Ringer laktato izeneko seruma jarriko dira. �



1578 Erizain zirkulatzailEa

Biriken funtzionamendua gelditzea gerta daiteke, anestesia hanketarantz  �
joan beharrean, bururantz igo delako. Hau gertatzen bada arnas eta zirku-
lazio euskarriak behar izango dira.

Gerokoak: –

Buruko mina sor daiteke, likido zefalorrakideoa isuri eta honen presioa  �
aldatu delako.
Gernu-erretentzioa. �
Duramater gaineko abzesua. �

Anestesia epidurala

Anestesikoa espazio epiduralean injektatzen da, duramaterraren eta lokailu horiaren 
artean.

orno-muina
interespinosoa

duramaterra

lokailu horia

anestesikoa

likido zefalorrakideoa

Hor, anestesistak kateter bat utziko du botika behar den heinean jartzeko. Aktibitate 
begetatiboa, sentsitiboa eta motorra galtzen dira, baina ez guztiz, pazienteak hankak 
mugitu ahal baititu. Ez du berehala efekturik egiten, 20 minutu eta gero hasten da 
eragina.

Teknikak anestesia errakideoarekin antza handia du.

Jarrera, botika eta konplikazioak anestesia errakideoaren berdinak dira. Gerta daiteke 
duramaterra ziztatzea, orduan tapoi hematikoa jartzea beharrezkoa izango da.

Erabilpenak: erditzeetan, traumatologian eta abar.
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1.2.3 Anestesia orokorra

Itzulgarria den egoera da eta bere eraginak honako hauek dira:

Amnesia: oroimena galtzea 
Analgesia: minaren eta sentipenaren galera 
Hipnosia: artifizialki sortutako loaldia 
Giharren erlaxapena

Anestesia orokorrean lau fase bereizten dira: 

I. fasea: anestesia injektatzen hasten denetik konortea galtzen hasten den arte.

II. fasea: konortea galtzen denetik betazal erreflexua galdu arte; kitzikatze-fasea 
deritzo.

III. fasea: betazal erreflexua galtzen denetik arnasketa gelditu arte; anestesia kirurgi-
koko fasea deritzo.

IV. fasea edo gaindosi-fasea: fase honetara ez da ailegatu behar, ailegatzen bada 
anestesia berehala eten egingo da, pazientea hil ez dadin.

1.2.3.1 Intubazio endotrakeala

Anestesia orokorra erabiltzen denean beharrezkoa izaten da pazientearen aireztapena 
bermatzea, arnasa hartzeko gaitasuna galtzen duelako. Horretarako intubazio endotra-
keala erabili daiteke.

Intubazio endotrakeala egiteko behar den material guztia ondoko hau da:

Oxigeno-maskara.• 

Guedel•	  hodiak (hainbat neurritakoak).

Laringoskopioa eta pala (ziurtatu argia ematen duela).• 

Magill•	  pintza.

Hodi endotrakealak (hainbat neurri eta motatakoak).• 

Gidak: Eschmann gida, gida erdizurrunak…• 

Labaingarria.• 
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10•	  cm3-ko xiringa.

Esparatrapua edo lotura, hodia finkatzeko.• 

Fonendoskopioa.• 

Xurgapen-zunda.• 

Erizainak intubatzeko pausuak ondo ezagutu behar ditu:

Hasteko, pazientea aurrez ondo oxigenatu behar da. Horretarako oxigeno- –
maskara jarriko zaio pazienteari eta honen bitartez % 100 oxigeno-kontzentrazioa 
emango zaio.

Anestesistak erabakitako medikazioa eta dosia jarriko zaio.  –

Pazientea lokartzen ari den heinean, oxigeno-maskararen bidez aireztatu egiten  –
da.

Guztiz erlaxatuta dagoenean, laringoskopioa eta pala erabiliz anestesistak hodi  –
endotrakeala sartzen du. Hori egiteko, pazienteak ahoz gora eta lepoa guztiz 
luzatuta egon behar du. Hortzak, ezpainak eta laringea kaltetu daitezke laringos-
kopioa eta pala ondo erabiltzen ez badira. Batzuetan erizainak “Sellick maniobra” 
egin behar izaten du; maniobra hori krikoidea bi atzamarrekin barrurantz sakatuz 
egiten da eta epiglotisa eta ahots-kordak ikustea errazteaz gain, hestegorria ere 
ixten du urdaileko edukia atzera atera ez dadin.
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Hodia sartu eta gero, gailuak berekin duen puxika bete egin behar da airez  – 10 cm3-ko 
xiringa erabiliz. Hodi endotrakeala bere lekuan dagoela ziurtatu egin behar da 
fonendoskopioa erabiliz. Hodia esparatrapuz edo loturaz finkatu egiten da.

Bukatzeko, hodia iragazki eta tubuladura baten bidez arnasgailura konektatzen  –
da. Iragazkia anestesia orokorra egin eta gero aldatzen da eta tubuladura ospi-
tale bakoitzeko protokoloaren arabera.

1.2.3.2 Maskara laringeoa

Hainbat ebakuntzatan hodi endotrakeala erabili beharrean maskara laringeoa jartzen da. 
Maskara laringeoa laringearen sarreran kokatzen da glotis osoa estaliz, baina hodi endo-
trakealak ez bezala, ez du trakea isolatzen. Maskara honek ez du airea urdailera sartzen 
ekiditen ezta urdaileko edukia biriketara pasatzen ere. Maskara laringeoa ipintzeko ez da 
beharrezkoa pazientearen giharren erlaxazioa.

Maskara laringeoa sartzeko, intubatzeko material bera erabiltzen da laringoskopioa, 
fiadorea eta Magill pintza izan ezik, ez baita epiglotisa begiratu behar maskara-mota hau 
sartu aurretik.

Ebakuntza kirurgiko laburretan erabili ohi da, edota hodi endotrakeala jartzea 
ezinezkoa denean. Baditu hainbat desegokiespen: faringeko gaixotasuna (abzesua) 
edota buxadura, urdaila beteta izatea, haurdun egotea, hiato-hernia eta biriken disten-
tsibilitatea murriztuta duten pazienteak.
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Maskara laringeoa sartzeko, ahosabaitik irristatu egiten da laringearen sarreran 
kokatu arte. Ondoren airez puztu egin behar da 20 cm3-ko xiringa bat erabiliz.

Bi bide dauzkaten maskara laringeoak ere topa daitezke: bigarren bidea urdaileko 
edukia xurgatzeko erabiltzen da.

1.2.3.3 Pazientea aireztatzeko beste aukera batzuk

Fastrach•	  maskara: maskara laringeo berezi bat da 
eta berezkoa duen hodi endotrakeala bere barnetik 
sartzen uzten du.

Airtrack•	 ®: laringoskopioaren ordezkoa da eta epiglotisa eta ahots-kordak ikustea 
errazten du. Bi kanalez osatuta dago, batean argia eta lupa ahots-kordak ikusteko eta 
bestean hodi endotrakeala sartzeko bidea. Hodia labainarazi eta gero, Airtrackari atxi-
kitzen zaio eta biak batera sartzen dira laringera.
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Konbitutua:•	  arnasbide azkarra ezartzeko erabiltzen da. Itsu-itsuan sartzen da, hortaz 
ez da beharrezkoa laringoskopioa erabiltzea eta bai trakean bai hestegorrian kokatu 
daiteke aireztapena ahalbidetuz.

 Hodi honek bi bide eta bi baloi dauzka, 
bata beherago gelditzen dena (urdin 
kolorekoa), hestegorrian edo trakean 
(15 ml airez betetzen da) eta bestea 
goiko aldean, faringean (100 ml airez 
betetzen dena). Hodia trakean gelditzen 
bada, hodi endotrakeal baten moduan 
erabiliko da. Hestegorrian geldituz gero, 
bi baloiak puztuko dira, hestegorria eta 
faringea itxiz, eta bien arteko zulotxoen 
bitartez sartu araziko da airea trakeara.

fibrobronkoskopioa: •	 intubazioa zaila izango dela susmatzen bada batzuetan fibro-
bronkoskopioaren laguntza behar izaten da hodi endotrakeala ipintzeko. Horreta-
rako, lehendabizi faringeraino fibrobronkoskopioa sartuko da eta gero honen bitartez 
hodi endotrakeala. 

Krikotomia: •	 krikoidea zulatzen da eta, hartune berezi bat erabiliz, oxigeno-hartunera 
konektatzen da. Teknika hau presazko prozedura da, eta minutu gutxi batzuk baino 
ezin da erabili, beraz, ahalik eta azkarrena beste bide bat lortu behar da pazienteari 
oxigenoa emateko.

Trakeotomia: •	 trakean —laringearen azpialdean— egiten den irekigunea da. Airea 
arnasbideetara sartzea ahalbidetzeko egiten da. Presazko prozedura izan daiteke hau 
ere.

1.2.3.4 medikazioa

Hasieran aipatutako efektuak lortzeko (amnesia, analgesia, hipnosia eta giharren erlaxa-
pena) hainbat medikazio jarri behar dira, beraz hainbat izango dira erizainak prestatuko 
dituen botikak:

Sedazioa lortzeko: •	 sedazioa sortzeaz gain, amnesia ere sortzen dute. Hortaz, 
pazientea lasaiago sartuko da ebakuntza-gelan eta gehienetan ez du gogora-
tuko bertan egon denik. Normalean ebakuntza aurreko gelan jartzen dira. Erabi-
lienak benzodiazepinak dira: midazolam (Dormicum®), diazepam (Valium®).
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Induktoreak: •	 hipnosia sortzen dute eta pazientea lokartzeko erabiltzen dira. 
Ebakuntza kirurgiko luzeetan, ebakuntza kirurgikoaren hasieran eta ebakuntzak 
dirauen bitartean jarriko dira. Bena-barnetik jartzen direnak honako hauek dira: 
propofola (Diprivan®), tiopenthala (Pentothal®), etomidatoa (Hypomidate®)… 
Era berean, gas lurrunkorrak pazientearen biriketara zuzenean sartu daitezke 
arnasgailuaren laguntzaz [sevofluoranoa (Sevorane®)]. Bena-barnekoen artean 
propofola da erabiliena, eta arnas depresioa, tentsio arteriala jaistea eta bradi-
kardia sor ditzake. Gainera, zainetan sartzean, pazienteak mina nabaritu dezake. 
Ezin da erabili arrautzari alergia dioten pazienteengan, arrautza bere osagaien 
parte baita.

Bradikardia ekiditeko eta listu-jariaketa gutxitzeko:•	  atropina. Askotan induk-
torea baino lehen jartzen da bradikardia ekiditeko, bai arnasbidea ukitzeak bai 
zenbait medikazioen erabilerak (propofola, neostigmina...) bradikardia sor deza-
ketelako. 

Analgesikoak: •	 pazienteak mina nabaritu ez dezan jartzen dira. Arnas depresioa 
sor dezakete. Erabilienak: fentaniloa (Fentanest®), erremifentaniloa (Ultiva®), 
morfina. Bai ebakuntza kirurgikoaren hasieran, bai ebakuntzak dirauen bitartean 
erabiliko dira. Medikazio nahikoa jartzen ez bada, nahiz eta pazientea lo eta 
apnean egon, mina igarriko du.

Erlaxazioa sortzeko:•	  erlaxagarriak hodi endotrakeala sartzeko erabiltzen dira, 
eta horrez gain ebakuntzan zehar kirurgialariei asko errazten die lana. Bi motata-
koak daude: despolarizagarriak eta ez-despolarizagarriak. 

Despolarizagarriak: sukzinilkolina (Anectine®). Medikazio horrek erlaxa- 7
zioa berehala sortzen du eta efektua epe laburrekoa du (1-2 min); izan ere, 
indukziorako bakarrik erabiltzen da. Hodi endotrakeala segituan sartu nahi 
denean erabiltzen da; urdaila beteta dagoenean, esate baterako. Medika-
zioak efektua lortu duela jakingo dugu pazienteak nahi gabeko giharren 
mugimenduak egiten dituenean.
Ez-despolarizagarriak: zisatrakurioa (Nimbex®), errokuronioa (Esmeron®)...  7
Medikamentu horiek denbora behar dute efektua egiten hasteko 
(2-5 minutu, dosiaren arabera). Hodi endotrakeala sartu ahal den arte 
oxigeno-maskararekin aireztatuko da pazientea. Bai indukziorako, bai 
ebakuntzan zehar erabiltzen dira.

Oso	garrantzitsua	da	xiringa	bakoitza	medikazioaren	izenarekin	identifikatzea. �
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1.2.3.5 Arnasgailuaren alarmen esanahia

Gaixoa arnasgailuarekin dagoen bitartean gerta daitekeen edozein egoera identifikatu 
behar du erizainak. Alarma bat pizten denean ondorengo pauso hauek jarraitu behar 
ditu:

1. Alarma zergatik piztu den aztertu.

2. Alarmaren mugak ondo ezarrita daudela egiaztatu.

3. Anestesistari egoeraren berri eman.

4. Alarma itzali.

Alarma kasu hauetan piztu daiteke:

a) Arnasbideko presio altua (>40 cm H2O): hodi endotrakeala lekuz kanpo, zirkui-
tuaren buxadura, jariakinak, pneumotoraxa, bronkospasmoa…

b) Arnasbideko presio baxua (<8 cm H2O): airearen ihesagatik: zirkuitua zulatuta, 
zirkuituan deskonexioa, hodi endotrakealaren zigilatze eza…

c) Minutuko bolumen altua: pazientea arnasgailura txarto egokituta dagoelako: 
sedazio-maila desegokia.

d) Minutuko bolumen baxua: airearen ihesagatik edo pazientea arnasgailura 
txarto egokituta dagoelako. 

e) Arnas maiztasun altua: sedazio-mailaren jaitsiera, disnea edo pazientea arnas-
gailura ongi egokituta ez dagoelako.

f) Arnas maiztasun baxua: kontzientzia-mailaren jaitsiera, arnas maiztasuna 
aukeratutako aireztapen-motara ondo egokituta ez dagoelako.

1.2.3.6 Kontuan hartu beharrekoak

Zeharkako kutsadura ekiditeko esku-garbiketa beharrezkoa da. –

Hodi endotrakeala aho edo sudurrera ondo finkatuta dagoela egiaztatu. –

Zirkuitua posizio egokian finkatu behar da. –

Zirkuitua aldatu behar izanez gero (jariakinak, kondentsazioak, airearen ihesak...)  –
ahalik eta azkarrena egin behar da.
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Arnasgailura konektatuta dagoen pazientea, arazoren bat gertatu eta berehala  –
konpondu ezin denean, arnasgailutik deskonektatu eta Ambuz aireztatu behar da.

Hodi endotrakealaren bidez medikamentuak jarri baino lehen jariakinak xurgagailuaz  –
atera behar dira.

1.2.3.7 Anestesia ondorena: pazientea esnatzea

Pazientea esnatzeko unea oso garrantzitsua da, izan ere, anestesia orokorrak dirauen 
bitartean pazienteak ez du bere kabuz arnasarik hartzen; hortaz, bere birikak berriz 
moldatu behar dira gorputz osora oxigenoa bidaltzeko. 

Horregatik, esnatzean sortzen diren konplikazio gehienak arnas aparatuarekin dute 
zerikusia. Hipoxia sortzen bada hainbat organo kaltetu daitezke, garuna edo birikak 
berak, esaterako. Arnas aparatuko konplikazio ohikoenak honako hauek dira: 
laringospasmoa, bronkospasmoa, apnea eta biriketara digestio-aparatuan dagoen 
edukia pasatzea.

Pazientea esnatu eta arnasa bere kabuz hartzen duela ikusi eta gero, hodi endotra-
keala kentzen da. Momentu honetan hainbat gauza prest izan behar ditugu: 

Xurgatze-zunda: ahoan duen txistua eta faringean eta trakean dagoen edukia  –
kentzeko erabiltzen da, gehienetan hodiaren barnetik, eduki hau biriketara joan 
ez dadin.

Oxigeno-maskara: hodia kendu eta gero pazientari oxigenoa emateko. –

Medikazioa: esnatzeko unean medikamentu hauek erabili daitezke:  –

Prostigmina + atropina (erlaxagarrien efektua kentzeko). Sukzinilkolinak  �
ez du kontrako medikamenturik, haren eragina bukatu arte itxaron beharko 
da.

Anexatea (benzodiazepinen akzioa gelditzeko). �

Naloxona (opiazeoen efektua desagerrarazteko). �

Betiere, intubaziorako prestatu den material guztia gertu izan behar da, hodi endo-
trakeala berriz jarri behar den ere.

Pazientea esna dagoenean edota anestesistak erabakitzen duenean (pazientea lokar-
turik ere izan daiteke) ebakuntza-gelatik atera eta bizkortze-gelara eramango da. Anes-
tesiako erizainak bertako erizainari pazienteak zer bide, zunda eta kateter daramatzan 
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eta pazientearen egoera azalduko dio. Bizkortze-gelako pertsonalaren laguntzaz 
pazientea eroso jartzeaz arduratuko da. 

1.2.3.8 Paziente pediatrikoaren berezitasunak

Paziente pediatriakoek helduekin hainbat ezberdintasun dituzte, anatomikoak, fisiologi-
koak eta psikologikoak, hauek guztiak kontuan hartu beharko dira ebakuntza-gelara 
sartzeko orduan. Banaka azalduko dira:

Medikazioa: umeekin erabiltzen den medikazioa helduekin erabiltzen den bera • 
da, beti umearen pisua kontuan izanda: sedazioa lortzekoak, induktoreak, bradi-
kardia ekiditeko eta analgesia eta erlaxazioa lortzekoak eta abar. Anestesistak 
erabakiko du zein medikazio eta zenbat jarri; gehienetan serum fisiologikoarekin 
diluituta jartzen da.

Arnasbidea mantentzeko materiala: helduena bera da, baina neurria umearen • 
pisuari egokituz. Erabiltzen diren hodi endotrakealak baloirik gabekoak izaten 
dira normalean, umearen laringearen anatomia ezberdina delako; izan ere, 
baloidun hodiak ez dira gomendatzen epiglotisa kaltetu lezaketelako.

Arnasgailura doan tubuladura eta iragazkia helduenak baino txikiagoak dira.• 

Ebakuntza-gelako tenperatura, helduen kasuan baino altuagoa izan behar da • 
(24-26 ºC).

1.3	 BIDEAK,	SERUM-MOTAK	ETA	ODOL-TRANSFUSIOAK

Ebakuntza-gelan, kirurgiaren eta pazientearen arabera, bide ezberdinak erabili ohi dira: 
periferikoak, zentralak eta arterialak.

1.3.1 Bideak

Bide periferikoak

Bide periferikoak ebakuntza-gelara sartu aurretik jarri ohi dira. Hauen bitartez medika-
mentuak eta likidoak eman daitezke.

Bidea ebakuntzaren arabera beso batean edo bestean jarriko da, betiere ebakuntzan 
zehar anestesistak eskura izateko.
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Kalibre lodia izan behar du, gutxienez 18G, beharrezkoa bada likidoak azkar 
emateko.

Bide zentralak

Bide zentrala zirkulazio-aparatu zentralerako sarrera da. Medikamentuak eta likidoak 
jartzeaz gain, odol-laginak ateratzeko eta hainbat parametro neurtzeko erabili daiteke: 
besteak beste, presio benoso zentrala, biriketako arteriaren presioa eta bihotz-indizea. 

Bide zentrala jartzea teknika esterila da, eta material hau prestatuko da horretarako:

Mahaia prestatzeko zapi esteril bat. 7

Zapi zulodun bat eremu esterila sortzeko. 7

Gaza, eskularru, mantala eta apositu esterilak. 7

Desinfektatzaile bat, adib.: Betadine®, Klorhexidina®. 7

Haria kateterra azalera finkatzeko. 7

Aukeratutako kateterra. 7

Behar den seruma ekipoan purgatuta. 7

Oro har, pazientea anestesia orokorraz lokartuta dagoela jartzen da, baina esna 
baldin badago, anestesiko lokala erabiltzen da bidea jarri behar den lekuan.

Bide arteriala

Gehienetan bide hau arteria erradialean kokatzen da eta presio arterialaren etengabeko 
neurketa lortzeko balio du. Odol-laginak, batez ere gasometriak, jaso daitezke honen 
bitartez. Odola ekipotik atzera ez bueltatzeko serum botilari presioa eman behar zaio 
mahukatxo pneumatiko baten bidez.

Bide arteriala ezartzea ere teknika esterila da eta behar den materiala, bide zentrala 
hartzeko behar den bera da.

1.3.2 Serum-motak

Serumak oreka hidroelektrolitikoa mantentzeko eta gorputzean egon behar duen likido 
bolumena birjartzeko erabiltzen dira. Ebakuntza-gelan ospitaleko hainbat tokitan erabili 
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ohi ez diren zenbait serum erabiltzen dira, izan ere, ebakuntza-gelako beharrak ezber-
dinak dira, anestesiak, kirurgiak eta barauak gorputzean sortzen duten eraginaren ondo-
rioz. Badaude likido-bolumenean eragina sor dezaketen beste faktore batzuk: hemo-
rragia, pazienteak aurretik dituen gaixotasunak, nerbio-sistema autonomoa bizkor-
tzea…

Behar horien arabera, anestesistak erabakiko du zein serum-mota erabili. Hala ere, 
badaude ebakuntza kirurgiko bakoitzerako zein serum erabili behar den esaten duten 
protokoloak. Dena dela, ospitale bakoitzaren arabera alda daitezke.

Ondoren, serum erabilienak eta horien ohiko erabilerak aipatuko dira, bi taldetan 
banandurik.

Kristaloideak

Hodi kanpoko gunean libreki mugitzen diren elektrolito eta beste molekula txiki batzuk 
dituzte; hortaz, zelulaz kanpoko bolumena handitzen dute. Hemodinamikoki egonkor 
dauden pazienteetan erabiltzen dira. Hauen artean:

SERUM GAZIA % • 0,9: hodi kanpoko bolumena zuzentzeko erabiltzen da. 
Orokorrean, anestesia errakideoan izan ezik, serum gazia jartzen zaie paziente 
guztiei ebakuntza-gelara sartu aurretik.

RINGER LAKTATOA: serum gaziak baino kloro gutxiago du, beraz, azidosia • 
sortzeko arriskua murrizten du. Horregatik soluzio kristaloidearen kantitate 
handia jarri behar denean erabiltzea komeni da. Anestesia errakideoan erabili 
ohi da.

SERUM GLUKOSATUA % • 5: konpartimentu guztietatik (zelulaz kanpoko eta 
barneko espazioetatik) banatzen da, % 8a bakarrik geratzen da hodi barnean. 
Deshidratazio arruntetan erabiltzen da edota energia ekartzeko.

Koloideak

Molekula handiak dituzte, beraz, ez dira zelulaz kanpoko espaziora erraz ateratzen, eta 
ondorioz, hodi barneko bolumena handitzen dute. Ez dira bakarrik erabiltzen, kristaloi-
deekin batera baizik. Ebakuntza-gelan erabilienak honako hauek dira:

Gelafundina®, Voluven®, Elohes®: plasma-hedagarriak dira eta aipatu den • 
moduan, hodi barneko galerak leheneratzeko erabiltzen dira.
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Ebakuntza-gelan pazientea ez hozteko asmoz, ebakuntza kirurgiko 
gehienetan serumak aurrez berotuta edo berogailu berezi baten 
zehar pasaraziz jarriko dira.

1.3.3 Odol-transfusioa

Medikuak, pazientearen egoerak behartzen badu, odolaren eta haren osagaien transfu-
sioa agindu dezake. Lehenik eta behin, pazienteak baimen informatua sinatu behar du, 
prozedura terapeutiko honen arriskua ulertu ondoren.

Odolaren produktuak, materialak, prestatzeko erabiltzen diren osagaiak eta transfu-
sioak berak pazienteari kalte egin diezaiokete. Odol-transfusioa hasieratik gainbegiratu 
behar da, kalte horiei azkar antzemateko eta neurriak ahalik eta azkarrena hartzeko.

1.3.3.1 Ebakuntzarako odol-erreserba

Kirurgiaren arabera eta ebakuntza programatuetan odol-erreserba egin daiteke. Odol-
erreserba ebakuntza programatzen duen zirujauak egin behar du. 

Odol-erreserbaren eskaera-orrian informazio honek agertu behar du:

Odol-jasotzailearen identifikazioa• 

Eskatu duen medikuaren izena• 

Arrazoi medikuak (zein ebakuntza-mota den)• 

Odola ateratzen duen erizainaren izena• 

Odol-transfusioa egiten duen erizainaren izena• 

Baimen informatua eman den ala ez• 

Aurretik jarritako odol-transfusioen kontrako erreakziorik egon den• 

Transfusioa egiteko produktua eta kantitatea (hematie, plaketa, plasma...)• 

Transfusio-mota (presakoa, arrunta, hil ala bizikoa...)• 
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1.3.3.2	 Pazientearen	identifikazioa

Hematologia-zerbitzuak paziente bakoitzari kodigo bana esleitzen dio eskumuturreko 
baten bidez. Kodigo horrek pazientea, odol-laginak eta odol-poltsak erlazionatzen ditu. 
Eskumuturrekoetan pazientearen izen-abizenek eta historia klinikoaren zenbakiak agertu 
behar dute. Erizainak eskumuturrekoa jartzeko orduan, pazienteari izen-abizenak galdetu 
behar dizkio ondo daudela egiaztatzeko.

1.3.3.3 Odol-transfusioa ebakuntza-gelan

Odolaren eskaera: •	 ebakuntza-gelan, anestesista da odol-transfusioa egitea erabaki-
tzen duena. Eskaera-orria eginda ez badago momentu horretan egiten da.

Pazientearen	eta	odol-poltsaren	identifikazioa•	 : pazientearen nortasuna egiaztatuko da 
(izen-abizenak eta historia klinikoaren zenbakia). Eskumuturreko kodigoak eta odol-
poltsan datorrenak bat etorri behar dute.

Pazientearen eta odol-unitatearen bateragarritasuna egiaztatu•	 : honetarako pazien-
tearen odol-tanta bat hartzen da haren odol-taldea eta transfusioa egiteko erabiliko 
dena bateragarria dela ziurtatzeko.

Pazientearen historian erregistratu•	 : odol-poltsen kantitatea eta produktu-mota idatzi 
behar da trazabilitatea ziurtatzeko. Pazientearen historian, odolaren identifikazioaren 
eranskailuak itsatsi daitezke.

Odol-transfusioaren amaiera•	 : transfusioa amaitzen denean, eskumuturrekoa mozten 
da eta laborategira bidaltzen da odol-poltsarekin batera.
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Odol-transfusioari kontrako erreakzioren oharpena•	 : kontrako erreakziorik badago, 
laborategira jakinarazi behar zaio. Transfusio eskaeran atal bat dago hori jasotzeko.

Odol-transfusioan kontrako erreakziorik balego honako arauak jarraitu beharko 
dira:

Odol-transfusioa gelditu eta serum fisiologiko bat jarri, beti ekipo berri  9
batekin. 

Bizi-konstanteak neurtu. 9

Mediku arduradunari deitu. 9

Odol-bankuari odol-transfusioaren kontrako erreakzioa dagoela jakinarazi. 9

Odol-laginak atera (Biokimika eta hemograma). 9

Odol-lagin hauek laborategira bidaliko dira odol-poltsarekin, sistemarekin eta esku-
muturrekoarekin batera.

 2 ERIZAIN ZIRKULATZAILEA

Lehen aipatu den moduan, anestesiako erizainik ez badago, erizain zirkulatzaileak bere-
ganatuko ditu haren betebehar guztiak.

Erizain instrumentistarekin batera ebakuntzarako behar izango den material guztia 
prestatuko du eta ebakuntza-gela prest dagoela ere ziurtatuko du. Pazientearen harreran 
hartzen du parte, pazientea identifikatuz eta, era berean, pazientearen osasun-egoera 
baloratuko du. Pazientea mahai kirurgikora pasatzen eta ondo kokatzen lagunduko du.

2.1 jARRERA-mOTAK

Ebakuntza bakoitzean jarrera zehatza erabiltzen da. Gehienetan pazientea anestesia 
jarri ondoren kokatzen da teknika hau errazteko eta pazientearentzat erosoagoa 
izateko.

 Zein jarrera ezarri, kirurgialariaren eta anestesistaren artean erabakitzen dute, talde 
kirurgikoko kide guztien betebeharra delarik. Ebakuntzarako jarrera aukeratzeko 
momentuan, gogoan hartu behar dira pazientearen adina, pisua, altuera, bihotz-
biriketako egoera, aurreko gaixotasunak eta ezgaitasunak. Jarrera behar den bezala 
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egiten ez bada pazienteari hodi, nerbio eta gihar lesioak eragin lekizkioke; beraz, ezin-
bestekoa da erizain zirkulatzailearen gainbegiratzea pazientea kokatzeko momentuan 
eta ebakuntza osoan zehar, haren segurtasuna bermatzeko.

Horregatik, honako hauek ondo ezagutu behar ditu:

Gorputz-jarrera egokia. –

Mahai kirurgikoaren funtzionamendua. –

Segurtasun-neurriak. –

Jarrera ezberdinetarako behar den materiala prest izatea. –

Esan bezala, pazientea kaltetua gerta ez dadin hainbat neurri hartu behar dira 
kontuan:

Beharrezkoa den pertsonal guztia egongo da beti pazientea segurtasunez mugi- –
tzeko.

Anestesistak koordinatuko du beti pazientearen mobilizazioa. Berak eutsiko dio  –
pazientearen buruari, gorputzaren lerrotze zuzena mantenduz eta ahalik eta 
gutxiena mugituz, arnasketak eta garun zirkulazioak kaltetuta gerta ez 
daitezen. 

Pazienteak hezur-hausturaren bat baldin badu mugitzeko momentuan kirurgia- –
lariak haustura babestu behar du.

Kontu handiz ibili behar da, bai mugitzean bai kokatzean, bideak, kateterrak eta  –
monitoreak deskonektatu edota mugitu ez daitezen.

Arnas funtzio egokia mantentzeko mugimendu diafragmatikoa oztoporik gabe  –
eta arnasbideak irekita mantendu behar dira. Hipoxia-egoera ekidin behar da. Ez 
da bularra edo lepoa estutu lezakeen deus egongo horien gainean edo 
inguruan. 

Nerbio-periferikoetan eragindako gehiegizko presioak edo luzapenak, sentikor- –
tasunean edota mugimenduan galera edo paralisia sor lezake. Gorputzeko 
larruazalarekin kontaktuan dagoen edozein dispositibok ondo babestuta egon 
behar du. Artikulazio guztiak jarrera fisiologikoan mantenduko dira. 

Hezur-irtenguneetako larruazala babestu egin behar da presioaren ondorioz  –
ultzerarik sor ez dadin. 

Besoek eta hankek euskarrietan ondo finkatuta egon behar dute. –
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Pazientea maindire batekin estalita egongo da hoztu ez dadin, eta haren intimi- –
tatea babesteko. Ebakuntza kirurgiko luzeetan estalki bero bat erabiltzea 
gomendagarria da.

Arku bat jartzen da pazientearen gainetik besaburuen altueran kirurgia (alde  –
garbia) eta anestesia (alde zikina) aldeak banantzeko. Honetaz gain, arkuak 
anestesistari pazientearen burura sarbidea izatea errazten dio eta maindireak 
pazientearen gainean jaustea saihesten du.

Pazientearen begiak itxita mantendu behar dira kornean ultzerak ager ez daitezen.  –
Ebakuntza kirurgikoa luzea bada, begietarako pomada berezia ipini behar da.

Pazientea ebakuntza-gelara sartu aurretik erizain zirkulatzaileak haren jarrera  –
egiaztatuko du. Zalantzaren bat baldin badu kirurgialariari galdetuko dio.

Pazientea mugitzeko momentuan, erizainek ere beren gorputza babestuko dute  –
behar den bezala mugituz minik ez hartzeko.

Ondoren jarrera erabilienak aipatuko dira.

2.1.1 Ahoz gorako etzanera

Jarrera honetan pazientea ahoz gora etzanda egon behar da, besoak beso-euskarrietan 
jarrita eta eutsita, mahaia guztiz horizontalki kokatuta eta gorputzaren lerrotze zuzena 
mantenduta. Hankak inoiz ez dira mahai kirurgikotik irten behar. Gorputz-enborraren eta 
besoen artean sortzen den angelua ez da 90º baino gehiagokoa izan behar plexu brakiala 
kaltetu ez dadin. Hankak eta orkatilak ez dira bata bestearen gainean izan behar, nerbio 
eta odol-hodiak kaltetu ez daitezen.

Gorputzerako segurtasun-faxa belaunetatik gora jartzen da, betiere gorputza finkatuz 
baina hura estutu gabe.
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Ebakuntza kirurgiko hauetan erabili ohi da: abdomenekoetan, aurpegi eta lepo-
koetan, bularraldekoetan eta kirurgia baskularreko eta gorputz-adarreko ebakuntzetan.

2.1.2 Trendelenburg jarrera

Jarrera hau ahoz gorako etzaneraren antzerakoa da, baina burua hankak baino behe-
rago egon dadin mahai kirurgikoa inklinatu behar da.

Pelbiseko eta abdomeneko kirurgietan erabiltzen da kirurgialariei ikuspegia 
hobetzeko.

Jarrera honek diafragmaren mugimenduak oztopatu eta arnasketa murriztu ditzake. 
Beraz, pazientea ezin da denbora luzean egon jarrera honetan eta anestesistaren gain-
begiratzea beharrezkoa da beti.

2.1.3 Antitrendelenburg jarrera

Trendelenburg jarreran bezala mahaia okertu behar da, baina jarrera honetan burua 
hankak baino gorago jartzen da. Pazientea beherantz mugitu ez dadin hanketan 
euskarria jarri ohi da.
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Lepoko eta buruko kirurgietan erabiltzen da, baita erraiek diafragman egiten duten 
presioa ekiditeko ere. Anestesia errakideoaren efektua gehitzeko ere erabili daiteke.

2.1.4 Alboko etzanera

Mahaia horizontalki jarrita dagoela, pazientea alde batera edo bestera etzanda jartzen 
da. 

Alboko etzaneran buruko bat erabiliko da hanka tartean jartzeko, lehen aipatu den 
moduan nerbio eta odol-hodien funtzionamendua kaltetuta gerta ez dadin. Era berean, 
besoek ez dute bular-kaxa estutu behar, beraz, ez dira bular gainean utziko, beso euska-
rrietan baizik. Beheko aldean gelditzen den belarria buruko edo burute batekin babestu 
behar da. Pazientea mahai kirurgikotik jausi edo mugitu ez dadin euskarriz finkatu egin 
behar da.

Mokorreko ebakuntzetan erabiltzen da.
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2.1.5 Sims jarrera

Alboko etzanera moduan, pazientea alde batera etzanda jartzen da baina mahaia erditik 
tolestuta. Alboko etzaneran hartzen diren arreta berdinak jarraitu behar dira.

Urologiako eta bularraldeko kirurgian erabili ohi da.

2.1.6 Ahoz beherako etzanera

Pazientea ahoz behera jartzen da. Buruko bat erabiltzen da buruaren azpian ahalik eta 
erosoena egon dadin. Ahoz beherako etzaneran pazientearen toraxa aske egon behar 
da arnasketa errazteko. Besoak pazientearen bururantz edo alboetarantz jarri daitezke 
nerbio kubitalaren lesioak saihesteko. Arreta berezia eduki behar da pazientearen behatz 
eta orkatilek jarrera fisiologikoa mantentzeko eta presioa ekiditeko. Neurokirurgiako 
ebakuntzetan jarrera honez gain buru-euskarri berezi bat erabiltzen da.
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Urologia-, ipurtezur- eta bizkarrezurreko ebakuntzetan erabiltzen da.

2.1.7 Laminektomia kokapena

Pazientea ahoz beherako etzaneran dago baina euskarri bat jartzen da bizkarraldea 
igotzeko.

Bizkarrezurreko ebakuntzetan erabiltzen da.

2.1.8 Kraske jarrera

Pazientea ahoz beherako etzaneran dagoela mahaia erditik tolesten da aldaken parean. 
Jartzen den angelua handiagoa edo txikiagoa izan daiteke kirurgiaren beharren arabera. 
Besoak pazientearen bururantz zuzentzen dira ukalondoak erraztasunez tolesteko.

Ondeste eta kokzixeko kirurgietan erabili ohi da.
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2.1.9 Litotomia jarrera

Pazientea ahoz gorako etzaneran dagoela hankak tolestu eta gorantz jartzen dira. 

Pazientearen hankak poliki igotzea eta jaistea garrantzitsua da odol-presioaren alda-
keta azkarraren ondorioz shock egoera ekiditeko. Pazientearen belaunak ez dira alboeta-
rantz jausten utzi behar aldakak dislokatu ez daitezen. Nerbio popliteoak ez du presiorik 
jasan behar hankak euskarrietan jartzerakoan. Arreta berezia izan behar da mokor eta 
belauneko protesia duten pazienteekin kaltetu ez daitezen.

Urologia, ginekologia, uzki eta ondesteko ebakuntzetan erabiltzen da. 
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2.1.10 fowler jarrera

Pazientea erdi eserita jartzen da mahaia aldaka eta belaunen parean tolestuz.

Aurpegi, bular eta besaburuko ebakuntzetan erabiltzen da. Orno zerbikaleko eta 
buru-hezurreko kirurgietan ere erabiltzen da buruan euskarri berezia ipiniz.

2.2 ERIZAIN INSTRumENTISTARI LAGuNTZEA

Azaldu den legez, erizain instrumentista kide esterila da. Beraz, ezin izango da eremu 
esteriletik atera eta horren ondorioz eremu esteriletik kanpo dagoen edozer behar 
duenean beste kide batek eskuratuko dio. Normalean kide hori erizain zirkulatzailea da.

Erizain zirkulatzaileak:

Esteril dauden kideei janzten lagunduko die.• 

Pazienteari bisturi elektrikoaren plaka itsatsiko dio.• 

Beharrezkoa bada, pazienteari zundaketa besikala egingo dio.• 

Jagoleei pazientea kokatzen lagunduko die.• 

Martxan jarriko ditu ebakuntzarako behar diren aparatu guztiak.• 
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Esteril dauden materialak (kableak, ur-hartuneak...) eremu esteriletik kanpo • 
dauden aparatuetan konektatuko ditu.

Eskuratzen diren laginak ontzi batean sartu, identifikatu eta laborategira igorriko • 
ditu. Laborategira igorri behar diren laginak gehienetan formoletan murgilduta 
bidaltzen dira, izan ere, formolak laginen degradazioa ekiditen laguntzen du 
aztertzen diren arte. Laginak berehala aztertu behar direnean, serum fisiologi-
koan murgilduta edo murgildu barik bidaltzen dira.

Erizain instrumentistari edota kirurgialariari eskuratuko die ebakuntzan zehar • 
behar duten material guztia.

Instrumentistarekin batera gazak, konpresak eta torundak zenbatuko ditu.• 

Instrumentistari lagunduko dio ebaki kirurgikoa estaltzen.• 

Erizain instrumentistari, anestesistari eta kirurgilariei mantal esterila janzten • 
lagunduko die.
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