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Aitzinsolasa_____________________ 
 
Duela urte batzuk derrigorrezko txertaketari buruzko zurrumurruak entzuten ari gara Europar 
Erkidegoan. Lehenik ekialdeko herrietan, gero Italian, ondoren Frantzian, duela gutxi 
Alemanian eta badirudi Espainiaren txanda iritsi dela. Espainiako Errege-Dekretuak, 
martxoaren 15ean Estatu osoan alarma egoera ezarri zuenak, aro berri bati eman dio hasiera; 
batzuontzat jada ezagutua, jende gehienarentzat, aldiz, berria.  
 
Espainiar Konstituzioan onartutako eskubide indibidual eta kolektiboak ezabatu egin dira 
koronabirusaren urtaroko epidemiaz eta ondoko konfinamenduaz baliatuta. Konfinamendu 
hori pseudozientzialarien eta fundamentalisten batzordeen aholkuetan –benetan, 
mehatxuetan– oinarritu da. Gainera, martxoko Errege-Dekretua (ED) Konstituzioaren 
aurkakoa da, salbuespen egoerak bakarrik ezabatzen ahal baititu eskubideak.  
 
Halaber, ED horrek 15 egunez baino ez zuela iraungo gogorarazi behar da.    
 
Alarma egoera luzatzeko, Diputatuen Kongresuaren gehiengo soila behar zen eta horixe lortu 
zuen espainiar Gobernuak.  
 
Pseudozientzialariak eta Egia Absolutuaren defendatzaileak epidemiologia zerbitzuetan, 
mikrobiologia katedretan, mediku-elkargoetan, bioetika batzordeetan eta ikus-entzunezko 
kontseiluetan instalatu dira. 2000. urte hasieratik, txertoen onuraren ideia sartu dute 
pixkanaka iritzi publikoan, bereziki hiritarren iritzi pertsonalean. Alegia, txertoak bakarrik salba 
gaitzakeela koronabirusak sortu omen duen gaixotasunetik eta txertatzea gaixotasun 
infekzioso guztietarako erantzuna dela sinestarazi diote gizarteari.    
 
Horrelako dogmak eztabaidagarriak dira oso, are gehiago, ez dute oinarri zientifikorik. Oinarri 
enpirikorik ere ez dago, txertoaren aldekoek beraiek onartzen baitute birusak mutatzen direla. 
Gainera, birus horien bizimodua mutazioa dela esan du Esteban Domingok, Severo Ochoa 
Biologia Molekular Zentroko birologo eta AEBetako Zientzien Akademia Nazionaleko kidea 
denak (El País, 2020.05.20). Hitz gutxitan, ziurrenez hurrengo epidemiak ez du SARS-COVID-
19ak sortuko, beste birus batek baizik. 
  
Beraz, egun garatzen ari den txertoa fabrikatzeak eta inokulatzeak ez du inolako zentzurik. 
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Sarrera__________________________ 
 
Ez dirudi egoera aldatuko denik, aldiz, alarma-egoera bukatutakoan makurtuko da. Horregatik, 
Eskuliburu hau idaztea oso komenigarria iruditu zaigu, Espainiar Konstituzioan jasotzen diren 
eskubideak eta askatasun indibidualak nola erabili jakiteko.  
 
Eskuliburu honek osasun, unibertsitate eta administrazioko inkisidoreen aurka defendatzen 
lagunduko digu. Agiri honek botereari aurre egiteko kemena eskatzen die pertsona kritikoei. 
Pauso bakoitza irmo eta lasai ematea komeni da.   
 
Eztabaida antzuak ekidin behar dira, bai Estatuko edozein administraziorekin, bai osasun, 
hezkuntza, justizia eta lan arloko profesionalekin.  
 
Pauso horiek huts egindakoan, ziurrenez tokian tokiko arauez baliatuta isunak edota bestelako 
zigorrak ezartzen ahalko dizkigutela jakin behar dugu. Legea aldatzen bada eta derrigorrezko 
txertoa inposatzen bada, zigor hauek nolakoak eta zenbatekoak izango diren jakingo dugu. 
Hala gertatzekotan, abokatuaren laguntza beharko dugu.  
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Gomendioak eta eman beharreko 

pausoak________________________ 
 

1. Pausoa: 

Baimen Informatua 
 
Baimen informatua hiritarron hautazko agiria da, jasotzeko eskubidea daukaguna eta osasun langileei 
edota administrazioko ordezkariei propio zuzenduta dagoena. Legea aldatzen bada eta txertatzea 
derrigorrezkoa bada, agiri hori erabili ahalko dugu.  
 
Argi izan behar dugu txertatzeak ez duela talde-immunitaterik sortzen (ez dago ez zientifikoki ez 
enpirikoki frogatuta, kontrakoa bistan da, ordea). Gainera, ez du efikaziarik eta kontrako erreakzioak 
eragiten ditu maiz, batzuk larriak edota hilgarriak.  
 
Txertoaren muga biologikoez ondo informatuta gauden hiritar gisa, badakigu txertoari uko egiteak ez 
diola kalterik egiten komunitateari. Ondorioz, tratamendu farmakologiko hori ez erabiltzea erabaki 
dugu.   
 
Erreferentzia iturriak:  
-Espainiar Konstituzioa, 10.,15.,17. eta 18. artikuluak.  
-Lisboako MMAren adierazpena, pazientearen eskubideei buruzkoa, 1981. 
-14/1986 Lege Orokorra, Osasunari buruzkoa, 1986.  
-Giza Eskubideak eta Gizakiaren Duintasuna Babeserako Hitzarmena, Oviedo, 1987. 
-Gijóngo adierazpen bioetikoa, 2000. 
-41/2002 Oinarrizko Legea, pazientearen autonomia eta informazioari buruzkoa, 2002. 
-Bioetika eta Giza-Eskubideei buruzko adierazpen unibertsala, 2009.  
-Medikuntzako kode deontologikoa, CGCM, 2011.  
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Lehen eredua 
 
Baimen Informatuaren Agiria 
 

 
Txertoei buruzko egungo zientzia-jakintza kontuan hartuz, argi dago txertoek ez dutela taldea 
babesten, efikaziarik ere ez dutela eta gainera kontrako erreakzioak eragiten dituztela maiz, 
horietako batzuk larriak edota hilgarriak.  
Edozein txertori uko egiteko ardura nire gain eta kolektibitatearen gain hartzen dut. 
Buru-gaitasun osoa izanda, 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomia, 
eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta eginbideak arautzen dituenaren 
4. artikulua erabiltzen dut. Txertatua izateari uko egiten diodala jakinarazten dut, aipatuko 
artikuluaren laguntza-informazioaren eskubidea baliatuz.   
 
……………………………………………..n, 202_ko……………………….aren ……(e)an 
 
 
 
 
 
 
 
Sinadura 
 
Hiritarraren datuak: 
 
Izen-abizenak: 
NAN: 
Email:  
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2. Pausoa: 
Txertoaren Kontraindikazioak 
 
Edozein txertok ondorio kaltegarriak izan ditzake, batez ere arrisku taldeko pertsonengan, pertsona 
hauen osasuna are arrisku handiagoan jarriz.  
 
Segidan erakutsiko diren kontraindikazioak erlatiboak edo erabatekoak izan daitezke.   
 
Honako egoera batean dauden pertsonek sufri ditzakete kontraindikazio erlatiboak:  
 
- Pisu txikiko umeak edo Ume goiztiarrak.   
- Infekzio larria edo Gaixondoa.   
- Alergia edo Eremu hipersentikorra.  
- Dermatitis Atopikoa.  
- Beherakoa.   
- Sukarra edo Hipertermia.   
- Haurdunaldia.   
- Aurrekontzepzioa.  
- Edoskitzea.  
- Malnutrizioa.  
- Txertaketaren kontrako erreakzio baten Sendatzea. 
- Sentsibilizazio-arriskua (hau da, txertaketaren lehenengo edo bigarren dosiaren ondorioz erreakzioa 
sufritu duen pertsona, txertoak kaltetutako ume baten anaia-arrebak, etab.)  
 
Kontraindikazio hauek guztiak behin-behinekoak dira. Alegia, ez dira egonkorrak eta pazientearen 
egoera behin aldatuta, berriz txertatzeko aukera kontsidera daiteke.  
 
Honako egoera batean dauden pertsonek sufri ditzakete erabateko kontraindikazioak:  
 
-Immunoeskasia (sortzetikoa, hartutakoa, immunoterapia pasiboa, tumorearen presentzia, 
kortikoideen erabilera, etab.).  
-Entzefalopatia ebolutiboa eta ez-ebolutiboa (konbultsioak, epilepsia, letargia edo narkolepsia, logura, 
suminkortasuna, negarra, oihuak, hiperzinesia, apnea, hipoapnea, AEN/Autismoaren Espektro 
Nahasmenak, Asperger sindromea, autismoaren sindromea, etab.). 
 - Erreakzio Anafilaktikoa. 
- Hipersentikortasuna neomizinari, kanamizinari, polimixinari, estreptomizinari, laktosari, aldehidoei, 
glutaldehidoei, sorbitolari, tiomersalari, aluminioari, boratoei, fenoxietanolari, latexari, jelatinari, etab. 
- Koagulazioaren Asaldurak (plaketopenia, hemorragia edo tronbosia).  
- 0 edo B odol-taldeak.  
-HLA markatzaile biologikoak: DR3, B7, A3, DR2-7, DW17, etab.  
-Familia aurrekariak edo aurrekari pertsonalak honako kasu hauetan: entzefalopatia, diabetea, alergia, 
giltzurruneko gutxiegitasun, BGBK (Biriketako Gaixotasun Buxatzaile Kronikoa), garuneko tumoreak 
edo tumore linfatikoak.  
- Gaixotasun infekziosoen aurrekari pertsonalak: barizela, elgorria, errubeola, hazizurriak, difteria, 
kukutxeztula, hepatitisa, etab. 
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Kontraindikazio hauek behin betikoak eta egonkorrak direnez, txertaketa bizi osorako dago 
kontraindikatuta.     
 
Agiri mediku ofiziala erabiliko da.  
 
Agiri honetan txertoaren kontraindikazio-mota eta motiboa idatziko du medikuak.  
 
Egun, agiri medikua tabako-dendetan erosi daiteke eta konfiantzazko mediku kolegiatu batek bete 
dezake.  
 
 
Erreferentzia iturria: 
Lluis Salleras Sanmarti. Contraindicaciones de las Vacunas. 28. Atala. Vacunaciones Preventivas. 
Masson argitaletxea. 1997.  
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3. Pausoa 
Txertatu aurreko Galdetegia betetzea 
 
2002. urtean, Bartzelonako Medikuen Elkargoak (BME) aurkeztu zuen galdetegia lehenengo aldiz, 
medikuei zuzenduta. Galdetegia pazientearen aurrean bete behar da txertatu baino lehenago, 
txertaketaren egokitasuna ala kontraindikazioa baloratzeko.  
 
Espainiar estatuko mediku eta diplomadun gehienek ez dute galdetegi hau ezagutzen.  
 
BME-k berak ez du ezer egiten galdetegiaren existentzia gogorarazteko.  
 
Familiako mediku edota erizainari aurkeztu beharko zaio galdetegia, txerta daitekeen pertsonari 
pasatzeko, txertaketa baloratzeko eta historia klinikoan sartzeko. 
 
10 puntu ditu galdetegiak.   
 
Galdera hauetako bat baiezkoa bada (III., IV., V., VI., VII. edo VIII.a), txertatzea kontraindikatuta dago.   
 
Erreferentzia iturria: 
Cuadernos de Buena praxis. Guía de actuación en la aplicación de las vacunas. Bartzelonako 
Medikuen Elkargoa. 2002ko urtarrila. 
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TXERTATU AURREKO GALDETEGIA 

 
 

 
I. Gaixorik egon zara, beherakoa izan duzu edo sukarra izan duzu azken egunetan?  
 
II. Analgesikorik, antiinflamatoriorik, kortikoiderik, xantinarik, simtronik, antikoagulatzailerik, 
immunoterapia pasiboaren produkturik, etab. hartzen al duzu? 
 
III. Inoiz sufritu al duzu jarri nahi dizuten txertoaren gaixotasuna? 
 
IV. Gaixotasun neurologikoen, autoimmunitatearen, alergiaren, inmunoeskasiaren, tumoreen, 
eta abarren familia-aurrekaririk ba al duzu? 
 
V. Inoiz izan al duzu gaixotasun neurologiko, autoimmunitate, alergia, inmunoeskasia, tumore edo 
bestelako gaitzik? 
 
VI. Alergiarik al diozu aluminiori, merkurioari, sorbitolari, glutaldehidoari, antibiotikoari, 
boratoari, gelatinari, latexi, etab.?  
 
VII. Txertaketaren kontrako erreakziorik izan duzu lehenago?  
 
VIII. Emakumea bazara, haurdun zaude edo haurdun egon nahi duzu?  
 
IX. Edoskitzen ari al zara?  
 
X. Produktu hematiko, gammaglobulina edota odol transfusiorik izan al duzu azken aste hauetan? 
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4.  Pausoa: 
Gure herrian txertatzea ez da derrigorrezkoa. Horregatik, txertaketaren kontrako erreakzioa egon 

denean, administrazioek ez dute erantzukizunik hartu. Aldiz, norberaren, gurasoen edo tutoreen 

ardura dela argudiatu dute. 

Txertatzea beharrezkoa bada, medikuek, erizainek eta administrazioak hartzen dute txertaketak 

eragindako kalteen ardura, bai maila medikoan, bai maila ekonomikoan.  

Kalteen-agiriaren 3 kopia aurkeztuko dira.  

Kopia bat medikuarentzat, beste bat errejistroarentzat eta beste bat interesdunarentzat. Kopia 

guztietan sarrera-zigilua jarriko dutela baieztatuko dugu. Zigilatutako kopia bat gordeko dugu betiere. 

Gestio hau liskar eta haserrerik gabe egingo dugu.  
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Bigarren eredua 

Osasun Langileen eta 

Administrazioaren Kalteen eta Arduren 

Erantzukizun Agiria 
 
Osasun langileek eta administrazioek baimen informatuaren agiria jaso dute; txertoen kontrako 
erreakzioak eta kontraindikazioak, baita hiritarraren historia klinikoa ere, ezagutzen dituzte; eta 
txertaketak hiritarrari eragin ahal diezazkiokeen balizko kalteen ardura hartuko dute.  
 
 
……………………………………………..n, 202_ko……………………….aren ……(e)an 
 
 
Sinadura  
 
 
 
 
 
 
Langilearen datuak:  
Izen-abizenak: 
NAN: 
E-mail: 
 
 
Sinadura 
 
 
 
 
 
 
Hiritarraren datuak:  
Izen-abizenak: 
NAN: 
E-mail 
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Eskolatzeko Gomendioak____________ 
 
 

Eskolaren Aurrematrikulazio eta Matrikulazioan 
 
2020ko maiatzaren 17an Kataluniako Generalitateak Gomendio batzuk aurkeztu zituen. Konkretuki, 
2019-2020ko ikasturte amaieran 2 fasean zeuden Hezkuntza Zentroak berriz irekitzeko plana eta 2020-
2021eko ikasturtearen antolaketarako gomendioak.    
 
1. Eranskinaren 1. Atalak, “Asistentziarako betebeharrak”, zehazten duenez, Hezkuntza Zentroan 
matrikulatzeko (eskolaurrea, lehen maila, bigarren hezkuntza, lan heziketa eta unibertsitatea) 
Txertaketa Agiria egunean aurkeztu beharko da, beste hainbat baldintzaren artean.  
 
 
 

Eman beharreko pausoak:  
 
Eskolaren aurrematrikulazioan Txertaketa Agiriaren kopia bat aurkeztuko dugu, hutsik edo tarteka 
beteta badago ere. 
 
Matrikulazioan, hezkuntza zentro zehatz batean behin onartuta eta Txertaketa Agiria egunean 
emateko erreklamatzen badute, eskaera idatziz eta sarrera-erregistroarekin egiteko esango diegu.  
 
Administrazioaren ahozko komunikaziorik inola ere ez onartu.  
 
Informazioa beti idatziz eta sarrera-erregistroarekin emateko eskatuko dugu.  
 
Txertaketa Agiria berriz eskatzen badute, txertoa kontraindikatzen duen Agiri Mediku Ofiziala eman 
dezakegu.  
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Gomendioak Udalekuetan eta Udako 

Jardueretan______________________ 

 
Udalekuen eta Udako Jardueren Aurrematrikulazioan 
 
Urtero bezala, uda hurbiltzen denean, udal, probintzia eta erkidegoko administrazioek uda gozatzeko 
jarduera ludikoak eskaintzen dituzte.  
 
Beti egoten dira arazoak Txertaketa Agiria eskatzen dutenean.   
 
 

Eman beharreko pausoak: 
 
Udalekuen eta Udako Jardueren aurrematrikulazioan, Txertaketa Agiria eguneratuaren kopia bat eta 
Txertoen Kontraindikazioak zehazteko Agiri Mediku Ofizialaren beste kopia bat emango ditugu.   
 
Udal edo erkidegoko administrazioen oharrik ez onartu, idatziz eta sarrera-erregistroarekin jasotzen 
ez badugu. 
 
 

 

Erresistentzia-eskuliburuaren gomendio guztiek 
indarrean dauden arauak segitzen dituzte. Edozein 

lege-aldaketak gidaliburuaren edukian eraginik balu, 
testua berritu eta eguneratuko genuke.  

 
 
 
 

 
 


