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ERABAKIA, 2015EKO ABENDUAREN 28KOA, OSAKIDETZA-EUSKAL 

OSASUN ZERBITZUAREN ADMINISTRAZIO-KONTSEILUARENA, 
MINBIZI PEDIATRIKOAREN TRATAMENDU ERAGINKORRERAKO 

ANTOLAMENDU-NEURRIAK ONARTZEKOA. 
 
 

I.- Aurrekariak. 
 

Minbizi pediatrikoaren tratamenduak zein zainketa aringarri pediatrikoek zer 
egoera duten aztertuta, proposamena egin dugu horrelakoak dauden plan 
eta estrategietara egokitzeko edota horiekin bat etorrarazteko. 

 
2013-2020 aldirako Euskadiko Osasun Planak lehentasun-arlo batean (2. 

LEHENTASUN-ARLOA: GAIXOTASUNAK DITUZTEN PERTSONAK) helburu hau 
ezartzen du: GAIXOTASUNAK DITUZTEN PERTSONENGAN ESKU HARTZEA 
MORBIMORTALITATEA ETA GAIXOTASUNEN DESGAITASUNA MURRIZTEKO. 

Patologia kroniko nagusiak, minbizia besteak beste, dituzten pertsonentzako 
sendatu, errehabilitatu eta arintzeko helburuak eta ekintzak sartzen dira 

horren barruan. 
 

«2.5. HELBURUA. MINBIZIA 
Minbizidun pertsonei arreta emateko eredu bat sustatzea, arreta integral, 
integratu, pertsonalizatu eta koordinatura orientatutako diziplina anitzeko 

taldeen bidez.» 
 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-
pkpubl01/eu/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/eu_pu
b/adjuntos/osasun_plana_2013_2020.pdf 

 
European Partnership Action Against Cancer (EPAAC) 

 
http://www.epaac.eu/national-cancer-plans programak lan-esparru argia 
ematen du Europan onkologiaren arloko baheketan eta arretan jarduten 

duten osasun-langileentzat, horren barruan herrialde ezberdinetako plan 
nazionalak eskuragarri baitaude. Horrez gain «European Guide for 

Quality National Cancer Control Programmes» ere argitaratzen dute.  
 
Cancer Control in Europe (CANCON) ekimenak, berriz, gida hau argitaratzen 

du: Albreht T et al ed, «Revised European guide for quality national cancer 
control», National Institute of Public Health Slovenia, Ljubljana, 2015. 

 
http://www.cancercontrol.eu/news/32/26/Revised-European-Guide-for-
Quality-National-Cancer-Control-Programmes-published/d,news 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkpubl01/eu/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/eu_pub/adjuntos/osasun_plana_2013_2020.pdf#True
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkpubl01/eu/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/eu_pub/adjuntos/osasun_plana_2013_2020.pdf#True
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkpubl01/eu/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/eu_pub/adjuntos/osasun_plana_2013_2020.pdf#True
http://www.epaac.eu/national-cancer-plans
http://www.cancercontrol.eu/news/32/26/Revised-European-Guide-for-Quality-National-Cancer-Control-Programmes-published/d,news
http://www.cancercontrol.eu/news/32/26/Revised-European-Guide-for-Quality-National-Cancer-Control-Programmes-published/d,news
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Estatuan zera dago: «Osasun Sistema Nazionalaren estrategia minbizian», 
OSASUN ETA GIZARTE POLITIKA MINISTERIOA, Madril 2010, Osasun 
Sistema Nazionaleko Lurraldearteko Kontseiluak 2009ko urriaren 22an 

onetsitako eguneratzea. Zientzia-sozietateen, paziente-elkarteen, 
profesional adituen eta autonomia-erkidego guztien ordezkarien 

lankidetzaren emaitza da estrategia hori. 
 
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/Actualizacio

nEstrategiaCancer.pdf 
 

Autonomia-erkidegoetako adibide berri bat «El plan contra el cáncer en 
Cataluña 2015-2020» dugu (Minbiziaren aurkako plana Katalunian 2015-
2020). 

 
http://cancer.gencat.cat/web/.content/mery/documents/PLAN-CONTRA-EL-

CANCER-EN-CATALUNA-2015-2020.pdf 
 

Azkenik, eta pediatriaren izaera espezifikoarekin jada, zera dugu: 

«Unidades asistenciales del cáncer en la infancia y adolescencia Estándares 
y recomendaciones de calidad y seguridad», Informes, estudios e 

investigación 2015, Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasuneko 
Ministerioa. 
 

http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/EERR/Unid
ades_asistenciales_del_cancer_en_la_infancia_y_adolescencia.pdf 

 
Pediatriako unitateei espezifikoki zuzendutako beste dokumentu bat: 

«European Standards of Care for Children with Cancer», European Society 
of Paediatric Oncology (SIOPE) elkarteak eginda. 
 

http://www.siope.eu/european-research-and-standards/standards-of-care-
in-paediatric-oncology/ 

 
II.- Sarrera. 
 

Tumore bitxiek arretaren eta hari lotutako ikerketa klinikoaren antolaketa 
berezia behar dute, trebetasun zein kasu-bolumen nahikoa ez ezik, 

estrategia terapeutiko berriak ebaluatzeko ahalmena ere lortzearren. 
 
Era horretan, patologia bitxientzako Europako erreferentzia-sareei esker –

mugaz gaindiko osasun-zuzentarauan ezarrita (2011/24 Zuzentaua)–, 
Europako lan-esparrua zehaztu ahal izango da, eta zentro lehiakorrak eduki 

behar dira horretarako. 
 
Halaber, Espainiako Estatuan erreferentziako zentroak, zerbitzuak eta 

unitateak izendatzeak tratatu beharreko kasuak pilatzea du helburutzat, 
kalitatezko arreta seguru eta eraginkorra eman ahal izateko, horien 

sarbidean ekitatea bermaturik betiere. Erreferentziako zentro, zerbitzu eta 

http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/ActualizacionEstrategiaCancer.pdf
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/ActualizacionEstrategiaCancer.pdf
http://cancer.gencat.cat/web/.content/mery/documents/PLAN-CONTRA-EL-CANCER-EN-CATALUNA-2015-2020.pdf
http://cancer.gencat.cat/web/.content/mery/documents/PLAN-CONTRA-EL-CANCER-EN-CATALUNA-2015-2020.pdf
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/EERR/Unidades_asistenciales_del_cancer_en_la_infancia_y_adolescencia.pdf
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/EERR/Unidades_asistenciales_del_cancer_en_la_infancia_y_adolescencia.pdf
http://www.siope.eu/european-research-and-standards/standards-of-care-in-paediatric-oncology/
http://www.siope.eu/european-research-and-standards/standards-of-care-in-paediatric-oncology/
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unitateetako batzuk minbiziarekin lotutako patologiak tratatzera bideratuta 
daude. 

 
Onkologia pediatrikoari buruzko tumoreak dira, besteak beste, berariazko 
tratamendua merezi duten maiztasun txikiko tumore nabarmenetako 

batzuk.  Gure inguruan, halaber, gero eta garrantzi handiago du laguntza 
onkologikoaren ebaluazioak, pediatria-adinean ez ezik, baita 14-18 urteko 

adinean (nerabezaroa) ere. Baliabideen plangintzan zein minbizidun umeen 
arretaren prestazioaren antolaketan hartu behar da kontuan errealitate hori. 
 

European Society of Paediatric Oncology (SIOPE) elkarteak eginiko minbizia 
duten umeei emandako arretaren Europako estandarren arabera 

(«European Standards of Care for Children with Cancer»), minbizia 
diagnostikatzen diete 30 umeri zentro eta urte bakoitzeko. 
 

Gainera, gaixo horiek biziraupen-tasa handiak dituztenez, epe luzeko 
jarraipena diseinatu beharra dago gaixotasunarekin berarekin edo 

aplikatutako tratamenduekin lotutako bigarren mailako ondorioak agertzen 
diren ebaluatu eta jakiteko. Hori dela eta, zentroarteko eta zentro barruko 
akordioak bultzatu behar ditugu pediatriako pazienteak helduarorako 

trantsizioan asistentzia jarraitzen duela bermatzeko. 
 

III.- Abiapuntuko egoera Euskadin. 
 
Minbiziaren Erregistroko 18 urtetik beherako (2010-2013 urteak) gaixoei 

buruzko datuen ebaluazioa gauzatu genuen aurretiko ebaluazioa egiteko, 
eta dei egin genien 4 unibertsitate-ospitaleetako pediatria-zerbitzuetako 

arduradunei. Bi bilera egin ditugu, eta horietan unibertsitate-ospitaleetako 
pediatriako buruek hartu dute parte: Donostia Unibertsitate Ospitaleko 

buruak (Donostialdia ESIn integratuta), Gurutzetako Unibertsitate 
Ospitalekoak (Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESIn integratuta), 
Basurtuko Unibertsitate Ospitalekoak (Bilbo Basurtu ESIn integratuta), eta 

Arabako Unibertsitate Ospitalekoak. Egindako eztabaidaz eta aurkeztutako 
txostenez gogoeta egin ondoren, Plangintza Zuzendaritzak jarduteko plan 

hau aurkeztu du, abiapuntutzat honako egoera hau hartuta: 
 
– Arabako Unibertsitate Ospitaleak ez du berariazko langilerik, 15 urtetik 

beherako kasu guztiak Gurutzetako Unibertsitate Ospitalera bideratzen 
baititu. Adin horretatik aurrera diagnostikatutako nerabeetako batzuk 

baliteke helduen Onkologia Zerbitzuan gelditzea. Gurutzetako Unibertsitate 
Ospitalearekin koordinazio ona dute beharrik gabeko lekualdaketak 
saihesteko; probak Gasteizen egiten dituzte. Horrez gain, zainketa 

aringarriak ere badituzte Etxeko Ospitalizazioarekin eta Lehen Mailako 
Arretarekin elkarlanean. 

 
– Basurtuko Unibertsitate Ospitalea. 2 pediatra. Nerbio-sistema zentralaren 
(NSZ) onkohematologia eta tumoreak artatzen dituzte. Banako gelak, 

laguntzailearentzako ohea barne. Organo solidoko tumoreak, saiakuntza 
esperimentalak, kasu zailak eta kirurgia pediatrikokoak Gurutzetako 

Unibertsitate Ospitalera bideratzen dituzte. Zainketa aringarri pediatrikoen 
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batzorde bat dago, eta laguntza minaren unitatearekin eta etxeko 
ospitalizazioarekin elkarlanean ematen dute. Laguntza 15 urtera arte 

(barne). 
 
– Donostia Unibertsitate Ospitalea. 2 onkologo Laguntza 18 urtera arte 

ematen dute, eta kirurgiako teknika zailen kasuak edo saiakuntza klinikoak 
bideratzen dituzte. Berariazko 5 gela, + edo - presioaren aukerarekin. 

Zainketa aringarririk gabe bada ere, Hospidom eta lehen mailako 
arretarekin elkarlanean eta jarraipen pertsonalizatuarekin ematen dute 
laguntza. 

 
– Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea; 4 onkologo. 16 ohe eta eguneko 

ospitalea berariazko langileekin. Pediatriako ZIU eta etxeko ospitalizazioa. 
Kirurgia pediatrikoa. Kantabriako tumore solidoen pazienteak hartzen ditu.  
 

– Basurtuko Unibertsitate Ospitalearen Pediatria Zerbitzuak «Gogoetak 
Basurtuko Unibertsitate Ospitalearen pediatriako Onkohematologia 

Unitatetik». Txosten horretan, AMIA analisi baten bidez, izan daitezkeen 4 
eszenario ezberdin aztertu dituzte: 
 

1.- Basurtuko Unitateari eustea. 
2.- Jarduera Gurutzetako Unibertsitate Ospitalera eramatea. 

3.- Araba eta Bizkairako arreta integraleko sarea (zentro nagusia: 
Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea, eta, horri lotuta, Basurtuko 
Unibertsitate Ospitalea eta Arabako Unibertsitate Ospitalea). 

4.- Euskal Autonomia Erkidegorako sarea; zentro nagusia: 
Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea, eta horri lotuta, Basurtuko 

Unibertsitate Ospitalea, Arabako Unibertsitate Ospitalea eta Donostia 
Unibertsitate Ospitalea. 

 
IV.- Minbizi pediatrikoaren intzidentzia EAEn: 
 

Minbiziaren erregistroko «TUMOREAK HERRI ETA ZENTRO 
DEKLARATZAILEAREN ARABERA <18 URTEKO ADINEAN, EAE 2010-12» 

deritzonaren laburpen-datuak 1. taulan daude. Guztira 176 kasu daude 
aztertutako hiru urteetan; hortaz, urtean 60 kasu artatzen dira batez beste 
EAEn. Horietatik ia erdiak Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleari dagozkio 

(80) eta heren bat Donostia Unibertsitate Ospitaleari (58). 
 

Lokalizazioaren arabera sarrienak hezur-mamian, garunean eta gongoil 
linfatikoetan izaten dira, % 31, 18 eta 11, hurrenez hurren.  Batera kasu 
guztien % 60 hartzen dute. Gainerako lokalizazioak ez dira batere ohikoak. 
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Aurreko taula egiteko orduan, kasua «1. zentroa eremua»n ageri den 
ospitaleari esleitu zaio. 
 

Minbiziaren erregistroko «2. zentroa» eta «3. zentroa» eremuak aztertuta, 
ikusi dugu kasu batzuk Gurutzeta eta Donostiako Unibertsitate Ospitaleetara 

bideratu dituztela beste zentro batean diagnostikoa egin ondoren. 
 
Zuzenketa hori kontuan harturik (1. irudia), Gurutzetako Unibertsitate 

Ospitaleak 90 kasu «ikusi» ditu aldi horretan, Donostia Unibertsitate 
Ospitaleak 60 eta Basurtuko Unibertsitate Ospitalea 13 (18; erregistroan 

ageri ez diren baina, hasierako datuak egiaztatu ondoren, Basurtoko 
Unibertsitate Ospitalean aurkitu dituzten 5 kasu gehituz gero). 

 
Kasuen azterketa zehatzak erakusten du, bereziki nerabezaroan, 
haurtzaroaren berariazkoak ez diren tumoreak daudela (adibidez, zerbixeko 

minbizia), helduen espezialitateek tratatzen dituztenak. 
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TUMORES POR LOCALIZACIÓN  Y CENTRO 
DECLARANTE EN <18 AÑOS, CAE 2010-12
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V.- Jarduteko plana: 

 
Euskadiko pediatria-onkologiak agertzeko maiztasun ezberdina duten 
hainbat tumore mota hartzen ditu barnean; horiek, oro har, bolumen oso 

txikia dute, hezur-muina, entzefaloa eta gongoil linfatikoak izan ezik. 
 

Guztira dauden kasuen kopuru txikia, ikusitako tumore mota ezberdinak eta 
erabilitako tratamendu batzuen zailtasuna edo maiztasun txikia dela-eta, 
horrelako gaixoen arreta zentro eta unitate kopuru txiki batean eman 

beharra dago, horiek diziplina anitzeko arreta bermatu ahal izan dezaten, 
ahalik eta ebidentzia zientifiko onenean oinarriturik eta osasunaren arloko 

emaitza onenak lortzeko esperientzia-mailarekin, betiere baliabideak 
eraginkortasunez erabilita. 
 

Onkologia Pediatrikoko Nazioarteko Sozietateak (OPNS) gomendatu zuenez, 
onkologia pediatrikoko unitate batek 30-50 gaixo berri tratatu beharko 

lituzke urtean esperientzia nahikoa eduki ahal izateko. 
 
Horrez gain, lehen mailako arretarekin eta eskualdeetako ospitaleekin 

lankidetza garatzea ere bada garrantzitsua, era horretan, ahaleginak 
batuta, umea ez dadin zentro handietara joan behar azterketa eta 

tratamendu guztiak egiteko. 
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Horrenbestez, ospitaleko laguntza-konplexutasun maila ezberdinek 

minbizidun umearen eta nerabearen arretan zer eginkizun bete behar duten 
zehaztu behar da, eta horien arteko koordinazio-plana garatu. 
 

Minbizidun nerabeak berariazko arazo batzuk ditu, larriki gaixorik baitago 
bere independentzia eta autonomia lortzearren gizakiak gehien borrokatzen 

duen garaian. Komeni da nerabeari arreta onkologia pediatrikoko 
unitateetan ematea, eta horrelakoetan beharrezko den azpiegitura egotea 
arreta psikosoziala emateko, baita eskolaratzea ere. 

 
Eta hori guztia dela eta, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio 

Kontseiluko lehendakariak honako hau 
 

 

ERABAKITZEN DU: 
 

Lehenengoa.- Nerabeen minbizi-kasu guztietan (14-18 urte) kasua 
dagokion haur-tumoreen batzordeari aurkez dadin xedatzea (Araba eta 
Bizkaian Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleari, Ezkerraldea Enkarterri 

Gurutzeta ESIn integraturik, eta Gipuzkoan Donostia Unibertsitate 
Ospitaleari, Donostialdea ESin integraturik); ondoren, malgutasuna egon 

ahalko da tratamenduaren tokiari dagokionez, adinaren eta minbizi motaren 
arabera, betiere batzordearen aholkuarekin eta, azken batean, pediatriako 
tumoreen batzordeak emandako gomendioa jakinarazi ondoren, nerabeak 

eta/edo tutoreek adierazitako lehentasunekin bat etorriz; batzorde horretan 
kasua aurkezten duen zentroko mediku arduradunak ere parte hartuko du, 

halaber. 
 

Bigarrena.- Adin pediatrikoari dagokionez (14 urtetik beherakoak), eta 
Bilbo Basurtu ESIn integraturik dagoen Basurtuko Unibertsitate Ospitaleko 
pediatria-zerbitzuak aurkeztutako ordezko aukerak baloratu arren, 

erreferentziako bi zentro, zerbitzu eta unitate (EZZU) bakarrik proposatzea 
Euskal Autonomia Erkidego osorako, kasu berri kopuru txikiagatik, laguntza 

sozioedukatibo eta psikologikoko baliabideak eta osasunaren arloko 
berariazko laguntza behar direlako eta hurbiltasunagatik beragatik (3,9 km 
errepidez, eta metroko 4 geltoki):  

 
• Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea, Ezkerraldea Enkarterri 

Gurutzeta ESIn integraturik, Araba eta Bizkairako. 
• Donostia Unibertsitate Ospitalea Donostialdea ESIn 
integraturik, Gipuzkoarako. 

 
Hirugarrena.-Halaber, Espainiako Estatuan erreferentziako zentroak, 

zerbitzuak eta unitateak izendatzeak tratatu beharreko kasuak pilatzea du 
helburutzat, kalitatezko arreta seguru eta eraginkorra eman ahal izateko, 
sarbideko ekitatea bermaturik betiere. Erreferentziako zentro, zerbitzu eta 

unitateetako batzuk minbiziarekin lotutako patologiak tratatzera bideratuta 
daude: 
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• Begiz kanpoko tumoreak haurretan (errabdomiosarkoma): Vall 
D'Hebrón ospitalea (Katalunia), Sant Joan de Déu ospitalea 
(Katalunia), La Paz unibertsitate-ospitalea (Madril).   

• Begi-barneko tumoreak haurretan (erretinoblastoma): Vall 
D'Hebrón ospitalea (Katalunia), Sant Joan de Déu ospitalea 

(Katalunia), Virgen Macarena ospitalea (Andaluzia), La Paz 
unibertsitate-ospitalea (Madril).  
• Orbita-tumoreak: Vall D'Hebrón ospitalea (Katalunia), Sant 

Joan de Déu ospitalea (Katalunia), Bellvitge unibertsitate-ospitalea 
(Katalunia), Ramón y Cajal unibertsitate-ospitalea (Madril).  

• Tumore germinalen kimioterapia intentsibo bidezko 
tratamendua: 12 de Octubre ospitalea (Madril); 2008-12-26 
• Guraso hematopoietikoen haurrentzako transplante alogenikoa: 

La Fe unibertsitate-ospitalea (Valentziako Erkidegoa), Niño Jesus 
haurrentzako unibertsitate-ospitalea (Madril), Virgen del Rocío 

unibertsitate-ospitalea (Andaluzia), Vall D’Hebrón ospitalea 
(Katalunia), Santa Creu i Sant Pau ospitalearen Osasun Kudeaketako 
Fundazioa (Katalunia), Marqués de Valdecilla unibertsitate-ospitalea 

(Kantabria), Reina Sofía unibertsitate-ospitalea (Andaluzia), Carlos 
Haya ospitalea (Andaluzia), La Paz unibertsitate-ospitalea (Madril).  

• Neuroblastoma: Vall D’Hebrón ospitalea (Katalunia), Virgen del 
Rocío ospitalea (Andaluzia).  

 

Horrenbestez, tumoreen batzordeek EZZU horietara bideratzea komeni den 
aztertzea gomendatzen da, adierazitako kasuetan. 

 
Laugarrena.- Hala behar duten umeentzako zainketa aringarriei 

dagokienez (bestelako patologiengatik behar dituzten beste batzuez gain), 
sareko eredu bat proposatzea, non gainontzeko unibertsitate-ospitaleen 
etxeko ospitalizazioko zerbitzuentzat, Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko 

zainketa aringarrien zerbitzu pediatrikoa erreferentziako zentroa izango 
den. Arlo horretan berariazko prestakuntza jasoko duten profesionalak 

hautatu beharko dituzte zerbitzu horiek, Gurutzetako Unibertsitate 
Ospitaleko zainketa aringarri pediatrikoen zerbitzuaren koordinazio eta 
telelaguntzaren pean. 

 
Bosgarrena.- Egiaztatzea proposatutako planak Basurtuko Unibertsitate 

Ospitaleko onkohematologia-unitatea desagertzea dakarrela; hortaz, 
Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren Zuzendari Nagusiak eragindako 
baliabideak egokitu beharra aztertu beharko du. 

 
Seigarrena.- Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoan une honetan 4 

unibertsitate-ospitaleetako pediatriako irakaskuntza-unitateen 
berrakreditazioari ekiten ari zaio, Pediatriako Profesional Anitzeko 
Irakaskuntza Unitate bilaka daitezen, eta, hartarako, Onkologia 

Pediatrikoaren arloa ezinbestekotzat jotzen dugu. Horietatik bitan 
(Basurtuko Unibertsitate Ospitalea eta Arabako Unibertsitate Ospitalea) ez 

dute horrelako zerbitzurik; beraz, arlo horretako berariazko 
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prestakuntzarako hitzarmena ezarri beharra egongo da Gurutzetako 
Unibertsitate Ospitalearekin eta/edo Donostia Unibertsitate Ospitalearekin. 

 

 
Zazpigarrena.- Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoko 

zuzendari nagusiari berariazko ahalmena ematea neurri horiek betetzeko 
beharrezko diren ebazpenak eman ditzan, eragindako baliabideak egokitu 

behar diren baloratuta. 
 
 

Zortzigarrena.– Erabaki honek 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera izango du 
indarra. 

 
  
 

Vitoria-Gasteiz, 2015eko abenduaren 28a 
 

 
 
 

 
Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren Administrazio Kontseiluko 

lehendakaria 
JON DARPÓN SIERRA 


