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Adierazi beharreko gaixotasunak (ABG) 
 

ABG, intzidentzia handia edo ertaina.       Lau asteroko alerta-indizea 
2016/2 lau asterokoa (*)  

 
 

 (*):Behin-behineko datuak. 

 
 
Iruzkin epidemiologikoak 

 
2016ko 2. Lau asterokora arte jakinarazitako hazizurri-, sifilis- 
eta barizela-kasu behatu metatuak esperotako kasuak baino 
gehiago izan dira. 

Lau asteroko alerta-indizea: Balio normala: 1 (ardatz nagusia) 

                
 : 1etik beherako alerta-indizea. Esperotakoak baino kasu gutxiago 

 : 1etik gorako alerta-indizea. Esperotakoak baino kasu gehiago 

 
: Konfiantza-tartetik gorako gehiegizko alerta-indizea 

         

2. lau asterokoan, espero zirenak baino gripe, sifilis eta 
barizela kasu gehiago behatu dira. ABG batek ere ez zuen 
gainditu alerta-indizetik gorako konfiantza-tartea. 

 
Zika birusaren gaixotasuna 

Zika birusaren gaixotasuna Aedes generoko eltxo baten ziztadaren bidez transmititutako birus batek sortzen du. Ohiko inkubazio-

aldia 3 eta 12 egun artekoa da; gehienez ere, 15 egunekoa. Oro har, gaixotasun arin bat sortzen du gizakiengan; nolanahi ere, 

birus horrek eragindako infekzioei lotutako koadro neurologikoak eta sortzetiko anomaliak deskribatu dira berriki. 2015ean eta 

2016an, birusaren transmisio autoktonoa antzeman da Latinoamerikako hainbat herrialdetan. Birus hau transmititzen duen 

eltxoetako bat, Aedes albopictus, Espainiako itsasertz mediterraneoan ezarri da, Balear Uharteak barne. Europan ez dago 

gaixotasuna, baina ager liteke, kontinente amerikarrean azkar egin baitu aurrera eta bektorea munduan hedatu baita. Baliteke 

gaixotasunaz inor ez ohartzea edo oker diagnostikatzea; alegia, dengea, Chikungunya edo beste birus-patologia bat dela 

pentsatzea. Hauek dira sintoma nagusiak: sukarra, exantema makulo-papulosoa, artritisa edo artralgia, konjuntibako hiperemia eta 

sintoma ez-espezifikoak (tartean, mialgia, nekea eta buruko mina). Sexu bidezko transmisioa eta odol-transfusio bideak berretsi 

dira. Haurdunek arrisku handieneko taldea osatzen dute, eta haiei zuzendu behar zaizkie gomendioak eta sustapen- eta 

prebentzio-ekintzak; izan ere, eskura dagoen ebidentziaren arabera, Zika birusaren infekzioa sortzetiko anomalien sorrerarekin 

erlazionatuta dago. Kanpo Osasuneko zerbitzuen eta bidaiariak artatzeko zerbitzuen bitartez, gomendioak eman behar dira: 

norbera babesteko neurriak har ditzatela arrisku-guneetan eta medikuarengana joan daitezela bidaiatik bueltan direnean, 

gaixotasunarekin loturak izan dezakeen sintomarik badute. 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/zika/home.htm 

 

Argitalpen gomendatua: Patrícia Brasil, M.D., Jose P. Pereira, Jr., M.D., Claudia Raja Gabaglia, et al. : 
«Zika Virus Infection in Pregnant Women in Rio de Janeiro — Preliminary Report»  
Hemen eskura daiteke: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1602412 

 

Arabako Hileroko Buletin Epidemiologikoa. Arabako Zaintza Epidemiologikoko Unitatea.  Done Jakue 

hiribidea, 11 – 01002 Gasteiz Telefono-zenbakia: 945017163.  

Helbide elektronikoa: epidemiología-alava@euskadi.eus 

Goian aipatutako helbidera mezu elektroniko bat bidalita, buletinaren harpidetza  egiteko eta baja emateko eskaera. 

 

 

 

Gaixotasuna 

 

 

Kasu 
kopurua 

 

Aurten metatutako 

kasuak 

Metatzea espero 

direnak (azken 

bost urteetako 

batezbestekoa) 

Gripea 179
3 

2475 2995 

A hepatitisa 0 0 0 

B hepatitisa 0 0 0 

C hepatitisa 0 0 0 

Legionelosia 0 0 1 

Paludismoa 0 0 1 

Hazizurria 4 9 8 

Sifilisa 2 4 1 

Kukutxeztula 0 1 1 

Tuberkulosia 0 2 8 

Barizela 16
0 

214 175 
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