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GAIXOTASUN BAZTERTZAILEAK SARRERAKO OSASUN AZTERKETAN BALIO ANITZEKO 

GIDARI-KOBRATZAILEARENTZAT 
 

Ikusmen-gaitasuna: 
- Gutxienez 0.8ko ikusmen-zorroztasuna eduki behar da begirik onenean, eta 0,1ekoa, 

gutxienez, begirik txarrenean. Zuzenketa optikoa behar izanez gero, haren potentzia 
ezin izango da + 8 dioptria baino handiagoa izan. 

- Ez da ikusmen monokularrik onartzen. 
- Ez da onartzen ikuseremua murriztea, ezta eskotomak egitea ere. 
- Ez da onartzen kontrol mediko eta terapeutikorik gabeko glaukomarik. 
- Ez da afakiarik onartzen, ezta pseudoafakiarik ere. 
- Ez da balentriarik onartzen, ezta estrabismo larririk ere. 
- Ez da onartzen ikusmen-zorroztasunari edo ikusmen-eremuari eragiten dion 

gaixotasun sistemikorik, egiturazko gaixotasunik eta eranskinen gaixotasunik.. 
 

Entzumen gaitasuna:  
- Ez da hipoakusiarik onartzen audifonoarekin edo audifonorik gabe, ezta % 35etik 

gorako galera konbinatua ere bi belarrien artean. 
  

Lokomozio aparatua:  
- Ez da lasaigarritasun normala edo ibilgailuaren aginteak eta gailuak eraginkortasunez 

erabiltzea eragozten duen edo horretarako jarrera atipiko edo neketsuak behar 
dituen aldaketarik, ez eta pertsonengan, ibilgailuetan edo zirkulazioan egokitzapenak, 
murrizketak edo bestelako mugak behar dituzten afekzio edo anomaliarik ere egon 
behar. 

- Ez da afekzio edo anomalia progresiborik egon behar. 
- Ez da onartzen ibilgailua segurtasunez erabiltzearekin edo behar bezala ikustearekin 

bateraezina den gidatzeko jarrera sortzen duen tailarik. 155 – 200 cm-ko tartetik 
kanpo banaka baloratuko dira. 
 

 
Sistema kardiobaskularra:   

- Bihotz-gutxiegitasuna. Ez da deskonpentsazio- edo sinkope-zeinu objektibo edo 
funtzionalak dituen alteraziorik egon behar. Ez da III. edo IV. maila funtzionalari 
dagozkion sintomarik egon behar. 

- Ez da onartzen Mobitz II graduko AV blokeorik edo sortzetiko AV blokeorik. 
- Ez da onartzen takikardia edo bradikardia sintomatikorik, ezta arritmia gaiztorik ere. 
- Ez da onartzen ez DAI ez taupada-markagailurik. 
- Ez da onartzen III., IV. maila funtzionala edo % 35etik beherako eiekzio-frakzioa duen 

balbulopatiarik. Ez da balbulopatia larririk onartzen, sintomarik gabekoak izan arren. 
- Ez da onartzen kardiopatia iskemiko sintomatikorik, ez eta birbaskularizazio-

tratamendurik ere, medikuaren aldeko txostenik gabe. 
- Ez da hipertentsio arterialik onartzen kontrol mediko egokirik gabe. Hipertentsio 

arterial gaiztoa ez da onartzen. 
 

Gernu-Ugal aparatua:  
- Ez da giltzurrun-transplanterik onartzen 
- Etiologiagatik, tratamenduagatik edo adierazpenengatik ibilgailuak gidatzea 

arriskuan jar dezakeen nefropatiarik ez da onartzen 
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Arnas sistema: 
- Ez da edozein etiologiatako ahalegin txikiko disnearik edo paroxistikorik egon behar. 
- Ez da onartzen loaren Apnea Hipopnea sindromea tratamendurik gabe eta mediku 

espezialistak egindako kontrolaren aldeko txostenik gabe. 
- Ez da onartzen BGBK larririk. 

 

Endokrino sistema: 
- Ez da onartzen Diabetes Mellitusa ezegonkortasun metaboliko larriarekin sendatzea. 
- Azken urtean ez da hipogluzemia larriko koadrorik egon behar, ez eta konortea 

galtzen duen alterazio metabolikorik ere. 
- Ez da onartzen 30 baino gehiagoko obesitate morbidorik edo GMIrik, mugitzeko 

zailtasunekin, disnearekin edo bestelako sintomekin lotuta. Ez da onartzen 150 kg-tik 
gorako pisurik. 
 

Nerbio sistema:  
- Ez da onartzen nerbio-sistema zentraleko gaixotasunik funtzio kognitiboak, motorrak, 

sentsitiboak, sentsorialak edo koordinaziokoak nabarmen gutxitzea eragiten duenik, 
ezta gidatze segurua zailtzen duten ezohiko mugimenduak eragiten dituenik ere. 

- Epilepsia: tratamendurik behar izan ez dutenean eta azken 10 urteetan krisirik izan ez 
denean bakarrik onartzen dira. 

- Ez da onartzen oreka-alterazio iraunkor, ebolutibo edo bortitzik, jatorri zentralekoak 
edo periferikokoak izan. 

- Ez da onartzen gaixotasun neuromuskularrik, ibilgailuaren kontrol egokia oztopatu 
dezaketen funtzio motorrak, sentsitiboak, koordinaziokoak edo dardarak nabarmen 
murrizten dituenik. 

- Ez da garuneko hodietako istripu iskemiko iragankorrik onartuko sintomatologia 
neurologikorik gabe 6 hilabete igaro arte. 

- Ez da garuneko infarturik edo hemorragiarik onartuko sekuelak ezarri eta gutxienez 
12 hilabetera. Sekuelen fasean, ez da inolako aldaketarik egon behar funtzio 
motorretan, sentsitiboetan, sentsorialetan, kognitiboetan, ezta ibilgailua gidatzean 
eragin dezaketen mugimendu-nahasmenduetan ere. 
 

Buruko osasuna-Jokabidearen alterazioak: 
- Ez da onartzen errealitatearen, jokabidearen, nortasunaren edo gizarte-trebetasunen 

pertzepzioa modu nabarmenean hondatzen edo aldatzen duen gaixotasun 
psikiatrikorik. 

- Ez da gehiegizko kontsumorik edo mendekotasunik onartzen. Alkoholismoa, 
toxikomaniak. 

- Patologia psikiatriko arin eta kontrolatuaren kasuan, mediku espezialistaren txostena 
beharko da. 
 

 

 

 

 

 

 


