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Haurdunaldia

Edoskitzaro naturala

HONAKOA ZIURTATZEN DU:
1. Haurdunaldi kasuan (markatu dagokiona)
A) Haurdunak honako baldintza klinikoren bat aurkezten du (adierazi «x» baten bidez):

□ 2.000 gramo baino pisu baxuagoko 2 epe aurreko haur jaiotzearen aurrekariak.
□ Fetua galtzearen aurrekariak (>12 aste), inkonpetentzia zerbikalaren edo zerbixeko inguratzearen aurrekariak.
□ Umetokiaren anomalien (fetuaren galerarekin) aurrekariak.
□ Bihotzeko gaixotasuna (NYHAren III eta IV sailkapenen barruan).
□ Marfan-en sindromea.
□ Biriketako hipertentsioa edo arteria-hipertentsioa.
□ Giltzurrunen funtzioaren asaldura.
□ Hiperemesi grabidikoa.
□ Polihidramniosa.
□ Haurdunaldiko herpesa.
□ Anemia larria (≤ 8 gr/dl hemoglobina).
□ Preeklanpsia.
□ Mintzen haustura goiztiarra.
□ Abortu-mehatxua.
□ Garaia baino lehenago erditzeko mehatxua.
□ Hemorragia genitala.
□ Aurretiko plazenta eta plazenta-akretismoa
□ Haurdunaldia baino lehenagoko gaixotasunak larriki areagotzea.
□ Lunbalgia, fase akutuan.
B) Haurdunak haurdunaldiarekin
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C) Haurdunak EZ du aurkezten patologiarik
D) Haurdunak haurdunaldi anizkoitza aurkezten du
Adin gestazionala: …………… aste.

Azken hilekoaren data: …….…../…..../…….

2. Edoskitze naturalaren kasuan

□ Semea/alaba amaren bularra edoskitzen du egun.
□ Semeak/alabak ez du amaren bularra edoskitzen data honeta tik

............/......./......

Eta jasota gera dadin, ziurtagiri hau sinatzen dut ................................. (e)n , 20 .... (e)ko ........................ ren ........... (e)(a)n.
Medikuaren sinadura

DATU PERTSONALEN BABESA: Tratamenduaren arduraduna: “MUTUALIA”, Gizarte Segurantzaren 2. Mutua (www.mutualia.eus). Xedea: Legezko betebeharrak betetzea. Zilegitzea: MUTUALIAk legez edota kontratuz
esleituta dituen funtzio eta eskumenen kudeaketa eta erabilera. Hartzaileak: Legeak agintzen dituenak eta tratamenduaren ardura duten eta harremana betearazteko beharrezkoak diren hirugarrenak. Kontserbazioa: Legez
ezarritako epeak. Emandako datuak zehatzak eta eguneratuak egon daitezen, jakinarazten dizugu komunikatu egin beharko diguzula mutua honi eman dizkiozun datu pertsonaletan edozein aldaketa egonez gero. Eskubidea duzu
zure datuak kontsultatzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, horien tratamendua aurkatzeko eta mugatzeko, bai eta datuen eramangarritasuna eskatzeko ere, helbide honetara idatziz: Mutualia, Henao kalea 26, 48009 Bilbo. Datuak
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