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DATU PERTSONALEN BABESA: Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoari eta haren erregelamenduei jarraiki, MUTUALIAK, GIZARTE SEGURANTZAKO 2. ZENBAKIDUN MUTUALITATE LANKIDEAK, zure datu pertsonalak hartu eta tratatuko
ditu, ezinbestekoa baita zure prestazioak kudeatzeko eta mutualitate honek legez esleituta dituen gaitasunak gauzatzeko. Datu horiek Datuak Babesteko Espainiako Agentzian behar bezala i nskribatu eta erregistratutako izaera pertsonaleko
datuen fitxategian sartuko dira, legez ezarritako epeetan. Jasotako izaera pertsonaleko datuak ez zaizkie hirugarrenei lagako, titularrak esanbidezko baimena eman ezean, edo horretara behartzen duen lege bat aplikatuta edo haren babespean ez bada.
Halaber, MUTUALIAK konfidentzialtasuna errespetatzeko eta fitxategiaren helburuen arabera erabiltzeko konpromisoa hartzen du. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, bertan behera uzteko edo aurkaratzeko segurtasun-arduradunarengana jo beharko duzu,
honako helbide honetan: MUTUALIA, Henao kalea, 26. 48009 Bilbo
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GAIXOTASUN LARRIEN ZERRENDAREN ERANSKINA
I. Onkologia:
1.Leuzemia linfoblastiko akutua.
2.Leuzemia ez-linfoblastiko akutua.
3.Ez-Hodgkin linfoma.
4.Hodgkin-en gaixotasuna.
5.Nerbio-sistema zentraleko tumoreak.
6.Erretinoblastomak.
7.Giltzurrunetako tumoreak.
8.Gibeleko tumoreak.
9.Hezurretako tumoreak.
10.Ehun bigunetako sarkomak.
11.Zelula germinaletako tumoreak.
12.Bestelako neoplasia larriak.
II. Hematologia:
13.Bizkarrezur-muineko aplasia larria (gorpuzkerari lotua edo hartua).
14.Gorpuzkerari lotutako neutropenia larriak.
15.Gorpuzkerari lotutako hemoglobinopatia larriak.
III. Metabolismoaren jaiotzetiko a
katsak:
16.Aminoazidoen desordenak (fenilzetonuria, tirosinemia, astigar-jarabearen
usaineko pixaren gaixotasuna, homozistinuria eta bestelako desordena larriak).
17.Urearen zikloko desordenak (OTC).
18.Azido organikoen desordenak.
19.Karbohidratoen desordenak (glukogenosia, galaktosemia, fruktosarekiko
jasanezintasun hereditarioa eta bestelako desordena larriak).
20.Proteina-glikosilazioaren alterazioak.
21.Gaixotasun lisosomialak (mukopolisakaridosia, oligosakaridosia,
esfingolipidosia eta bestelako gaixotasun larriak).
22.Peroxisomen gaixotasunak (Zellweger-en sindromea,
kondrodisplasia punktata, X-ekin lotutako adenoleukodistrofia, Refsum-en
gaixotasuna eta bestelako desordena larriak).
23.Mitokondrietako gaixotasunak: gantz-azidoen oxidazio-akatsagatik eta karnitinaren
garraioagatik, mitokondrietako DNAren alterazioagatik, DNA nuklearraren mutazioagatik.
IV.- Alergia eta immunologia:
24.Elikadurarekiko alergia larriak, ahozko jasangarritasuna probatuta.
25.Bronkioetako asma larria.
26.Immunoeskasia primarioak, antigorputz gutxiegi sortzeagatik.
27.Immunoeskasia primarioak, T linfozitoen eskasiagatik.
28.Fagozito eskasiak sortutako immunoeskasiak.
29. Bestelako immunoeskasia batzuk:
a.Wisccott-Aldrich-en sindromea.
b.DNAren konpontze-akatsak (Ataxia-telangiektasia). c.Di
George-ren sindromea.
d.HiperIgE-ren sindromea.
e.IPEX-en sindromea.
f.Ondo definitutako beste immunoeskasia batzuk.
30.Immunitatearen alterazioaren eta linfozitoen ugaltzearen sindromeak.
V. Psikiatria:
31.Elikadura-portaerako arazoak.
32.Portaera-arazo larria.
33.Depresio-arazo handia.
34.Nahasmendu psikotikoa.
35.Nahasmendu eskizoafektiboa.
VI. Neurologia:
36.Nerbio-sistema zentralaren jaiotzetiko malformazioa.
37.Traumatismo kraneoentzefaliko larria.
38.Bizkarrezur-muineko lesio larria.
39.Epilepsiak:
a.West-en sindromea.
b.Dravet-en sindromea.
c.Lennox-Gastaut-en sindromea.
d.Garuneko malformazio edo lesio batek eragindako epilepsia.
e.Rassmussen-en sindromea.
f.Entzefalopatia epileptikoak.
g.Gaixotasun metabolikoek eragindako epilepsia.
h.Ondo definitutako beste epilepsia batzuk.
40.Gaixotasun autoimmuneak:
a.Esklerosi anizkoitza. b.Entzefalomielitis
akutu sakabanatua. c.Guillain-Barré.
d.Polineuropatia mielina-gabetzaile kronikoa.
e.Entzefalitis linbikoa.
f.Ondo definitutako beste gaixotasun autoimmune batzuk.
41.Gaixotasun neuromuskularrak:
a.Haurtzaroko muskulu-atrofia espinala.
b.Duchenne-ren gaixotasuna.
c.Ondo definitutako beste gaixotasun neuromuskular batzuk.
42.Nerbio-sistema zentraleko infekzio eta parasitosiak (meningitisa,
entzefalitisa, parasitoak eta bestelako infekzioak).
43.Garuneko hodietako istripua.
44.Haurren garuneko paralisia.
45.Narkolepsia-kataplejia.
VII. Kardiologia:
46.Disfuntzio bentrikularrak eragiten dituzten jaiotzetiko kardiopatiak.
47.Biriketako hipertentsioa eragiten duten jaiotzetiko kardiopatiak.
48.Jaiotzetiko bestelako kardiopatia larriak.
49.Disfuntzio bentrikularra edo arritmia larriak eragiten dituzten
miokardiopatiak.
50.Bihotz-disfuntzioa
eragiten
duten
kardiopatiak,
III-IV.
funtzionalekoak.
51.Bihotzeko transplantea.

VIII. Arnas-aparatua:
52.Fibrosi kistikoa.
53.Neumopatia interstizialak.
54.Bronkio eta biriketako displasia.
55.Biriketako hipertentsioa.
56.Bronkiektasiak.
57.Jatorri immunologikoko arnas-aparatuko gaixotasunak:
a.Proteinosi albeolarra.
b.Biriketako hemosiderosia.
c.Sarkoidosia.
d.Kolagenopatiak.
58. Biriketako transplantea.
59.Arnas-aparatuko bestelako gaixotasun larriak.
IX. Digestio-aparatua:
60.Heste-erauzketa handia.
61.Hesteetako motilitate galera larria (hesteetako pseudo-buxadura).
62.Jaiotzetiko beherako larriak.
63.Heste-transplantea.
64. Hepatopatia larria.
65.Gibel-transplantea.
66.Digestio-aparatuko beste gaixotasun larri batzuk.
X. Nefrologia:
67.Giltzurrunetako gaixotasun kroniko terminala, ordezkatze-tratamenduarekin.
68.Giltzurrun-transplantea.
69.Bizitzako lehendabiziko urteko giltzurrunetako gaixotasun kronikoa.
70.Bizitzako lehendabiziko urteko sindrome nefrotikoa.
71.Sindrome nefrotiko kortikoerresistente eta kortikodependentea.
72.Bilakaera larriko tubulupatiak.
73.Bartter-en sindromea.
74.Zistinosia.
75.Giltzurrunetako azidosi tubularra.
76.Dent-en gaixotasuna.
77.Lowe-ren sindromea.
78.Hipomagnesemia, hiperkaltziuria eta nefrokaltzinosiarekin.
79.Nefrologia-urologiako malformazio konplexuak.
80.Giltzurrunei eragiten dieten sindrome polimalformatiboak.
81.Maskuri neurogenoa.
82.Hodi neuralaren jaiotzetiko akatsak.
83.Nefrologia-urologiako bestelako gaixotasun larriak.
XI. Erreumatologia:
84.Gaztaroko artritis idiopatikoa (GAI).
85.Lupus eritematoso sistemikoa.
86.Gaztaroko dermatomiositisa.
87.Ehun konektiboaren gaixotasun mistoa.
88.Esklerodermia sistemikoa.
89.Gaixotasun autoinflamatorioak (familiarengandik datorren Mediterraneoko sukarra,
amiloidosia eta bestelako gaixotasun autoinflamatorio larriak).
90.Erreumatologiako bestelako gaixotasun larriak.
XII. Kirurgia:
91.Buruko eta lepoko kirurgia: hidrozefalia/deribazio-balbulak,
mielomeningozelea, kraneoestenosia, ezpain eta ahosabai arraildua, burezuraurpegiko deformazio konplexuak konpontzea, etab.
92.Toraxeko kirurgia: toraxeko deformazioak, jaiotzetiko hernia diafragmatikoa, biriketako
malformazioak, etab.
93.Digestio-aparatuko kirurgia: esofagoko atresia, errefluxuaren kontrako kirurgia,
abdomeneko paretako akatsak, hesteetako malformazioak (atresia, bolbulua,
bikoizketak), hesteetako buxadura, enterokolitis nekrotizatzailea, heste-hantura
gaixotasunaren kirurgia, hesteetako akatsa, Hirschprung-a,
uzki-ipurtesteko malformazioak, behazun-hodietako atresia, portako
hipertentsioa, etab.
94.Kirurgia nefrologiko-urologikoa: giltzurrunetako eta gernu-hodietako
malformazioak.
95.Politraumatizatuarentzako kirurgia.
96.Erredura larrietako kirurgia.
97.Biki siamdarren kirurgia.
98.Kirurgia ortopedikoa: eskeletoko displasien kirurgia, eskoliosia,
aldakaren garapenaren displasia, garuneko paralisiaren kirurgia,
gaixotasun neuromuskularrak eta arantza bifidoa, eskeletoko infekzioak eta
bestelako kirurgia ortopediko konplexuak.
99.Beste transplante batzuetako kirurgia: bihotzeko balbulak, hezurtransplanteak,
hainbat aparatutako transplante anizkoitzak, etab.
XIII. Zainketa aringarriak:
100.Gaixotasunaren bukaerako fasean dagoen edozein gaixorentzako zainketa
aringarriak.
XIV. Neonatologia:
101.Garaia baino askoz lehenago jaiotakoak, haurdunaldiko 32. astea baino lehen
edo
1.500 gramo baino gutxiagoko pisuarekin eta garaia baino lehen jaiotzeagatik
konplikazioak dituztela-eta ospitalean denbora luzea eman behar dutenak.
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XV. Gaixotasun infekziosoak:
102.GIB infekzioa.
103.Tuberkulosia.
104.Pneumonia konplikatuak.
105.Osteomielitis eta artritis septikoak.
106.Endokarditisa.
107.Pielonefritis konplikatuak.
108.Septizemia.
XVI. Endokrinologia:
109.Diabetes mellitusa, I. motakoa.

