II. ERANSKINA
TXERTOA: DIFTERIA-TETANOSA-KUKUTXEZTULA (azelularra)

Osasun Etxea:..........................................................
Guraso agurgarriak:
Nafarroako Txertaketen Egutegi Ofizialean ageri da 6 urteko neska-mutiko guztiek (Lehen Hezkuntzako 1. mailakoek)
Difteria-Tetanos-Kukutxeztularen kontrako karga murriztuko txerto azelularra behar dutela.
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+O
rganica/Instituto+Navarro+de+Salud+Publica/Publicaciones/Publicaciones+profesionales/Epidemiologia/Vacunaciones.htm
Txertoa ikastetxeetan jarriko da. Horretarako, zuen baimena behar dugu, baita orrialde-galdeketa hau betetzea ere. Orri hau
bete eta gero guri bidali behar diguzue, irakaslearen bidez, HAURRAREN OSASUN KARTILLAREKIN eta BESTE
TXERTATZE AGIRIEKIN batera. Bestela, galdeketa honetan berean idatziz adierazi ez duzuela haurra txertatzerik nahi.
Eskerrik asko zuen laguntzarengatik.

Ikaslearen izen-deiturak: .........................................................................
Jaioteguna:……………………………………………………………………….
Ikastetxea: ................................................................................................ Maila eta gela: .........................................................
Dagokion osasun etxea: .........................................................................................….........…....................................................
Alergia dio sendagai edo txertoren bati? EZ

BAI  Zeini: .......................................................................................

Jarri diote txertorik azkeneko hilabete honetan? EZ

BAI  Zeren aurka: ................................................................

Badu orain 38º baino gehiagoko sukarrik, eritasun larri edo kronikorik? EZ

 BAI

Zein: ........................................................................................................................................
Sendagairik hartzen ari da edo jarraikako tratamendu medikorik behar du?

EZ  BAI

Zein: ......................................................................................................................................

HONEN BIDEZ

 Baimena ematen dut Difteria-Tetanos-Kukutxeztularen kontrako txerto azelularra jartzeko, betiere haurra
horretarako osasunez ongi baldin badago.
 Ez dut baimenik ematen Difteria-Tetanos-Kukutxeztularen kontrako txerto azelularra jartzeko.
 Ez dut baimenik ematen Difteria-Tetanos-Kukutxeztularen kontrako txerto azelularra jartzeko, berriki jarri
ziotelako.

……….……….……….…………(e)n, 201...ko …………….….………aren ….….(e)an
Aitaren, amaren edo tutorearen sinadura:

OHARRAK:

Lehen Hezkuntzako 1. mailarako baimena
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IIIA. ERANSKINA
GIZA PAPILOMAREN BIRUSAREN AURKAKO TXERTAKETA
Osasun Etxea:..................................................................
Guraso agurgarriak:
Nafarroako Txertaketen Egutegi Ofizialean ageri da 11-12 urteko neskatxendako (Lehen Hezkuntzako 6.mailkoendako)
giza papilomaren birusaren aurkako txertoa,
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+O
rganica/Instituto+Navarro+de+Salud+Publica/Publicaciones/Publicaciones+profesionales/Epidemiologia/Vacunaciones.htm
Txertoa ikastetxeetan jarriko da. Horretarako, zuen baimena behar dugu, baita orrialde-galdeketa hau betetzea ere. Orri hau
bete eta gero guri bidali behar diguzue, irakaslearen bidez, HAURRAREN OSASUN KARTILLAREKIN eta BESTE
TXERTATZE AGIRIEKIN batera. Bestela, galdeketa honetan berean idatziz adierazi ez duzuela haurra txertatzerik nahi.
Eskerrik asko zuen laguntzarengatik.

Ikaslearen izen-deiturak: .........................................................................
Jaioteguna:……………………………………………………………………….
Ikastetxea: ................................................................................................ Maila eta gela: ...................................
Dagokion osasun etxea: ...................................................................….........…....................................................
Alergia dio sendagai edo txertoren bati? EZ
Haurdun dago? EZ

BAI  Zeini: .........................................................................

BAI 

Jarri diote txertorik azkeneko hilabete honetan? EZ

BAI  Zeren aurka: .....................................................

Badu immunoeskasiarik edo immunitate-sistemaren eritasunik? EZ

BAI 

Badu orain 38º baino gehiagoko sukarrik, eritasun larri edo kronikorik?
EZ  BAI

Zein: .....................................................................................................................

Sendagairik hartzen ari da edo jarraikako tratamendu medikorik behar du?
EZ  BAI

Zein: .....................................................................................................................

HONEN BIDEZ
 BAI. Baimena ematen dut giza papilomaren birusaren aurkako txertoa jartzeko, betiere neskatxa
horretarako osasunez ongi baldin badago eta kontraindikaziorik ez bada
 EZ. Ez dut baimenik ematen giza papilomaren birusaren aurkako txertoa jartzeko.

……….……….………….…………(e)n, 201...ko ……….……….…………aren ….….(e)an
Aitaren, amaren edo tutorearen sinadura:

OHARRAK:

Lehen Hezkuntzako 6. mailarako baimena

Esku-hartze Epidemiologikoaren eta Txertoen Atala - ISPLN

IIIB. ERANSKINA
GIZA PAPILOMAREN BIRUSAREN AURKAKO TXERTAKETA. DBHko 1. maila
Osasun Etxea:..................................................................
Guraso agurgarriak:
Nafarroako Txertaketen Egutegi Ofizialean ageri da 12-13 urteko neskatxek (DBHko 1. mailakoek) giza papilomaren
birusaren aurkako txertoa behar dutela.
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+O
rganica/Instituto+Navarro+de+Salud+Publica/Publicaciones/Publicaciones+profesionales/Epidemiologia/Vacunaciones.htm
Txertoa ikastetxeetan jarriko da. Horretarako, zuen baimena behar dugu, baita orrialde-galdeketa hau betetzea ere. Orri hau
bete eta gero guri bidali behar diguzue, irakaslearen bidez, HAURRAREN OSASUN KARTILLAREKIN eta BESTE
TXERTATZE AGIRIEKIN batera. Bestela, galdeketa honetan berean idatziz adierazi ez duzuela haurra txertatzerik nahi.
Eskerrik asko zuen laguntzarengatik.

Ikaslearen izen-deiturak: .........................................................................
Jaioteguna:……………………………………………………………………….
Ikastetxea: ................................................................................................ Maila eta gela: ...................................
Dagokion osasun etxea: ...................................................................….........…....................................................
Alergia dio sendagai edo txertoren bati? EZ
Haurdun dago? EZ

BAI  Zeini: .........................................................................

BAI 

Jarri diote txertorik azkeneko hilabete honetan? EZ

BAI  Zeren aurka: .....................................................

Badu immunoeskasiarik edo immunitate-sistemaren eritasunik? EZ

BAI 

Badu orain 38º baino gehiagoko sukarrik, eritasun larri edo kronikorik?
EZ  BAI

Zein: .....................................................................................................................

Sendagairik hartzen ari da edo jarraikako tratamendu medikorik behar du?
EZ  BAI

Zein: .....................................................................................................................

HONEN BIDEZ
 BAI. Baimena ematen dut giza papilomaren birusaren aurkako txertoa jartzeko, betiere neskatxa
horretarako osasunez ongi baldin badago eta kontraindikaziorik ez bada
 EZ. Ez dut baimenik ematen giza papilomaren birusaren aurkako txertoa jartzeko.

……….……….………….…………(e)n, 201...ko ……….……….…………aren ….….(e)an
Aitaren, amaren edo tutorearen sinadura:

OHARRAK:

DBHko 1. mailarako baimena

Esku-hartze Epidemiologikoaren eta Txertoen Atala - ISPLN

IVA. ERANSKINA
C MENINGOKOKOAREN AURKAKO TXERTO KONJUGATUA
Osasun Etxea:..................................................................
Guraso agurgarriak:
Nafarroako Txertaketen Egutegi Ofizialean ageri da 11-12 urteko umeendako (Lehen Hezkuntzako 6. Mailakoendako) C
meningokokoaren aurkako txerto konjugatua.
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+O
rganica/Instituto+Navarro+de+Salud+Publica/Publicaciones/Publicaciones+profesionales/Epidemiologia/Vacunaciones.htm
Txertoa ikastetxeetan jarriko da. Horretarako, zuen baimena behar dugu, baita orrialde-galdeketa hau betetzea ere. Orri hau
bete eta gero guri bidali behar diguzue, irakaslearen bidez, HAURRAREN OSASUN KARTILLAREKIN eta BESTE
TXERTATZE AGIRIEKIN batera. Bestela, galdeketa honetan berean idatziz adierazi ez duzuela haurra txertatzerik nahi.
Eskerrik asko zuen laguntzarengatik.

Ikaslearen izen-deiturak: .........................................................................
Jaioteguna:……………………………………………………………………….
Ikastetxea: ................................................................................................ Maila eta gela: ...................................
Dagokion osasun etxea: …................................................................….........…....................................................
Alergia dio sendagai edo txertoren bati? EZ

BAI  Zeini: .........................................................................

Jarri diote txertorik azkeneko hilabete honetan? EZ

BAI  Zeren aurka: …..................................................

Badu immunoeskasiarik edo immunitate-sistemaren eritasunik? EZ

BAI 

Badu orain 38º baino gehiagoko sukarrik, eritasun larri edo kronikorik?
EZ  BAI

Zein: .............................................................................................................................

Sendagairik hartzen ari da edo jarraikako tratamendu medikorik behar du?
EZ  BAI

Zein: ....................................................................................................................................

HONEN BIDEZ
 BAI. Baimena ematen dut C meningokokoaren aurkako txerto konjugatua jartzeko, betiere
neska/mutikoa horretarako osasunez ongi baldin badago eta kontraindikaziorik ez bada
 EZ. Ez dut baimenik ematen C meningokokoaren aurkako txerto konjugatua jartzeko.

……….……….………….…………(e)n, 201...ko ……….……….…………aren ….….(e)an
Aitaren, amaren edo tutorearen sinadura:

OHARRAK:

Lehen Hezkuntzako 6. mailarako baimena.

Esku-hartze Epidemiologikoaren eta Txertoen Atala - ISPLN

IVB. ERANSKINA
C MENINGOKOKOAREN AURKAKO TXERTO KONJUGATUA. DBHko 1. maila
Osasun Etxea:..................................................................................................
Guraso agurgarriak:
Nafarroako Txertaketen Egutegi Ofizialean ageri da 12-13 urteko neska-mutikoek (DBHko 1. mailakoek) C
meningokokoaren aurkako txerto konjugatua behar dutela.
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+O
rganica/Instituto+Navarro+de+Salud+Publica/Publicaciones/Publicaciones+profesionales/Epidemiologia/Vacunaciones.htm
Txertoa ikastetxeetan jarriko da. Horretarako, zuen baimena behar dugu, baita orrialde-galdeketa hau betetzea ere. Orri hau
bete eta gero guri bidali behar diguzue, irakaslearen bidez, HAURRAREN OSASUN KARTILLAREKIN eta BESTE
TXERTATZE AGIRIEKIN batera. Bestela, galdeketa honetan berean idatziz adierazi ez duzuela haurra txertatzerik nahi.
Eskerrik asko zuen laguntzarengatik.

Ikaslearen izen-deiturak: .........................................................................
Jaioteguna:……………………………………………………………………….
Ikastetxea: ................................................................................................ Maila eta gela: ...................................
Dagokion osasun etxea: …................................................................….........…....................................................
Alergia dio sendagai edo txertoren bati? EZ

BAI  Zeini: .........................................................................

Jarri diote txertorik azkeneko hilabete honetan? EZ

BAI  Zeren aurka: …..................................................

Badu immunoeskasiarik edo immunitate-sistemaren eritasunik? EZ

BAI 

Badu orain 38º baino gehiagoko sukarrik, eritasun larri edo kronikorik?
EZ  BAI

Zein: .............................................................................................................................

Sendagairik hartzen ari da edo jarraikako tratamendu medikorik behar du?
EZ  BAI

Zein: ....................................................................................................................................

HONEN BIDEZ
 BAI. Baimena ematen dut C meningokokoaren aurkako txerto konjugatua jartzeko, betiere
neska/mutikoa horretarako osasunez ongi baldin badago eta kontraindikaziorik ez bada
 EZ. Ez dut baimenik ematen C meningokokoaren aurkako txerto konjugatua jartzeko.

……….……….………….…………(e)n, 201...ko ……….……….…………aren ….….(e)an
Aitaren, amaren edo tutorearen sinadura:

OHARRAK:

DBHko 1. mailarako baimena.

Esku-hartze Epidemiologikoaren eta Txertoen Atala - ISPLN

V. ERANSKINA
TETANOS-DIFTERIAREN AURKAKO TXERTOA, HELDUENTZAT
Osasun Etxea:...................................................................................
Guraso agurgarriak:
Nafarroako Txertaketen Egutegi Ofizialean ageri da 14 urteko neska-mutiko guztiek (DBHko 2. mailakoek) TetanosDifteriaren aurkako helduentzako txertoa behar dutela.
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+O
rganica/Instituto+Navarro+de+Salud+Publica/Publicaciones/Publicaciones+profesionales/Epidemiologia/Vacunaciones.htm
Txertoa ikastetxeetan jarriko da. Horretarako, zuen baimena behar dugu, baita orrialde-galdeketa hau betetzea ere. Orri hau
bete eta gero guri bidali behar diguzue, irakaslearen bidez, HAURRAREN OSASUN KARTILLAREKIN eta BESTE
TXERTATZE AGIRIEKIN batera. Bestela, galdeketa honetan berean idatziz adierazi ez duzuela haurra txertatzerik nahi.
Eskerrik asko zuen laguntzarengatik.

Ikaslearen izen-deiturak: .........................................................................
Jaioteguna:……………………………………………………………………….
Ikastetxea: ................................................................................................ Maila eta gela: ...................................
Dagokion osasun etxea: ...................................................................….........…....................................................
Alergia dio sendagai edo txertoren bati? EZ

BAI  Zeini: .........................................................................

Jarri diote txertorik azkeneko hilabete honetan? EZ

BAI  Zeren aurka: .....................................................

Badu immunoeskasiarik edo immunitate-sistemaren eritasunik? EZ

BAI 

Badu orain 38º baino gehiagoko sukarrik, eritasun larri edo kronikorik? EZ  BAI
Sendagairik hartzen ari da edo jarraikako tratamendu medikorik behar du?
EZ  BAI

Zein: ......................................................................................................................

HONEN BIDEZ
 Baimena ematen dut Tetanos-Difteriaren aurkako helduentzako txertoa jartzeko, betiere
neska/mutikoa horretarako osasunez ongi baldin badago.
 Ez dut baimenik ematen Tetanos-Difteriaren aurkako txertoa jartzeko.

……….……….………….…………(e)n, 201...ko ……….……….…………aren ….….(e)an
Aitaren, amaren edo tutorearen sinadura:

OHARRAK:

DBHko 2. mailarako baimena

Esku-hartze Epidemiologikoaren eta Txertoen Atala - ISPLN

VI. ERANSKINA
GURASOEN/TUTOREAREN BAIMENA TUBERKULINAREN PROBA EGITEKO
Nafarroako Tuberkulosiaren Kontrolerako Programak gomendatzen du tuberkulinaren proba egitea haur
guztiei 14 urte dituztela, aurretik proban positibo eman dutenei izan ezik. Diagnosirako proba bat da, zizta
txiki bat besaurrean. Emaitza 48-72 ordura irakurri behar da.
Noizbait tuberkulinaren probak positibo eman duela badakizu, guri adierazi, mesedez, eta ez da errepikatu
beharko. Aurreko proba negatiboa izan bada, errepikatzea gomendatzen da.
Zure baimena emateko, orrialde hau bete eta sinatu.
Aitaren/amaren/tutorearen izena__________________________________________
Haurraren izena_______________________________________________________
Baimena ematen dut nire semeari/alabari tuberkulinaren proba egiteko.

EZ

BAI

Data: ____________________________________
Sinadura: ____________________________________

BAIMENA EMANEZ GERO, HURRENGO DATU HAUEK OSATU
Oheburuko medikua:_________________________________________________________________
Osasun Etxea/mutua _________________________________________________________________
Dituen gaitzak_______________________________________________________________________
nekea

Sukarra, zenbait egunetan
Tuberkulosiaren txertoa (BCG)

EZ/ez daki

Tuberkulinaren proba

EZ/ez daki

Tratamendua kortikoideekin:

EZ

Tuberkulosiaren aurrekariak familian:

EZ

BAI
BAI

eztula jariakinekin, aste batzuetan
data:_____________________________
Emaitza:__________________________

BAI

_________________________________

BAI

_________________________________

Aldez aurreko tratamendua, Isoniazidarekin (Cemidonarekin): EZ

BAI

____________________

PROBAREN EMAITZAK (osasun zerbitzuek betetzeko)

Data

____/_____/________

Interpretazioa: Positiboa

Indurazioa ___________ mm
Negatiboa

Erradiologia (positiboetan): ________________________________________________________
Gomendioa: ____________________________________________________________________
Oharrak:

Esku-hartze Epidemiologikoaren eta Txertoen Atala - ISPLN

VII. ERANSKINA
TUBERKULINAREN PROBAN POSITIBO EMAN DUTEN HAURREN GURASO ETA
OHEBURUKO MEDIKUARENDAKO ESKUTITZAK

______________________________________________________________ jaun/andrea
Haurraren aita/ama/tutorea __________________________________________________
Joan den egunean, _______(e)ko ______________aren ________(e)an, ikastetxean
tuberkulinaren proba bat egin genion zure semeari/alabari eta POSITIBO eman du.
Emaitza ikusirik, bere medikuak aztertzea komeni da.
Erantsita doakizu idazki bat, non bere medikuari egoera agertzen baitzaio, egoki iruditzen
zaizkion probak egin ditzan.
Agur bero bat,

_______________________________________doktore agurgarria.
Nafarroako Tuberkulosiaren Kontrolerako Programan ageri da baheketa tuberkulinikoa egin
behar zaiela 14 urteko haurrei.
Joan den egunean, ____(e)ko _________aren _____(e)an tuberkulinaren proba egin genion
_____________________________________________________________________ haurrari,
zure pazientea baita, ikasten ari den ikastetxean.
Proba horretan POSITIBO eman du ( ___________ mm).
Nafarroako Tuberkulosiaren Kontrolerako Programaren arabera, tuberkulosia ote dagoen
argitzea komeni da, horretarako erradiologoaren ardurapeko bularraldeko erradiografia eginez.
Eritasuna ez dagoela ikusita, 6 hilabetez kimioprofilaxia (isoniazida) ematea komeni den
aztertuko da.
Nafarroako Tuberkulosiaren Kontrolerako Programari buruzko edozein galdera egiteko, deitu
Osasun Publikoaren Institutura, 848 423646 / 848 421477 telefonoetara.
Agur bero bat,
Data eta sinadura:
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