
 
I. eranskina  

HIRU BIRUSEN ETA BARIZELAREN AURKAKO TXERTOAK 
Osasun Etxea:.......................................... 

Guraso agurgarriak: 
 

Txertaketen Nafarroako Egutegi Ofizialean ageri da 3-4 urteko eskola-ume guztiek (Haur Hezkuntzako 1. mailakoek) 
Hiru birusen eta Barizelaren aurkako txertoak hartu behar dituztela. www.cfnavarra.es/bon/071/f0619780.html 

Barizelaren aurkako txertorik ez dute hartu behar eritasun hori lehen pasatu dutenek eta aurretik txertatu direnek. 

Txertoa ikastetxeetan jarriko da. Horretarako zuen baimena behar dugu, baita orrialde-galdeketa hau betetzea ere. 
Gero guri igorri irakaslearen bidez, HAURREN OSASUN LIBURUAREKIN eta BESTE TXERTATZE AGIRIEKIN batera. 
Bestela, galdeketan berean idatziz adierazi ez duzuela haurra txertatzerik nahi. 

 Eskerrik asko zuen laguntzagatik. 

 
Ikaslearen izen-deiturak: ................................................................ Jaioteguna:………………………………………………………………………. 
 
Ikastetxea: ................................................................................................. Maila eta gela: ...............................….........….... 
 
Dagokion osasun etxea: ........................................................................................................................…..... 
 

Alergia dio sendagai edo txertoren bati?   EZ      BAI   Zeini: 
........................................................................... 
Alergia dio arrautzari?    EZ    BAI 
 

Txertorik jarri diote azkeneko hilabete honetan?   EZ    BAI   Zeren aurka: 
............................................................................ 
Azken hiru hilabeteetan immunoglobulinarik/transfusiorik hartu du?   EZ    BAI 
 

Immunoeskasiarik edo immunitate-sistemaren eritasunik badu?    EZ    BAI 
 
Immunoeskasia edo immunitate-sistemaren eritasuna duen inorekin bizi da? 
    EZ       BAi    Zehaztu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Haurdun dagoen batekin bizi da? 
    EZ       BAi    Zehaztu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

38º baino gehiagoko sukarrik, gorakorik edo beherakorik badu?   EZ    BAI 
 
Sendagairik hartzen ari da edo jarraikako tratamendu medikoa behar du?   
   EZ    BAI    Zein: 
.......................................................................................................................................... 
 
HONEN BIDEZ 
  Baimena ematen dut Hiru birusen eta Barizelaren aurkako txertoa jartzeko, betiere haurra 

horretarako osasunez ongi badago.   
  Baimena ematen dut Hiru birusen aurkako txertoa jartzeko, besterik ez, betiere haurra horretarako 

osasunez ongi badago. Izan ere, barizela pasatua du edo aurretik txertatua dago.  
  Ez dut baimenik ematen ez Hiru birusen, ez Barizelaren aurkako txertorik jartzeko. 
 

.................. (e)n, 2007ko .................. aren ......... (e)an 
Aitaren, amaren edo tutorearen sinadura: 

 
 
OHARRAK: 
 
 
 
 

Haur Hezkuntzako 1.rako baimena 

EPIDEMIOLOGIAREN, AURRENEURRIEN ETA OSASUN SUSTAPENAREN ZERBITZUA 

http://www.cfnavarra.es/bon/071/f0619780.html


 
II. eranskina 

HIRU BIRUSEN ETA DIFTERIA-TETANOS- 
KUKUTXEZTUL AZELULARRAREN AURKAKO TXERTOAK 

Osasun Etxea.......................................................... 
Guraso agurgarriak: 

Txertaketen Nafarroako Egutegi Ofizialean ageri da 6 urteko eskola-ume guztiek (Lehen Hezkuntzako 1. 
mailakoek) Hiru birusen eta Difteria-Tetanos-Kukutxeztul azelularraren aurkako txertoak hartu behar dituztela.  
www.cfnavarra.es/bon/071/f0619780.html. 

Txertoa ikastetxeetan jarriko da. Horretarako zuen baimena behar dugu, baita orrialde-galdeketa hau betetzea 
ere. Gero guri igorri irakaslearen bidez, HAURREN OSASUN LIBURUAREKIN eta BESTE TXERTATZE 
AGIRIEKIN batera. Bestela, galdeketan berean idatziz adierazi ez duzuela haurra txertatzerik nahi.  
Eskerrik asko zuen laguntzagatik. 

 
Ikaslearen izen-deiturak: ......................................................................... Jaioteguna: …………...... 
 
Ikastetxea: ................................................................................................ Maila eta gela: ...............................….........….... 
 
Dagokion osasun etxea: ………..................................................................................................….........…..... 
 

Alergia dio sendagai edo txertoren bati?   EZ      BAI   Zeini: 
........................................................................... 
Alergia dio arrautzari?   EZ    BAI 
 

Txertorik jarri diote azkeneko hilabete honetan? EZ    BAI   Zeren aurka: 
.......................................................................... 
 

Azken hiru hilabeteetan immunoglobulinarik/transfusiorik hartu du?   EZ    BAI 
 

Immunoeskasiarik edo immunitate-sistemaren eritasunik badu? EZ    BAI 
 
Immunoeskasia edo immunitate-sistemaren eritasuna duen inorekin bizi da? 
 EZ       BAi    Zehaztu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

38º baino gehiagoko sukarrik, gorakorik edo beherakorik badu?  EZ    BAI 
 
Sendagairik hartzen ari da edo jarraikako tratamendu medikoa behar du?   
  EZ    BAI    Zein: 
........................................................................................................................................ 
 
HONEN BIDEZ 
  Baimena ematen dut Hiru birusen eta Difteria-Tetanos-Kukutxeztul azelularraren aurkako txertoa 

jartzeko,  betiere haurra horretarako osasunez ongi badago.   
  Ez dut baimenik ematen ez Hiru birusen, ez Difteria-Tetanos-Kukutxeztul azelularraren 

aurkako txertorik jartzeko. 
 

…………….……………………(e)n, 200...(e)ko ............................aren ..............(e)an 
Aitaren, amaren edo tutorearen sinadura: 

 
 

OHARRAK: 
 
 
 
 

Lehen Hezkuntzako 1.rako baimena 

EPIDEMIOLOGIAREN, AURRENEURRIEN ETA OSASUN SUSTAPENAREN ZERBITZUA 

http://www.cfnavarra.es/indj/juventud/default.html


 
III. eranskina 

BARIZELAREN AURKAKO TXERTOA    Osasun Etxea......................... 
Guraso agurgarriak: 

Txertaketen Nafarroako Egutegi Ofizialean ageri da 10 urteko eskola-umeek (Lehen Hezkuntzako 4. mailakoek) 
Barizelaren aurkako txertoa hartu behar dutela, eritasun hori lehen pasatu ez badute eta ez badira aurretik 
txertatu. www.cfnavarra.es/bon/071/f0619780.html. 

Zure semeak/alabak eritasuna pasatu edo txertoa hartu badu edo ez baduzu nahi txertoa jartzea, mesedez 
beheko galdeketa orrialdea sinatu eta “EZ. Ez dut baimenik ematen Barizelaren aurkako txertoa jartzeko” 
laukitxoa markatu. 

Zure semeak/alabak ikastetxean txertatzeko irizpideak betetzen baditu (ez du eritasuna pasatu eta ez da 
lehenago txertatu), mesedez eman zure baimena galderei erantzunez eta sinatuz eta ”BAI. Baimena ematen dut 
Barizelaren aurkako txertoa jartzeko, betiere haurra horretarako osasunez ongi baldin badago eta 
kontraindikaziorik ez bada” laukitxoa markatu. 

Txertoa baimendu edo ez baimendu, galdeketa orria guri igorri behar diguzue, ikastetxeko irakaslearen 
bidez. 

Txertatzea baimentzen baduzue Umearen Osasun Liburua ere igorri, irakaslearen bidez. Bertan idatziko da  
txertatu dela. 

 Eskerrik asko zuen laguntzagatik. 

Ikaslearen izen-deiturak: ................................................................... Jaioteguna: …………...... 

Ikastetxea: .......................................................................... Maila eta gela: ..........................................….... 
Dagokion osasun etxea: ................................................................................................…..... 
Semeak/alabak Barizela pasatua du?        EZ      BAI  

Alergia dio sendagai edo txertoren bati?   EZ      BAI   Zeini: ..................................................... 
Alergia dio gelatinari edo neomizinari?   EZ      BAI   Zeini: ............................................................. 
Txertorik jarri diote azkeneko hilabete honetan?   EZ    BAI   Zeren aurka: ................................. 
Immunoeskasiarik edo immunitate-sistemaren eritasunik badu?   EZ      BAI  

Immunoeskasia edo immunitate-sistemaren eritasuna duen inorekin bizi da? 

   EZ      BAI  Zehaztu: ................................................................................................................................... 

38º baino gehiagoko sukarrik, eritasun larri edo kronikorik badu? 

    EZ      BAI              Zein: 
........................................................................................................................................... 

Sendagairik hartzen ari da edo jarraikako tratamendu medikorik behar du?   

    EZ      BAI              Zein: 
…………………………................................................................................................................ 

HONEN BIDEZ 

   BAI. Baimena ematen dut Barizelaren aurkako txertoa jartzeko, betiere haurra 
horretarako osasunez  ongi baldin badago eta kontraindikaziorik ez bada 

   EZ. Ez dut baimenik ematen Barizelaren aurkako txertoa jartzeko. 

.................. (e)n, 200...ko .................. aren ......... (e)an 

Aitaren, amaren edo tutorearen sinadura: 

OHARRAK 

 

 

Lehen Hezkuntzako 4.erako baimena 

EPIDEMIOLOGIAREN, AURRENEURRIEN ETA OSASUN SUSTAPENAREN ZERBITZUA 

http://www.cfnavarra.es/bon/071/f0619780.html


 
 

IV. eranskina 

TETANOS-DIFTERIAREN AURKAKO TXERTOA, HELDUENTZAT 
Osasun Etxea................................................................. 

Guraso agurgarriak: 

Txertaketaren Nafarroako Egutegi Ofizialean ageri da 14 urteko eskola-umeek (DBHko 2. mailakoek) Tetanos-
Difteriaren aurkako helduentzako txertoa hartu behar dutela. www.cfnavarra.es/bon/071/f0619780.html. 

Txertoa ikastetxeetan jarriko da. Horretarako, zuen baimena behar dugu, baita orrialde-galdeketa hau betetzea 
ere. Gero guri igorri, irakaslearen bidez, HAURREN OSASUN LIBURUAREKIN eta BESTE TXERTATZE 
AGIRIEKIN batera. Bestela, galdeketan berean idatziz adierazi ez duzuela haurra txertatzerik nahi.  
Eskerrik asko zuen laguntzagatik. 

 

 
Ikaslearen izen-deiturak: ................................................................................... Jaioteguna: …………...... 
 
Ikastetxea: ................................................................................................. Maila eta gela: ...............................….........….... 
 
Dagokion osasun etxea: ............................................................................................................….........…..... 
 

Alergia dio sendagai edo txertoren bati? EZ      BAI   Zeini: 
................................................................................ 
 

Txertorik jarri diote azkeneko hilabete honetan? EZ    BAI   Zeren aurka: 
............................................................................. 
. 

Azken hiru hilabeteetan immunoglobulinarik/transfusiorik hartu du?   EZ    BAI 
 

Immunoeskasiarik edo immunitate-sistemaren eritasunik badu? EZ    BAI 
 
Immunoeskasia edo immunitate-sistemaren eritasuna duen inorekin bizi da? 
 EZ       BAi    Zehaztu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

38º baino gehiagoko sukarrik, gorakorik edo beherakorik badu?  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 haurra 

horretarako osasunez ongi badago.   
  Ez dut baimenik ematen Tetanos-Difteriaren aurkako helduentzako txertoa jartzeko. 

 
…………….……………………(e)n, 200...(e)ko ............................aren ..............(e)an 

 
Aitaren, amaren edo tutorearen sinadura: 

 
 

OHARRAK: 
 
 
 
 

DBHko 2. erako baimena 

EPIDEMIOLOGIAREN, AURRENEURRIEN ETA OSASUN SUSTAPENAREN ZERBITZUA 

http://www.cfnavarra.es/bon/071/f0619780.html


 
 

V. 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. 

 
   BAI  EZ  

Data: ____________________________________ 
 

Sinadura: ____________________________________  
 

BAIMENA EMANEZ GERO, HURRENGO DATU HAUEK OSATU 
 

Oheburuko medikua:_________________________________________________________________ 

Osasun Etxea/mutua _______________________________________________________________ 

Dituen gaitzak________________________________________________________________ 

  Sukarra, zenbait egunetan           nekea        eztula jariakinekin, aste batzuetan    

Tuberkulosiaren txertoa (BCG)     EZ/ez daki   BAI          

data:______________________________ 

Tuberkulinaren proba  EZ/ez daki     BAI      Emaitza:____________________________ 
Tratamendua kortikoideekin:  EZ    BAI   

 _____________________________________ 
Tuberkulosiaren aurrekariak familian:  EZ   BAI    _______________________________ 
Aldez aurreko tratamendua, Isoniazidarekin (Cemidonarekin): EZ      BAI   

______________________________ 
 
 
PROBAREN EMAITZAK (osasun zerbitzuek betetzeko) 
 
Data  ____/_____/________   Indurazioa ___________ mm       
Interpretazioa:   Positiboa           Negatiboa    
Erradiologia (positiboetan): ___________________________________________________________   
Gomendioa: ____________________________________________________________________ 
 
Oharrak: 
 
 
 

EPIDEMIOLOGIAREN, AURRENEURRIEN ETA OSASUN SUSTAPENAREN ZERBITZUA 



 
VI. 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: 

EPIDEMIOLOGIAREN, AURRENEURRIEN ETA OSASUN SUSTAPENAREN ZERBITZUA 



 
 

VII. eranskina 
IKASTETXEETAKO LANGILEEN DATUAK BILTZEKO ORRIA, 
TUBERKULINAREN PROBA EGIN AURRETIK 
 
Jaun/andre agurgarria: 
 
Nafarroako Tuberkulosiaren Kontrolerako Programak hainbat neurri zehatz gomendatzen ditu, 
ikastetxeetan, osasungintzan eta erakunde kolektiboetan ezartzeko. Gomendioa da ikastetxeetako 
langile guztiek tuberkulinaren proba bat, gutxienez, izateko, ahal dela lanean hasten direnean.  
 
Horregatik, tuberkulinaren proba egitea proposatzen dizugu. Diagnosirako proba bat da, zizta txiki 
bat besaurrean. Emaitza 48-72 ordura irakurri behar da.  Emaitza zein den, agian beste proba 
batzuk egin beharko dizkizute eta, horretarako, oheburuko medikuarengana bidaliko zaituzte. 
 
Noizbait tuberkulinaren probak positibo eman duela badakizu, guri adierazi, mesedez, eta ez da 
errepikatu beharko. Aurreko proba negatiboa izan bada, errepikatzea gomendatzen da. 
Mesedez, idatzi datu hauek: 
 
Izena:__________________________________________ 
 
Deiturak: _________________________________________________________________, 
Gizonezkoa              Emakumezkoa                   Adina:_______________________ 
Oheburuko medikua:_________________________________________________________________ 
Osasun Etxea/mutua: _______________________________________________________________ 
Dituen gaitzak___________________________________________________ 
Markatu ondoko hauek izan baditu:    
      Sukarra, zenbait egunetan           nekea        eztula jariakinekin, aste batzuetan    
Tuberkulinaren proba EZ/ez daki     BAI      Data:____________________________ 
Orain tratamendu luzea du kortikoide sistemikoekin:  EZ     BAI  
Tuberkulosiaren aurrekariak familian edo inguruko pertsonetan:  EZ     BAI  
Aldez aurreko tratamendua, Isoniazidarekin (Cemidonarekin): EZ      BAI   
______________________________ 
 
 
PROBAREN EMAITZAK (osasun zerbitzuek betetzeko) 
 
PPD:   (data)  ____ / ___ /_____  Indurazioa: ___________ mm. 
 
   Interpretazioa:   Positiboa           Negatiboa    

 
Erradiologia (positiboetan): ____________________________________________________________    
 
Gomendioa: _____________________________________________________________________ 
 
Oharrak: 
 
 
 

EPIDEMIOLOGIAREN, AURRENEURRIEN ETA OSASUN SUSTAPENAREN ZERBITZUA 



 
 

 

 
 

VIII. eranskina 

TUBERKULINA POSITIBOA DUTEN LANGILEAK OHEBURUKO 
MEDIKUARENGANA IGORTZEKO ESKUTITZA 

 
 
 
 
_________________________________________________ doktore agurgarria: 
 
Nafarroako Tuberkulosiaren Kontrolerako Programan agertzen da baheketa 
tuberkulinikoa egin behar zaiela ikastetxeetako langileei.  
 
Joan den egunean,  ____(e)ko _________aren _____(e)an, tuberkulinaren proba egin 
genion _____________________________________________________________ 
zure pazienteari, bere lantokian (ikastetxean).  
 
Proba horretan POSITIBO eman du ( ___________  mm). 
  
Nafarroako Tuberkulosiaren Kontrolerako Programaren arabera, tuberkulosia ote den 
argitzea komeni da,  horretarako erradiologoaren ardurapeko bularraldeko erradiografia 
bat, gutxienez, eginez. Eritasuna ez dagoela ikusita, zure esku gelditzen da 
kimioprofilaxia ematea edo ez ematea. 
 
Nafarroako Tuberkulosiaren Kontrolerako Programari buruzko edozein galdera egiteko, 
deitu Osasun Publikoaren Institutura,  848 423646 / 848 421477 telefonoetara. 
 
Agur bero bat, 
 
 

 Data:/__/__/____/ 
Sinadura: _________________________________,  
Osasun Etxea:___________________________ 

 
 

EPIDEMIOLOGIAREN, AURRENEURRIEN ETA OSASUN SUSTAPENAREN ZERBITZUA 


