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MELLÉKLET 1. Rizikófelmérési adatlap a várandós gondozásba vételéhez

RIZIKÓFELMÉRÉSI ADATLAP
a várandós gondozásba vételéhez
NÉV:………………………………………………………………………………………………
ELÉRHETŐSÉG:………………………………………………………………………………..
TAJ:

SZÜLETÉSI
………év
DÁTUM:

………..hó ……..nap

I. ÁLTALÁNOS RIZIKÓTÉNYEZŐK
Rizikótényezők

Fennáll-e a
kockázat?
(+/-)

1. Az anya kora (születési dátum alapján) 40 felett vagy 18 év alatt
magas kockázatú
2. A várandósság kora hetekben a jelentkezéskor, 14 felett magas
kockázatú
3. Hányadik szülés? 4 felett magas kockázatú
4. Pszichoszociális helyzet
II. RIZIKÓTÉNYEZŐK: A VÁRANDÓSSÁG ELŐTT ISMERT VAGY A GRAVIDA
ÁLLAPOTÁNAK FELMÉRÉSE SORÁN FELISMERT BETEGSÉGEK, ÁLLAPOTOK
Fennáll-e a
Rizikótényezők
kockázat?
(+/-)
5. Rendszeresen fogyaszt alkoholt, drogfogyasztó vagy dohányzik
(naponta 10 szálnál többet)?
6. HIV- vagy hepatitis B-, C-fertőzés, STD
7. BMI 18 alatt vagy 30 felett
8. Krónikus hypertonia-betegség, szív- és érrendszeri
megbetegedés
9. Endokrin betegség (diabetes, hyperthyreosis, hypothyreosis,
PCO)
10. Krónikus gastrointestinalis, máj-, tüdő-, (súlyos asztma),
vesebetegség
11. Idegrendszeri- és (kezelést igénylő) pszichiátriai megbetegedés
(pl. epilepszia, szkizofrénia, depresszió)
12. Hematológiai, autoimmun, thromboemboliás betegség,
antiphospholipid szindróma
13. Daganatos megbetegedések
14. Genetikai betegségek a családban
15. Többes várandósság
16. Vérzés a jelen várandósságban (fenyegető vetélés)
III. RIZIKÓTÉNYEZŐK: AZ ELŐZŐ VÁRANDÓSSÁG(OK) ÉS/VAGY SZÜLÉS(EK)
SORÁN ELŐFORDULT SZÖVŐDMÉNYEK
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Fennáll-e a
kockázat?
(+/-)

Rizikótényezők
17. Habituális vetélés
18. Méhen végzett műtét, császármetszés, conisatio
19. Koraszülés
20. Praeeclampsia, HELLP-szindróma
21. Rh(D)-isoimmunisatio
22. Magzati retardatio
23. Gestatiós diabetes
24. Újszülött súlya 4500 g feletti
25. Perinatális halálozás ismeretlen okból
KOCKÁZATELEMZÉS EREDMÉNYE
alacsony

magas
a következő pontok alapján:

Rizikóbesorolás

Dátum:
Szülész-nőgyógyász
neve, pecsétszáma,
elérhetősége:

…………..év

…….…….hó

…...…..nap

szakorvos
telefonos
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MELLÉKLET 2. Tájékoztató felelős személy választásáról
TÁJÉKOZTATÓ FELELŐS SZEMÉLY VÁLASZTÁSÁRÓL
(készült 3 példányban)
A 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) értelmében
megállapítottam, hogy önnek élő, méhen belüli várandóssága van.

Az ön várandóssága jelenleg alacsony/magas (a megfelelő állítás aláhúzandó)
rizikócsoportba tartozik.
A Rendelet szerint önnek felelős személyt kell választania, aki önt a várandósság
ideje alatt gondozni fogja. Amennyiben a várandósság alacsony rizikójú, a választott
felelős személy lehet szülésznő vagy szülész-nőgyógyász szakorvos, ha a
várandósság magas rizikójúnak minősül, akkor a felelős személy csak szülésznőgyógyász szakorvos lehet.
A jelen vizsgálatot követően önnek fel kell keresnie a területileg illetékes védőnőt, aki
a várandósgondozással kapcsolatos dokumentumokat vezeti. Itt kapja meg a
„Várandós anya gondozási könyvét”, amelybe a felelős személy, a védőnő, az ön
háziorvosa és az esetleges konziliáriusok bejegyzik a várandósságára vonatkozó
információkat.
A védőnő és az ön háziorvosa is áttekinti a rizikóbesorolást.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy indokolt esetben (a gondozás során új információ
felmerülése esetén) a rizikóbesorolás változhat. A pontos rizikóbesorolás a személyre
szabott gondozást és így az ön és születendő gyermeke egészségét szolgálja!
…………….…(helység), 20…(év) …………..(hó) ….(nap)
…………………………..
a vizsgálatot végző szakorvos
aláírása (pecsétszáma)
telefonos elérhetősége
Két példányt átvettem, az egyik az én tulajdonom, a másikat átadom a területileg
illetékes védőnőnek.
…………….…(helység), 20…(év) …………..(hó) ….(nap)
…………………………..
várandós aláírása
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