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Év

Kórház neve:.........……….................…………........................
I. A BETEG családi és utóneve:……….……………..…………………..………………….………………………………………..…….………….
1.

Születési időpontja:

2.

Családi állapota:

év
hajadon (1)
házas (2)
bejegyzett élettárs (6)
özvegy (3) özvegy bejegyzett élettárs (7)
elvált (4)
elvált bejegyzett élettárs (8)

Lakóhelye:

hó

Tartózkodási helye:

A férj, élettárs, partner születési időpontja:

Csak a 2009. július 1. után
bejegyzett azonos nemű
élettársaknál jelölhető!

év

…......................................………...…………………..

….............................….….....……………….

…......................................………...…………………..

….............................….….....……………….

(város, község)

3.

nap

(város, község)

hó

(megye, kerület)

(megye, kerület)

Legmagasabb befejezett iskolai végzettsége:

nincs iskolai végzettsége (0) –
általános iskola 1-7 osztály (1) –
általános iskola 8 osztály (2) –
szakképzettség érettségi bizonyítvány nélkül (pl.: szakmunkásképző iskolai, szakiskolai bizonyítvány) (3) –
középiskolai érettségi, képesítő (4) –
főiskolai, felsőfokú alapképzésben (BA/BSc) szerzett oklevél (5) –
egyetemi, felsőfokú mesterképzésben (MA/MSc) szerzett oklevél (6) –
tudományos fokozatot igazoló oklevél (PhD, DLA) (7)

a.) Gazdasági aktivitása:

foglalkoztatott (01) –
nyugdíj vagy megváltozott munkaképességűeknek járó ellátás mellett foglalkoztatott (02) –
gyermekgondozás (-nevelés) címén ellátás (pl.: gyes, gyed, gyet) mellett foglalkoztatott (03) –
nappali tanulmányok mellett foglalkoztatott (04) –
munkanélküli (05) –
ellátásban részesülő inaktív, mégpedig:
gyermekgondozás (-nevelés) címén ellátásban részesülő (pl.: gyes, gyed, gyet) (06) –
nyugdíjasok és megváltozott munkaképességűek ellátásaiban részesülők (07) –
egyéb inaktív kereső (08) –
eltartott, mégpedig:
nappali tagozatos tanuló (09) –
háztartásbeli (10) –
egyéb eltartott (11)

4.

5.

nap

b.) Ha jelenleg nem foglalkoztatott és gyermekgondozás (-nevelés) címén ellátásban részesült,
akkor az ellátás igénybevétele előtt közvetlen dolgozott-e?

igen (1) – nem (2)

Foglalkozása, munkaköre:
6.

7.

Az 5. kérdésnél adott
05–07 válasz esetén az érintett utolsó foglalkozása,
09–11 válasz esetén az eltartó (férj, szülő) foglalkozása.

……………………………………………………………………………………

Foglalkozási viszonya:

alkalmazott (1) –
alkalmi munkavállaló (2) –
közfoglalkoztatott (3) –
egyéni vállalkozó, önálló (4) –
társas vállalkozás dolgozó tagja (5) –
szövetkezet dolgozó tagja (6) –
segítő családtag (7)

Az 5. kérdésnél adott
05–07 válasz esetén az érintett utolsó foglalkozási viszonya,
09–11 válasz esetén az eltartó (férj, szülő) foglalkozási viszonya.

Előző terhességeinek száma
összesen:
ebből:
a) élveszületés
8.

b) késői magzati halálozás
c) korai- és középidős
magzati halálozás
d) terhességmegszakítás
e) méhen kívüli terhesség

9.

Az utolsó terhességmegszakítás időpontja:

A jelenlegit megelőző terhesség

ebből él:

a) kimenetele:
élveszületés (érett szülött ) (1)
élveszületés (2500 gr alatti) (2)
késői magzati halálozás (érett szülött) (3)
késői magzati halálozás (2500 gr alatti) (4)
korai- és középidős magzati halálozás (5)
terhességmegszakítás (6)
méhen kívüli terhesség (7)
b) időpontja:

év

év

hó

hó

nap

II. KITÖLTENDŐ: KORAI ÉS KÖZÉPIDŐS MAGZATI HALÁLOZÁS ESETÉN! (Ha a magzat az anya testétől történt elválasztás után az élet semmilyen jelét nem adta és ha
a fogamzástól számított maximum 24 teljes hét telt el, vagy ha a halott magzat kora nem állapítható meg, de a hossza 30 cm-nél kevesebb, vagy a súlya 500 gr-ot nem éri el.)
1.

A befejezett terhesség megnevezése:

2.

A befejezés időpontja:

3.

A terhesség időtartama,
a magzat súlya, hossza:

4.

A magzat neme:
Egyes vagy iker magzat:

5.

A magzati halál oka:
(A négyzetekbe lehetőleg a BNO-10.
XVI. főcsoport P 00.0–P 96.9, illetve
XVII. főcsoport Q 00.0–Q 99.9
négyszámjegyű tételszámai és az annak
megfelelő diagnózis megnevezése írandó be.)

spontán vetélés, vetélés egyéb okból, vetélés k.m.n. (1)
üszögterhesség (mola), a fogamzás egyéb rendellenes termékei (üres petezsák, missed abortion) (2)
méhen kívüli terhesség (3)
év

hó

hét

nap
gramm

fiú (1) – leány (2)

cm
egyes (1) – kettős (2) – hármas (3) – négyes (4)

Anyai betegség:

Magzati betegség:



........................................................................................



........................................................................................

6.

A befejezés módja:

curettage (1) – vacuum aspiratio (2) – laparotomia (3) – laparoscopia (4) – egyéb (5)

7.

A beteg:

gyógyultan távozott (1) – további gyógykezelést igényel (2) – meghalt (3)

8.

Az ápolási napok száma:

9.

Az elbocsátás kelte:

év

hó

nap

III. KITÖLTENDŐ: KÉSŐI MAGZATI HALÁLOZÁS ESETÉN! (Ha a magzat az anya testétől történt elválasztás után az élet semmilyen jelét nem adta és ha a fogamzástól
számított több mint 24 teljes hét eltelt, vagy ha a halott magzat kora nem állapítható meg, de a hossza 30 cm vagy annál nagyobb, vagy a súlya 500 gr vagy annál több.)
1.

Hol halt el a magzat?

intézeten kívül (1) – intézeten belül (2)

2.

Mikor halt el a magzat?

szülés előtt (1) – tágulási szakban (2) – kitolási szakban (3)

3.

A szülés időpontja:

4.

A terhesség időtartama, a magzat súlya, hossza:

év

Egyes vagy iker magzat:

hó

nap

hét

gramm

cm

egyes (1) – kettős (2) – hármas (3) – négyes (4)

ha iker magzat, a terhességben:
5.

a halvaszülöttek száma

halva született

az élveszülöttek száma

élve született

a magzat hányadik szülött
6.

A magzat neme:

7.

A magzat fejlődési rendellenessége:
(Ha van, akkor a négyzetekbe
a BNO-10. XVII. főcsoport Q 00.0–Q 99.9
négyszámjegyű tételszámai és az annak
megfelelő diagnózis megnevezése írandó be.)

8.

A szülés megindulásának módja:

A magzati halál oka:
(A négyzetekbe lehetőleg a BNO-10.
XVI. főcsoport P 00.0–P 96.9, illetve a
9.
XVII. főcsoport Q 00.0–Q 99.9
négyszámjegyű tételszámai és az annak
megfelelő diagnózis megnevezése írandó be.)
10. A beteg:
11. Az ápolási napok száma:
12. Az elbocsátás kelte:

első (1) – második (2) – harmadik (3) – negyedik (4)
fiú (1) – leány (2)



......................................................................................................................



......................................................................................................................

spontán (1) – szülés indítás (2) – programozott szülés (3) – elektív császármetszés (4) – egyéb (5)

Anyai betegség:

Magzati betegség:



...................................................................................



...................................................................................



...................................................................................



...................................................................................

gyógyultan távozott (1) – további gyógykezelést igényel (2) – meghalt (3)
nap
év

hó

nap

A kérdőív kitöltésére fordított idő:
az intézet pecsétje

szakorvos aláírása és pecsétje

perc

