
  

  

 

 
 

  

 

ETXEKO ELIKADURA ENTERALEKO TRATAMENDUA EGITEA EGOKIA DELA ARRAZOITZEN DUEN 

PROTOKOLOA:*  
  

  

1.  Pazientearen datuak:  

  

Abizenak eta izena __________________________________________________   Jaiotze-data  ___ /___ / _____  

Titularraren MUFACEko afiliazio-zenbakia ______ /_______________________           

Titularrarekiko lotura ________________________________________________  

  

2.  Tratamendua egokietsi duen fakultatiboaren datuak:  

  

Abizenak eta izena   ____________________________________________     Kolegiatu-zenbakia _______________  

Espezialitatea:_________________________________Ospitalea: izena eta helbidea __________________________  

Harremanetarako telefono-zenbakia __ ____________ Zerbitzua edo unitatea ________________________________  

  

3. Hasiera:  

  

Tratamendua hasteko eguna  ___ /___ /___      Tratamenduaren iraupena (aurreikusitakoa) _______________________  

Azterketak (aldizkakotasun aurreikusia):  Sei hiletik behin _   Hiru hiletik behin _  Hilean behin  _   Beste bat  ________  

  

4.  Jarraipena:  
  

Azterketen data:  

1. azterketa: ___ /___ /___     2. azterketa: ___ /___ /___     3. azterketa: ___ /___ /___     4. azterketa: ___ /___ /___  

5. azterketa: ___ /___ /___     6. azterketa: ___ /___ /___     7. azterketa: ___ /___ /___     8. azterketa: ___ /___ /___     

  

Tratamenduan egindako aldaketa garrantzitsuak:________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

  

Tratamenduan izan diren konplikazioak:   

  

 - Mekanikoak (zehaztu _________________________________________________________________ )  

 - Gastrointestinalak (zehaztu _____________________________________________________________ )  

 - Metabolikoak (zehaztu _________________________________________________________________ ) 

- Psikosozialak  (zehaztu________________________________________________________________ ) 

 

D                                                                                                                                                                                                                                                    

ALDEKOA     

 

KONTRAKOA    
 

Data eta egokiespenaren ardura duen fakultatiboaren sinadura:           AHOLKULARI MEDIKOAREN TXOSTENA:  

                                               _________ , __________ (e)ko ______________ren ___(e)an   

                                                                                            

                                               AHOLKULARI  MEDIKOAREN ZIGILUA ETA SINADURA  
  

   

3. Diagnostikoa:  

  

Egokiespena arrazoitzen duen patologia:  

Protokolo honek ez du baliorik izango preskripzioa arrazoitzen duen metabolismo-asaldura adierazten ez bada.    

Adierazi dagokiona jarraian azaldutakoen artetik:   

  
* Eskatutako datu guzti-guztiak bete beharko dira.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazientearen egoera klinikoa eta egokiespena arrazoitzen duten patologiak:   

  

  

Interesa duen informazio klinikoa ___________________________________________________________________  

Aldi bereko beste patologia edo tratamendu batzuk _____________________________________________________  

* Salbuespen modura, disfasia larria izanez gero eta zunda kontraindikatuta badago, nutrizio enterala erabil daiteke, zundarik 

gabe. Zundarik erabiltzen ez bada, zehaztu arrazoia ___________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

 
1. Irensketa edo igarotzearen asaldura mekanikoa, 

afagia edo disfagia larria dakarrena eta zunda behar 

duena* :  
 

 ■ buruko eta lepoko tumorea   _  

 ■ digestio-aparatuko tumorea (hestegorria, urdaila) 

 ■ ORL-kirurgia  eta masail-aurpegikoa)  

 ■ estenosi esofagiko ez tumorala 
  
 

2. Asaldura neuromotorea, irensketa edo igarotzea 

eragozten duena eta zunda behar duena:  
 

 ■ gaixotasun neurologikoa, afagia edo disfagia larria 

dakarrena:  

   ▶ esklerosi anizkoitza      

   ▶ alboko esklerosi amiotrofikoa     

   ▶ sindrome miasteniformea     

   ▶ Guillain-Barré-ren sindromea      

   ▶ nerbio-sistema zentralaren gaixotasun infekzioso 

edo traumatikoen ondorenak     

   ▶ adimen-atzerapen larria     

   ▶ nerbio-sistema zentralaren degenerazio-prozesu 

larria (zehaztu___________________________  

    _______________________________________)  

 ■ garuneko hodietako istripua    

 ■ garuneko tumorea   

 ■ garuneko paralisia     

 ■ koma neurologikoa           

 ■ heste-mugikortasunaren asaldura larria:   

   ▶hesteetako pseudobuxadura    

   ▶gastroparesia diabetikoa    

 

3. Energia- edo mantenugai-eskakizun bereziak 

dituen pazientea:  
 

 ■ xurgapen txarraren sindromea:   

   ▶hestegorri laburreko sindrome larria     

   ▶beherako trataezina, jatorri autoimmunekoa    

   ▶linfoma     

   ▶esteatorrea posgastrektomia      

  ▶ pankreako kartzinoma   _  

  ▶ erresekzio zabal pankreatikoa   _  

  ▶ gutxiegitasun baskular mesenterikoa   _  

  ▶ amiloidosia    _  

  ▶ esklerodermia   _  

  ▶ enteritis eosinofilikoa   _  

 ■ gaixotasun neurologikoa, dieta zetogenikoen bidez 

ere trata daitekeena:  

    ▶ epilepsia immunea, haurretan  

    ▶ glukosaren I. motako garraiatzailearen urritasuna  

    ▶ pirubato-deshidrogenasaren konplexuaren 

urritasuna  

 ■ behi-esnearekiko intolerantzia edo alergia 

diagnostikatua, nutrizioa arriskuan duten 2 urte 

bitarteko haurretan   _  

 ■ desnutrizioa duen pazientea, programatutako 

kirurgia handia edo transplantea egin behar zaiona    

 ■ gibeleko entzefalopatia kronikoa eta dietako 

proteinekiko intolerantzia duen pazientea.  

 ■ X kromosomari lotutako adrenoleukodistrofia duen 

pazientea, neurologikoki sintomarik ez duena.   

 

4.  Desnutrizio larria dakarren egoera klinikoa:  
 

 ■ heste-hanturazko gaixotasuna:   

   ▶ ultzeradun kolitisa     

   ▶ Crohn-en gaixotasuna     

 ■ minbizi-kakexia, enteritis kronikoak sortua 

kimioterapiako edo erradioterapiako 

tratamenduagatik     

 ■ patologia mediko infekziosoa, xurgapen txar larria 

dakarrena: HIESa   _  

 ■ fibrosi kistikoa   _  

 ■ fistula enterokutaneoak, ihes gutxikoak   _  

 ■ haurren giltzurrunetako gutxiegitasuna, 

pazientearen hazkundea arriskuan jartzen duena _  

 



4. Egokiespena:  
Dieta-mota:  
 

FÓRMULA OSOAK 

Polimerikoa: 

- Normoprotekoa: 

 Hipokalorikoa (CPNI mota) 

 Normokalorikoak (CPNN mota) 

 Hiperkalorikoak (CPNH mota) 
 
 

- Hiperproteikoa: 

 Hipokalorikoa (CPHI mota) 

 Normokalorikoak (CPHN mota) 

 Hiperkalorikoak (CPHH mota) 
 

Oligomerikoa (peptidikoa): 

- Normoproteikoa (CONO mota) 
- Hiperproteikoa (COHI mota) 

 

Monomerikoak (oinarrizkoa): 

- Normoproteikoa (CELE mota) 

 

Berezia: (ESPE mota) 

MODULUA: 

Hidrokarbonatua ((MHID mode) 

Lipidikos: 

- Kate luzeko triglizeridoak (LCT) (MLLC mota) 
- Kate ertainekp triglizeridoak (MCT) (MLMC 

mota) 

 

Proteikos: 

- Proteína osoa (MPEN mota) 
- Peptidoak (MPPE mota) 
- Aminoazidoak (MPAA mota) 

 

Mistoak: 

- Hidrokarbonatuak eta lipidikoak (MMHL mota) 

 

Loditzaileak: (MESP mota) 

BEHI-ESNEAREN PROTEINEK ERAGINDAKO ALEGIARAKO EDO INTORLERANTZIARAKO PRODUKTUAK 

 

Esne-proteinen hidrolizatuak dituzten laktosa gabeko formulak bularreko umeemtzal (LAPL1 azpimota)    

Esne-proteinen hidrolizatuak dituzten formula laktosadunak bularreko umeemtzal (LAPL2 azpimota)          

Esnearenak ez diren proteinen hidrolizatuak dituzten laktosa gabeko formulak bularreko umeemtzal (LAPN mota)    

Soja-proteinak dituzten laktosa gabeko formlak bularreko  umeentzart (LAPS mota)                 
 

Izen komertziala (alternatibak, ahal bada) ____________________________________________________ 

Aurkezpena _______________________________  Araua:            Etenik gabe            Aldizka   
 

Emateko bidea eta modua: 

Oral 
 Ahotik  

- Zunda nasogastrikoa 
- Gastrostomía  

 

Duodenotik: : 

- Zunda nasoduodenala  
Jejunotik: 

- Zunda nasojejunala  
- Jejunostomia 

Arau terapeutikoa (g-ak hartualdiko, hartualdiak eguneko): _________________________________________ 

 

NORBERAREN DATUEN BABESA: Europako Parlamentuaren eta kontseilu Europarraren 2016ko apirilaren 

27ko 2016/679 Erregelamenduko (EB) 13. artikuluak (datu Pertsonalak Babesteko Erregelamendu Orokorra) eta 
3/2018 Lege Organikoaren 11. artikuluan ezarritakoa betez, abenduaren 5koa, Datu Pertsonalak babesteari eta 
eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa, ezarritakoa betez jakinarazi behar da emandako datu pertsonalak 
MUFACEk erabiliko dituela osasun-prestazioak kudeatzeko, Administrazio Mutualismoaren Araubidean. 
Ezinbestean erabili behar ditu datuak, Estatuko Funtzionario Zibilen GizarteSegurantzari buruzko Legean (testu 
bategineko 4 eta 12 artikuletan) ezarritako l egebetebeharra betetzeko (ekainaren 23ko 4/2000 Legegintzako 
ErregeDekretuak onartu zuen). Datuen babesari lotutako zure eskubideak erabiltzeko MUFACEren Osasun 
Prestazioen Zuzendariarengana jo behar duzu. Informazio gehiago: http://www.muface.es/protecciondedatos 
Mutualitateko Datuak Babesteko Ordezkaria: DPDMuface@muface.es 


