
 

 

 

Donostia - San Sebastian, 1 –  01010 VITORIA-GASTEIZ 

Tfno. 945 01 92 38 – E-mail: registros-epidemiologicos@euskadi.eus;  rer-cae@euskadi.eus  

OSASUN SAILA 
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Viceconsejería de Salud 

 

 

ERREGISTRO EPIDEMIOLOGIKOAK ETA OSASUN INFORMAZIOA 

 

DATU-ESKAERA 

 

 Informazioa eskatzen zaion Erregistroa (adierazi dagokiona) 

 

a) Hilkortasun Erregistroa  

b) Ospitaleko Alten Erregistroa / Arreta Espezializatua / DGOM  

c) Minbizi Erregistroa  

d) Toxikomaniei buruzko Informazio Sistema (TIS)  

e) Haurdunaldiaren Berariazko Eteteen Erregistroa (HBE)  

f) Gaixotasun Arraroen Erregistroa   

g) Sortzetiko Anomalien Erregistroa (EAESAE)  

 

 

 Proiektuaren izenburua 

 

 

 

 

 Proiektuaren erakunde arduraduna 

 

 

 

 Proiektuaren arduraduna 

 

Izen-abizenak  

Kargua  

Helbidea  

Telefonoa  

Posta elektronikoa  
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 Datuak erabiliko dituzten beste persona batzuk (bete taula bat persona bakoitzarako) 

 

Izen-abizenak  

Kargua  

Helbidea  

Telefonoa  

Posta elektronikoa  

 

Izen-abizenak  

Kargua  

Helbidea  

Telefonoa  

Posta elektronikoa  

 

Izen-abizenak  

Kargua  

Helbidea  

Telefonoa  

Posta elektronikoa  

 

Izen-abizenak  

Kargua  

Helbidea  

Telefonoa  

Posta elektronikoa  

 

Izen-abizenak  

Kargua  

Helbidea  

Telefonoa  

Posta elektronikoa  
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 Erregistroari eskatutako aldagaien definizioa (zehaztu denbora-barrutia eta kodifikazio 

klinikoa, beharrezkoa bada) 

 

Aldagaia Aldagaiaren definizioa (beharrezkoa bada) 
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 Erantsitako dokumentazioa 

 

a) Proiektuaren laburpena (Derrigorrezkoa)  

b) Proiektuaren arduradunaren curriculum vitae laburtua (Derrigorrezkoa)  

c) Batzorde Etikoaren oniritzia (beharrezkoa bada)  

d) Eskatutako/Jasotako beste baimen batzuk  (beharrezkoa bada)  

 

 

 

Segurtasun-baldintzak eta datuen erabilera 

1. Datuak bakarrik erabiliko dira proiektuan zehaztutako helbideetako. 

2. Datuak inoiz ez zaizkio beste inor bati emango. 

3. Fitxeroen segurtasuna método aproposak erabiliz bermatuko da. 

4. Datuak suntsituko dira proiektua bukatzean. 

5. Ezin izango da inor identifikatu emandako datuen oinarritutako edozein txosten edo agirian. 

6. Organo hornitzaileari jakinaraziko zaio emandako datuen oinarritutako edozein publikazio 

edo agiriaren argitarapena, baita konklusioak ere. 

7. Datu iturriaren aintzatespen ohar bat erantsiko da sortutako argitarapenetan. 

 

 

 

...............................................n,     20….(e)ko          ............................en            ........(a)n  

 

 

 

Sinadura (proiektuaren arduraduna) 

 

 

 

 

 

 

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