
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/support/products/
acrreader.html. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


A004-V02-16
/
S0248
C. Roc Boronat, 81-95
08005 Barcelona
Tel. 935 513 900    Fax 935 517 505
salutweb.gencat.cat
canalsalut.gencat.cat
..\..\A_ST\Administració electrònica\Disseny, logos, plantilles\DS\san_bn_h2_negre.jpg
Eva Barceló
Normal.dot
3
2
7/3/2007 9:37:00 AM
67
2
378
1915
0
Servei de Planificació Lingüística
34304
63
21
2298
Fitxa epidemiològia. Cas de febre vírica de Zika
27/01/2016
eva.barcelo@gencat.cat
24/02/2016
Fitxa epidemiològica. Cas de febre vírica de Zika
Dades del/de la pacient
Sexe
Dades del/de la metge/essa declarant
Dades clíniques i d'hospitalització
Hospitalització
Quadre clínic
Astènia
Artràlgies
Artritis
Cefalea
Conjuntivitis no purulenta
Miàlgia
Altres
Complicacions
 ºC
Hiperèmia conjuntival
Exantema
Dades del laboratori
Serologia 1           IgM
Serologia 2            IgG
Detecció viral   RT-PCR
Dades epidemiològiques
Contacte amb un vector
Exposició
Contacte persona-persona: mare-fill (nounat de mare infectada)
Un altre tipus d'exposició
Antecedents personals
Detecció d'anticossos
neutralitzants
Sexual
Ha rebut hemoderivats/transfusió
Picades de mosquit al país 1 visitat?
A Catalunya
Llocs exactes on s'han produït les picades
Tipus de cas
Països visitats els 15 dies previs a l'inici dels símptomes
Picades de mosquit al país 2 visitat?
Picades de mosquit al país 3 visitat?
Picades de mosquit quan s'hi ha arribat?
--
Cas
Resident d'UVE
Tipus de cas
Origen del cas
Font de detecció
Classificació del cas
Observacions
Dades de l'enquestador/a
Departament de Salut
Seguiment i conclusió del cas
Evolució de la malaltia
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