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Fitxa epidemiològia per als casos de la malaltia de Chagas. Mare positiva i seguiment del nounat i altres fills
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Fitxa epidemiològica per als casos de la malaltia de Chagas. Seguiment de l'embarassada amb diagnòstic positiu i dels nounats i altres fills
Dades de la dona embarassada amb diagnòstic positiu de la malaltia
Avortament actual
Antecedents de tractament contra la malaltia de Chagas
Forma de la malaltia
Dades dels altres fills (desplegueu i empleneu tants apartats com corresponguin al cas)
Té altres fills vivint a Catalunya
CIP de l'infant, o nom, cognoms i data de naixement
Diagnòstic
positiu
Diagnòstic
negatiu
Diagnòstic
no realitzat*  
Data de control
*Recordeu que cal que els fills que no han estat diagnosticats siguin visitats a la consulta de pediatria.
Dades dels nounats (empleneu el nombre d'apartats que corresponguin al cas)
Dades del nounat 1
Proves que li han estat realitzades 
Resultat positiu
Resultat negatiu
Prova no realitzada
Data de control
Microhematòcrit (al moment de néixer)
PCR (1 mes de vida) 
Serologia (9-12 mesos de vida)
      
Dades dels nounats (empleneu el nombre d'apartats que corresponguin al cas)
Dades del nounat 2
Proves que li han estat realitzades 
Resultat positiu
Resultat negatiu
Prova no realitzada
Data de control
Microhematòcrit (al moment de néixer)
PCR (1 mes de vida) 
Serologia (9-12 mesos de vida)
      
Dades del metge o metgessa i del centre declarant
Dades del nounat 3
Proves que li han estat realitzades 
Resultat positiu
Resultat negatiu
Prova no realitzada
Data de control
Microhematòcrit (al moment de néixer)
PCR (1 mes de vida) 
Serologia (9-12 mesos de vida)
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