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Notificació individualitzada d'un cas de malaltia de declaració obligatòria
06/05/2015
eva.barcelo@gencat.cat
Notificació individualitzada d'un cas de malaltia de declaració obligatòria
Dades del/de la pacient
Sexe
Dades de la malaltia
  53 Botulisme
  01 Brucel·losi
  02 Carboncle
 70 Malaltia pel virus del chikungunya
  04 Còlera
  68 Dengue
  05 Diftèria
  69 Encefalitis transmesa per paparres
  28 Febre botonosa
  71 Febre del Nil occidental
  09 Febre groga
  72 Febre recurrent transmesa per 
paparres
  12 Febre tifoide i paratifoide
  73 Febres hemorràgiques víriques 
(inclou Ebola, Marburg, Lassa i altres). Especifiqueu quina és:
  56 Gastroenteritis per 
Escherichia coli 0157:H7
  48 Hepatitis A
  49 Hepatitis B
  67 Hepatitis C
  41 Hidatidosi
  46 Legionel·losi
  15 Leishmaniosi
  16 Lepra
  17 Leptospirosi
  54 Malaltia invasiva per
       Haemophilus influenzae b 
  18 Malaltia meningocòccica
  50 Meningitis tuberculosa
  20 Paludisme
  21 Parotiditis
  22 Pesta
  23 Poliomielitis
  24 Ràbia
  25 Rubèola
  51 Rubèola congènita
  74 SARS (síndrome respiratòria 
aguda greu)
  06 Shigel·losi
  40 Tètanus
  55 Tètanus neonatal
  03 Tos ferina
  75 Toxoplasmosi congènita
  30 Triquinosi
  31 Tuberculosi pulmonar
  32 Altres tuberculosis (excepte 
la tuberculosi pulmonar i meningitis tuberculosa)
  33 Varicel·la
  76 Verola
  35 Xarampió
Infeccions de transmissió sexual
  34 Infecció per Chlamydia 
trachomatis*
  38 Infecció gonocòccica*
  66 Infecció per VIH*
  65 Limfogranuloma veneri*
  82 Oftalmia neonatal per gonococ
  80 Oftalmia neonatal per clamídia
  81 Pneumònia neonatal per
       clamídia
  52 Sífilis congènita
*El metge o metgessa declarant ha d'emplenar l'enquesta epidemiològica relativa a aquesta infecció.
Declaració del cas
Denominació de la malaltia
Declaració realitzada a  partir de 
  36 Sífilis infecciosa*
  45 Sida*
Dades del/de la metge/essa declarant
Informació complementària de la notificació
- La informació inclosa en aquest formulari de notificació és d'ús estrictament confidencial.
- El metge o metgessa declarant, d'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de dades de caràcter personal, ha d'informar el o la pacient sobre que les dades que es consignen en aquest formulari passen a formar part del "Fitxer de patologies específiques i seguiment d'activitats sanitàries" pertanyent a la Secretaria General de Departament de Salut, que les dades només s'utilitzen amb la finalitat de gestió, planificació i control sanitari de pacients sotmesos a actuacions sanitàries  i/o tractament farmacològic, així com per a la gestió, planificació i control sanitari de patologies específiques i el seguiment de les malalties de declaració obligatòria, i que els usuaris poden exercir els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació dirigint-se per escrit a l'esmentat responsable del fitxer, la Secretaria General del Departament de Salut (travessera de les Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona).
Signatura del/de la metge/essa declarant
Departament de Salut
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