Chestionar aplicat cazurilor de Variola maimuței (MPX)
Cod caz………… Județ (abreviere auto)………………………. Localitate………………………….
Data nașterii (ZZ/LL/AAAA)……………….. CNP…………………………………………………….
Vârsta………………. Sex □ F □M □altul
Loc de munca…………………… Ocupație…………………………
Personal medical □da □nu □nu știu
Orientare sexuala □ bisexual □heterosexual □homosexual □ lesbiană □nu știu
□ altele…………………………………………………………………………………….
Expunere cu 3 săptămâni înainte de data debutului sau de data diagnosticului
□acasă □ loc de munca □ scoală □servicii medicale □petreceri □bar □festivaluri…………………………
□petrecere sexuala □nu știu

□altul……………………………………………………………………………………..

A călătorit cu 3 săptămâni înainte de data debutului sau de data diagnosticului ?
□da

□ nu

□ nu știu

daca da unde a călătorit

(tara1, localitate1)………………………………………..................................................................................
perioada1 (ZZ/LL/AAAA) - (ZZ/LL/AAAA)................................
(tara2, localitate2)………………………………………..................................................................................
perioada2 (ZZ/LL/AAAA) - (ZZ/LL/AAAA).......................
A intrat in contact cu :
□ animale de companie- exclus rozătoare
□ animale sălbatice- exclus rozătoare

□ rozătoare de companie

□ rozătoare sălbatice □ nu

□ nu știu

Data debut □ pentru cazurile simptomatice (ZZ/LL/AAAA)………………..
□ necunoscuta pentru cazurile asimptomatice
Simptomatologie :
□ asimptomatic □ rash □ leziuni genitale
□ leziuni la nivelul mucoasei bucale
□ frison sau transpirații

□ febra

□ conjunctivita

□ leziuni anale/perineale
□ mialgii □ disfagie

□ greața sau vărsături

□ tuse sau simptome respiratorii □ limfoadenopatie generalizata
□ nu știu

□oboseala

□ limfoadenopatie localizată

□ alte……………

A fost spitalizat ? □ da, pentru a fi izolat

□ da, pentru manifestările clinice

□ nu

□ nu știu
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Secție……………........................ Spital…………………….................................
Data internării (ZZ/LL/AAAA)……………….. Data externării (ZZ/LL/AAAA)……………….......
Persoana este gravidă?
□ da, trimestru necunoscut □ da, trimestrul 1-saptamana 1-12
□ da, trimestrul 2- săptămâna 13-26 □ da, trimestrul 3-peste 26 săptămâni
□ nu se aplică

□ nu

□ nu știu

Testat pozitiv HIV? □ da

□ nu

□ nu știu

Cu ce boli cu transmitere sexuala a fost diagnosticat?
□ Chlamydia

□ Sifilis

□ Gonoree □

Herpes genital

□ Trichomonas □ Limfogranulomatoză veneriană (LGV)
A fost internat in secția ATI?

□ da □

nu □

□ Mycoplasma genitalium
□ Condiloame

□ nu

□ nu știu

nu știu □

Data internării în ATI (ZZ/LL/AAAA)……………….. Data externării din ATI (ZZ/LL/AAAA)………………..
A urmat tratament cu următoarele antiretrovirale (ARV)? :
□ Tecovirimat □Brincidofovir □Cidofovir □nu știu □nu
□alt ARV…….............................
Persoana este imunocompromisă?
□ da, datorita medicației MPX □da , datorita MPX □da, motiv necunoscut

□ nu

□nu știu

Data recoltării probelor (ZZ/LL/AAAA)……………….. ..…………..
Probele au fost recoltate din □cruste leziuni □tampon leziuni
□sperma

□urina

□tampon rectal □tampon genital

Rezultate investigații efectuate □RT-PCR pozitiv MPXV
□secvențiere

□izolare virus

□tampon orofaringian

□nu stiu

□ser

□alte………………………..

□RT-PCR pozitiv Orthopoxvirus

□detecție virus microscopie electronica

□serologie

□nu știu

Data diagnostic (ZZ/LL/AAAA)………………..…………..
Caracterizare genomică? □ da

□nu

□ nu știu

Descriere genomică………………………........................................................................
Clada □Africa de Vest

□Bazin Congo

□nu știu

Testare CD4? □ neefectuat □nu știu □da, valoare la momentul diagnosticului……………….
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Vaccinare împotriva variolei?
□da, înaintea acestui eveniment

□da, pre-expunere eveniment actual

□da, post-expunere eveniment actual

□ nu

□ nu știu

Nr. doze vaccin…………

Denumire produs doza 1 ……. Data administrare doza 1 (ZZ/LL/AAAA)………………..
Denumire produs doza 2.............. Data administrare doza 2 (ZZ/LL/AAAA)………………..
Status externare/ ieșire izolare? □decedat
Data deces (ZZ/LL/AAAA)………………..

□in viața

□nu știu

Cauza deces.............................................................

Daca este în viața după externare/ izolare, evoluția bolii este?
□ încă bolnav

□ în curs de recuperate

□ vindecat

Cazul are legătură epidemiologică? □ da
Clasificare □ confirmat

□ probabil

□ nu

□ nu știu

□ nu știu

Data clasificare (ZZ/LL/AAAA)………………..
Calea de transmitere a fost?
de la persoana la persoana

□prin contact sexual

□ transmitere de la animal la om

□transmitere asociata îngrijirilor medicale

□transmitere verticala (naștere: mama-copil) □transmitere prin expunere in laborator
□prin contact cu materiale contaminate □ prin transfuzie

□nu știu □alta………....................................
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