27 de febrer

7 d’abril

Informe de situació dels protocols d’actuació
del nou coronavirus
Les organitzacions amb protocols sense canvis a data 7 d’abril del 2020 (15h) són:
-

eCDC (última actualització: 1 d’abril del 2020)

-

CDC (última actualització: 3 d’abril del 2020)

L’OMS amb data 6 d’abril del 2020 publica recomanacions sobre l’ús de mascaretes:
-

Les mascaretes quirúrgiques i FFP s’han de reservar pels professionals sanitaris.

-

En persones sanes, no hi ha evidència de que l’ús de mascaretes pugui prevenir-les
del contagi per COVID-19.

-

Avantatges:

-

o

Reduir el risc potencial d’exposició a persones infectades contagioses durant el
període pre-simptomàtic.

o

Reduir la estigmatització de persones que porten mascareta perquè estan
infectades.

Riscs potencials:
o

Auto-contaminació per tocar la mascareta si aquesta ha estat contaminada.

o

Dificultat en respirar depenent de la mascareta que s’utilitzi.

o

Falsa sensació de seguretat que faci oblidar mesures essencials de prevenció
de la infecció (higiene de mans, distància social, etc).

o

Escassetat de mascaretes per treballadors sanitaris.

-

És important desenvolupar una estratègia de comunicació per explicar a la població
d’una manera clara quines mascaretes s’han de portar, quan i com i, a més, la
importància de seguir estrictament totes les altres mesures de prevenció i control de la
infecció.

-

No hi ha evidències per fer recomanacions ni a favor ni en contra de l’ús de mascaretes
de roba en la ciutadania.

-

Les mascaretes de roba no es consideren adequades pels treballadors sanitaris. Si en

situació d’escassetat, a nivell local, es proposa l’ús de mascaretes en sanitaris, les
autoritats locals han de garantir uns estàndards mínims específics i unes
especificacions tècniques.

L’OMS amb data 6 d’abril del 2020 publica recomanacions per l’ús racional d’EPI i
consideracions durant escassetat:
-

Es descriuen estratègies per optimitzar la disponibilitat d’EPI en centres sanitaris:
minimitzar l’ús d’EPI, assegurar l’ús apropiat i racional d’EPI, coordinar el
subministrament d’EPI.

-

Quan hi ha escassetat d’EPI és crucial protegir als treballadors sanitaris.

-

S’inclouen mesures temporals quan hi ha escassetat severa d’EPI. Per cada opció hi
ha una descripció de com utilitzar la mesura, quines limitacions té, criteris per
l’eliminació d’EPI i precaucions i viabilitat.

-

S’inclouen quines opcions no recomana l’OMS:
o

Ús dels mateixos guants per cohorts de COVID-19 i utilitzar doble guant.

o

Reutilització
de
mascaretes,
bates
descontaminació/esterilització adequada.

o

Utilització de mascaretes de roba com una alternativa a les quirúrgiques o FFP.
Si en situació d’escassetat, a nivell local, es proposa l’ús de mascaretes en
sanitaris, les autoritats locals han de garantir uns estàndards mínims específics
i unes especificacions tècniques.

o

ulleres

sense

una

El Ministerio amb data 7 d’abril del 2020 publica guia per la utilització de tests ràpids
d’anticossos:
-

Només es realitzaran en pacients simptomàtics, moderats o greus en l’àmbit
hospitalari, o lleus en l’àmbit extrahospitalari.

-

En l’àmbit hospitalari: en pacients amb alta sospita clínica. Si surt positiu, es confirma el
diagnòstic, si surt negatiu, es realitza PCR.

-

En l’àmbit extrahospitalari:
o

Es prioritza en residencies geriàtriques i centres sociosanitaris.


Indicat en pacients simptomàtics si han passat dies des de l’inici de
símptomes.



Si hi ha diversos residents amb símptomes compatibles amb COVID19, només amb una proba positiva es considerà que hi ha brot. Es
tractarà i aïllarà als pacients simptomàtics i es posarà en quarantena a
la resta.

o

Institucions penitenciaries: PCR proba d’elecció diagnòstica. Indicats en
pacients amb alta sospita clínica. Si surt positiu, es confirma el diagnòstic, si
surt negatiu, es realitza PCR.

o

En l’àmbit comunitari: en pacients amb alta sospita clínica de diversos dies

d’evolució després de l’inici de símptomes.

El Ministerio amb data 6 d’abril del 2020 publica actualització del protocol de maneig de
cadàvers:
-

Ampliació de referències bibliogràfiques.

-

Modificació de l’apartat d’autòpsies.

El Departament de Salut amb data 6 d’abril del 2020 actualitza protocol d’actuació en centres
de salut mental i addiccions:
-

Els professional d’APiC lideraran la integració i coordinació dels diferents dispositius
assistencials que es troben en la comunitat que atenen a persones amb COVID-19 i es
coordinaran amb els professionals de les xarxes de salut mental i addiccions.

-

Inclou canvis que s’han establert en relació a la prescripció farmacèutica.

-

Hospitalització d’aguts, subaguts:

-

o

En el moment d’ingrés, s’aconsella mantenir a la persona en aïllament fins a
poder determinar el risc de COVID-19.

o

Pacient amb descompensació psiquiàtrica amb sospita de COVID-19: atenció
preferent, prova diagnòstica i aïllament.

o

S’aconsella habilitar unitats mixtes per atendre casos probables i confirmats.

UTER Acompanya’m: es farà el suport necessari per a mantenir l’atenció de les
persones en el mateix recurs en coordinació amb l’APiC per als aspectes somàtics
sempre que sigui possible.
o

Es valorarà possibilitat de reubicació tant de casos concrets, com de tots els
residents si es necessari en altres dispositius residencials o d’altres tipologies
amb atenció compartida.

Tota la informació:
Canal Salut: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
Material divulgatiu: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/materialdivulgatiu/
Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció per la SARS-CoV-2:
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materialdivulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
Algoritme d'actuació inicial davant de sospita del SARS-CoV-2:
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_publica/alertes_salut
_publica/Nou-coronavirus-2019-nCoV/algoritme-2019-nCoV.pdf

