27 de febrer

11 d’abril

Informe de situació dels protocols d’actuació
del nou coronavirus
Les organitzacions amb protocols sense canvis a data 11 d’abril del 2020 són:
-

OMS (última actualització: 8 d’abril del 2020)

-

CDC (última actualització: 8 d’abril del 2020)

-

eCDC (última actualització: 9 d’abril del 2020)

El Ministerio amb data 11 d’abril del 2020 publica actualització del protocol d’actuació:
-

-

Definició de cas:
o

Cas confirmat: cas que compleix criteri de confirmació per laboratori: PCR o
test de diagnòstic positiu d’antigen o d’anticossos.

o

Cas probable: cas d’infecció respiratòria aguda greu amb criteri clínic i
radiològic compatible amb diagnòstic de COVID-19 no confirmat.

S’inclou com a proba diagnòstica test ràpid d’antigen o d’anticossos.
o

-

Les mostres recomanades són de sang obtingudes per extracció venosa
perifèrica o per digitopunció amb llanceta. Podrà ser analitzada en el mateix
punt d’extracció.

Finalització de l’aïllament:
o

Casos possibles, probables i confirmats que no siguin hospitalitzats: aïllament
mínim de 7 dies i si porten 3 dies sense febre i sense símptomes.

o

Casos possibles, probables i confirmats hospitalitzats: aïllament mínim de 14
dies després de l’alta hospitalària i si porten 3 dies sense febre i sense
símptomes.

-

Els convivents de casos hauran de realitzar quarantena durant 14 dies des de la
finalització de l’aïllament del cas.

-

S’inclouen Annexa (3) on hi ha informació per l’enviament de la informació agregada
des de les CCAA. Hi haurà un enviament diari i un enviament setmanal els divendres.

El Ministerio amb data 26 de març del 2020 publica recomanacions per l’obtenció de plasma de
donants convalescents de COVID-19:
-

L’ús de plasma de pacients convalescents es considera actualment teràpia
experimental.

-

Inclou requisits pels donants.

-

L’extracció s’ha de realitzar en centres autoritzats.

-

En donacions d’afèresis es recomana extraure el volum màxim de plasma del 15% de
la volèmia del donant. Anticoagulant: ACD-A o similar. Si no s’usa compensació, no
extraure més de 600mL.

-

Interval entre sessions no ha de ser inferior a 48 hores.

-

Es respectarà sempre que sigui possible la compatibilitat ABO del plasma amb el
possible receptor.

-

Inclou recomanacions d’etiquetatge, emmagatzematge, transport i ús després de
descongelació.

El Departament de Salut amb data 10 d’abril del 2020 publica pla d’acció per la gestió de
persones en l’àmbit residencial:
-

Es classifiquen els centres en tipus A, B (disposen de professionals sanitaris i no
sanitaris, en l’A tenen capacitat per procurar zona d’aïllament i en el B, no) i C (sense
professionals assistencials propis que no poden atendre els residents).

-

Valorar la dependència dels residents amb test modificat de Barthel i test Pfeiffer. Els
realitzarà professional sanitari (metge i/o infermera) de la residència o d’APiC de
referència (si no s’ha realitat en l’últim any).

-

Classificar les persones en α (autònomes o algun suport) i β (necessiten suplència total
o parcial)
o

Les α sense COVID-19 ni simptomatologia es prioritzarà el retorn al seu
domicili. Si no fos possible, se li assignarà una plaça en un altre recurs.

o

Les α amb COVID-19 o simptomatologia lleu se l’ubicarà en una plaça
residencial adequada a la seva situació.

-

Els centres han de maximitzar las seva capacitat d’albergar places possibles i han de
delimitar les àrees amb persones COVID-19 positiva o amb simptomatologia
compatible de la resta amb equips i circuits de treball diferents.

-

En el centres tipus C prioritàriament, si totes les persones son COVID-19 negatives i no
tenen simptomatologia, es realitzarà protecció total, integral i intensiva d’aquests
centres i dels professionals que hi donen servei.
o

Si no es pot realitzar, es traslladarà als residents a les places disponibles dels
centres tipus A.

-

Si les residències tipus A i B arriben al màxim de capacitat, es valorarà si hi ha centres
disponibles tipus B que puguin ser centres COVID+. També es podran utilitzar per a
pacients no COVID però seran prèviament desinfectats.

-

En residències d’infància tutelada les persones amb símptomes i/o COVID-19 s’aïllaran

de forma prioritària en el mateix centre. Si no fos possible, seran evacuats.
-

Procés liderat per APIC. L’atenció ha de ser garantida 7x24h.

-

Es realitzarà el test als residents pels professionals d’APIC.

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

