27 de febrer

15 d’abril

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

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

-

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

-

Departament de Salut (última actualització: 10 d’abril del 2020)

El Ministerio amb data 15 d’abril del 2020 actualitza guia d’actuació en el serveis d’oncologia
radioteràpica:
-

Només s’inclouen els serveis d’oncologia radioteràpica (s’eliminen de la guia els
hospitals de dia onco-hematològics).

-

Sol·licitar als pacients que acudeixin a la cita sense acompanyant, si és possible.

-

Minimitzar el temps d’espera aconsellant als pacient que no arribin d’hora a la cita.

-

A ser possible es designarà una entrada y una sala específica d’espera per pacients
amb COVID-19.

-

Es realitzarà un triatge dels pacients possibles, probables o confirmats que vagin al
servei d’oncologia radioteràpica.

-

S’ha de tenir en compte que els pacients podrien estar immunodeprimits i tenir
presentacions clíniques atípiques de COVID-19.

-

Si el trasllat en ambulància no és possible, es recomana que vagin al centre en
transport privat. Si no poden venir sols, guardaran la màxima distància possible amb
l’acompanyant que condueixi. Es recomana col·locar un llençol en el seient on vagi el
pacient.

El CDC amb data 14 d’abril del 2020 actualitza guia d’actuació de recollida, manipulació i
avaluació de mostres de COVID-19:
-

Procediments de recollida de mostres:
o

Orofaríngia: recollida per un professional sanitari.

o

Cornet nasal central: recollida per professional sanitari o auto-recollida.

o

Fossa nassal anterior: recollida per professional sanitari o auto-recollida.

o

Aspirat nasofaringi o aspirat nasal: recollida per professional sanitari.

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

