27 de febrer

1 de maig

Informe de situació dels protocols d’actuació
del nou coronavirus
Les organitzacions amb protocols sense canvis a data 1 de maig del 2020 són:
-

OMS (última actualització: 28 d’abril del 2020)

-

eCDC (última actualització: 29 d’abril del 2020)

El Departament de Salut amb data 29 d’abril del 2020 actualitza protocol de maneig de dones
embarassades i nadons:
-

L’EPI per l’atenció durant l’embaràs, el part i el puerperi de dones negatives o
asimptomàtiques és: mascareta quirúrgica, guants i bata de màniga llarga.

-

L’acompanyant autoritzat ha de seguir les mesures recomanades de protecció
individual.

-

Embarassades i puèrperes no es consideren grup de risc específic, però si que es
consideren un grup de població d’especial interès i seguiment.

-

S’aconsella la realització de tests virològics i seguiment clínic dels nadons amb mare
SARS-CoV-2.

-

Es recomana realitzar control cardiotocogràfic sols en dones amb un risc obstètric que
justifiqui la realització de la prova.

-

Criteris per fer la PCR en embarassades:
o

Simptomatologia lleu

o

Anòsmia

o

Dificultat respiratòria

o

Malestar general

o

Contacte estret amb persones convivents o altres persones quan siguin un cas
possible o confirmat.

-

Inclou actuació durant els controls antenatals de dones sense infecció ni sospita, i de
dones en investigació, cas probable o confirmades.

-

Es recomana substituir biòpsies de còrion per amniocentesis.

-

Inclou preguntes a realitzar a les dones embarassades que arriben a urgències amb
sospita de COVID-19.

-

La dona ha d’anar a l’hospital en transport privat. Si no és possible, ha de trucar al
servei d’emergències mèdiques perquè valori el trasllat.

-

En cas que l’acompanyant presenti simptomatologia o sigui cas confirmat, s’ha de
valorar la possibilitat de substitució de la persona.

-

L’ús de corticoides per a la maduració pulmonar fetal es pot utilitzar, sempre d’acord
amb l’equip multidisciplinari.

-

Alta de nadó confirmat:
o

Si és asimptomàtic: PCR negativa o positiva en exsudat nasofaringi, es pot
donar alta hospitalària a les 48h.

o

Assegurar la realització dels cribratges del nadó.

o

En cas que el nadó hagi estat en un ambient COVID-19 positiu, s’ha de
prioritzar la visita dels professionals al domicili.

-

En cas de mare i nadó sense infecció es recomana promoure l’alta hospitalària a les 12
hores i la coordinació de la visita domiciliar posterior pels dispositius ASSIR.

-

Inclou maneig del puerperi.

-

Es recomana l’alletament amb mesures per a la prevenció d’infecció per gotes i per
contacte per als casos de mares confirmades o probables poc simptomàtiques o
asimptomàtiques.

-

Inclou organització territorial dels hospitals de referència de l’atenció al part.

El Ministerio de Sanidad amb data 30 d’abril del 2020 actualitza protocol d’actuació dels serveis
de prevenció de RRLL:
-

Actualització del model d’informe per la comunicació de contacte estret i especial
sensibilitat per part del servei de prevenció (Annex 1).

El CDC amb data 30 d’abril del 2020 actualitza la guia per retorn a la feina de personal sanitari
amb COVID-19 confirmat o sospitós:
-

Simptomàtics confirmats o sospitosos:
o

o

Sense proba diagnòstica:


Mínim 3 dies sense símptomes i



mínim 10 dies des de que van aparèixer els símptomes.

Amb proba diagnòstica:


Resolució de la febre sense l’ús d’antitèrmics i,



millora dels símptomes respiratoris i,


-

PCR negativa com a mínim en 2 mostres nasofaríngies recollides en ≥
24h.

Asimptomàtics confirmats amb proba diagnòstica:
o

Mínim 10 dies des de la data de la primera proba diagnòstica positiva o,

o

PCR negativa com a mínim en 2 mostres nasofaríngies recollides en ≥ 24h.

-

Detectar RNA viral a la PCR no significa necessàriament que el virus sigui contagiós.

-

Quan es retorni al treball s’ha de fer servir mascareta quirúrgica en tot moment fins que
tots els símptomes es resolguin i autovigilància de símptomes.

-

Es pot permetre que els asimptomàtics, com a estratègia de crisis per afrontar
l’escassetat de personal, puguin reincorporar-se utilitzant mascareta durant 14 dies des
de l’exposició.

El CDC amb data 30 d’abril del 2020 publica guia amb recomanacions per l’ús de l’EPI en el
context d’escassetat en centres sanitaris que no són EEUU:
-

Recomanacions d’ús de mascaretes, bates i ulleres protectores. També inclou breu
recomanació per respiradors.

-

Dos escenaris:
o

Existències limitades: s’inclouen 2 estratègies, ús prolongat o reutilització.


o

Les estratègies d’ús prolongat s’han de considerar abans que les de
reutilització.

Sense existències.

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

