27 de febrer

7 de maig

Informe de situació dels protocols d’actuació
del nou coronavirus
Les organitzacions amb protocols sense canvis a data 7 de maig del 2020 són:
-

eCDC (última actualització: 5 de maig del 2020)

-

CDC (última actualització: 5 de maig del 2020)

El Departament de Salut am data 6 de maig del 2020 actualitza guia de tractament
farmacològic:
-

Sembla que no hi ha diferències en el temps per assolir una millora clínica en pacients
tractats amb lopinavir/ritonavir respecte als tractats amb teràpia convencional.

-

Per poder fer recomanacions sobre el tractament amb remdesivir cal esperar fins a la
publicació de les dades finals de l’assaig que s’està realitzant.

-

Inclou noves alternatives al tocilizumab (i la seva posologia): l’anakinra i el baricitinib.
Per tenir accés a ells s’han de seguir els circuits habituals dels medicaments utilitzats
fora de les seves indicacions aprovades en fitxa tècnica.

-

Publicació d’estudis observacionals que descarten un increment de risc d’infecció, de
risc d’empitjorament de la clínica respiratòria i dels risc de mortalitat en pacients que
prenen IECA i ARAII.

*També actualitza document “Recull de l’evidència del tractament farmacològic de la infecció
per SARS-CoV-2”.

L’OMS amb data 5 de maig del 2020 publica guia sobre l’atenció sanitària basada en la
comunitat en el context de la pandèmia de COVID-19:
-

El document es divideix en 2 parts:
o

Part 1: Remarca els principis bàsics de la salut comunitària i les recomanacions
pràctiques per donar suport a la presa de decisions.


Mantenir els serveis essencials de salut i enfortir la resposta en front el
COVID-19.



Adaptar les funcions claus del sistema de salut en el context de
pandèmia.


o

Mesures de prevenció i control de la infecció.

Part 2: Inclou seccions dirigides a les diferents etapes de la vida i
consideracions per malalties específiques.


Consideracions clau en les diferents etapes de la vida (família,
maternitat, nounats, infants i adolescents i gent gran).



Maneig comunitari de malalties agudes en infants.



Detecció, prevenció i maneig de malalties cròniques (VIH, tuberculosis,
salut mental i malalties no transmissibles).



Activitats de divulgació i campanyes de prevenció (vacunació, malalties
tropicals i malaria).



Nutrició

Tota la informació:
Canal Salut: http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus
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

