27 de febrer

13 de maig

Informe de situació dels protocols d’actuació
del nou coronavirus
Les organitzacions amb protocols sense canvis a data 13 de maig del 2020 són:
-

CDC (última actualització: 5 de maig del 2020)

-

OMS (última actualització: 7 de maig del 2020)

-

Departament de Salut (última actualització: 9 de maig del 2020)

L’eCDC amb data 13 de maig del 2020 publica actualització de la guia sobre el control i
prevenció de la infecció del COVID-19 en l’àmbit sanitari:
-

Recomana que tots els professionals sanitaris que atenen a pacients en àrees on hi ha
transmissió comunitària considerin portar mascaretes quirúrgiques o FFP2.

-

Recomana que els treballadors de residències i sociosanitaris no vagin a treballar si
tenen símptomes compatibles amb COVID-19, inclòs els que tenen símptomes lleus.

-

Recomana que en àrees on hi ha transmissió comunitària, tots els treballadors de
residències o sociosanitaris que atenen a pacients o que tenen contacte amb pacients,
considerin portar mascaretes quirúrgiques o FFP2.

-

Testejar, el més ràpid possible, després de la detecció d’un cas en una residència o
sociosanitari a tots els residents i treballadors. En el cas dels treballadors es recomana
testejar-los setmanalment.

El Ministerio de Sanidad amb data 13 de maig del 2020 actualitza la guia pel maneig de la dona
embarassada i el nounat:
-

Definició de cas:
o

Embarassada: Mateixa classificació i definició que per la població general.

o

Nounat:


Cas en investigació:


Nounat nascut d’una mare amb infecció confirmada per SARSCoV-2.



Nounat amb història clínica de contacte estret amb una cas

probable o confirmat.


-

Cas descartat:


Si els resultats de laboratori per SARS-CoV-2 són negatius.



En els casos en investigació de mare amb infecció confirmada
que són simptomàtics i precisen ingrés seria recomanable tenir
dos control de PCR negatius (primeres 24h i ≥48h) abans de
retirar les mesures d’aïllament. En la resta de casos en
investigació una única PCR negativa seria suficient.

Mostres:
o

Mostra de sèrum: Recollir 2 mostres, la primera en fase aguda (a partir de 7
dies en la primera/segona setmana de vida després de l’inici de símptomes) i la
segona després de 14-30 dies.

o

Altres mostres: placenta o líquid peritoneal. S’aconsella prendre mostra de
líquid peritoneal si es realitza una cesària.

-

Es recomana realitzar la PCR a totes les embarassades de part o amb cesària
programada. També es pot plantejar la inclusió de les probes serològiques en la
serologia de rutina de l’embarassada.

-

S’inclou com a procediment que pot generar aerosols l’assistència al part.

-

Actualitza dades sobre embarassades i nounats en base als nous estudis realitzats.

-

És possible que la infecció per COVID-19 augmenti el risc tromboembòlic en les
embarassades.
o

S’inclou recomanacions per a la profilaxis antitrombòtica per embarassades.

-

S’inclou com a prova diagnòstica addicional el TAC.

-

S’ha d’informar a la dona i al seu acompanyat sobre els risc de transmissió i les
mesures necessàries per l’acompanyant en el moment del part.

-

S’actualitza maneig del nounat que sigui cas possible tant si és asimptomàtic com
simptomàtic.

-

En mares simptomàtiques amb infecció probable o confirmada el nounat només haurà
de ser ingressat aïllat i separat de la mare quan les condicions clíniques de la mare així
ho recomanin.

El Ministerio de Sanidad amb data 12 de maig del 2020 actualitza la guia per l’estratègia de
diagnòstic, vigilància i control en la fase de transició de la pandèmia:
-

Quan es fa referència al document a la PCR, s’entendrà com a PCR o una altra tècnica
de diagnòstic mol·lecular que es consideri adequada.

-

Abans de les 12h de cada dia s’incorporarà tota la informació acumulada i actualitzada
fins les 24h del dia anterior que hagin enviat les CCAA.

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

