27 de febrer

18 de maig

Informe de situació dels protocols d’actuació
del nou coronavirus
Les organitzacions amb protocols sense canvis a data 18 de maig del 2020 són:
-

CDC (última actualització: 5 de maig del 2020)

-

OMS (última actualització: 7 de maig del 2020)

-

eCDC (última actualització: 15 de maig del 2020)

El Departament de Salut amb data 15 de maig del 2020 actualitza nota informativa en relació a
l’ús dels IECA i els ARAII:
-

No s’ha observat un increment del risc d’infecció per SARS-CoV-2 en pacients tractats
amb IECA o ARA-II en els estudis observacionals disponibles.

-

Tampoc s’ha observat un risc més alt d’empitjorament de la clínica respiratòria i de
mortalitat per COVID-19 associat a l’ús d’IECA o ARA-II en la majoria dels estudis.

-

En els pacients amb COVID-19 prèviament tractats amb IECA o ARA-II, no s’han de
suspendre o canviar els tractaments si no és per motius de compromís hemodinàmic
en relació amb la infecció.

El Ministerio de Sanidad amb data 16 de maig del 2020 publica document amb recomanacions
per a la programació de cirurgia en condicions de seguretat durant el període de transició:
-

La ocupació per malalts COVID-19 hauria de ser com a màxim al voltant del 5% per
poder tornar a l’activitat electiva.

-

Important avaluar de manera continua les condicions epidemiològiques de la població
on es troba el centre hospitalari i, per tant, el risc d’infecció de pacients i professionals.

-

Inclusió d’experts COVID-19 en la comissió de cirurgia.

-

Circuit independent per a cirurgia programada en un entorn lliure de COVID-19 i
professionals sense contacte amb pacients COVID-19.

-

Detecció precoç d’infeccions del personal sanitari.

-

Potenciació de les consultes no presencials.

-

Evitar procediments que generin aerosols, si no és possible, utilitzar EPI adequat.

-

Ingrés el mateix dia de la cirurgia i valoració d’alta precoç.

-

Restricció en el número de visitants i acompanyants.

-

Realització de PCR en les 72h prèvies a la cirurgia i avaluació clínica i dels
antecedents epidemiològics.

-

Evitar l’ús sistemàtic de serologia de SARS-CoV-2, TAC toràcic i analítiques
específiques, reservant la indicació al diagnòstic de casos sospitosos.

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

