27 de febrer

19 de maig

Informe de situació dels protocols d’actuació
del nou coronavirus
Les organitzacions amb protocols sense canvis a data 19 de maig del 2020 són:
-

OMS (última actualització: 7 de maig del 2020)

El Departament de Salut amb data 15 de maig del 2020 publica nota informativa sobre visites
de familiars a persones ingressades a hospitals d’atenció intermèdia/centres sociosanitaris:
-

Es poden fer visites en les àrees netes i sempre que la situació clínica del pacient ho
permeti.

-

Visites autoritzades segons la fase en la que es trobi el territori.

-

Totes les visites han d’estar autoritzades pel centre mitjançant cita prèvia.

-

Es recomana la creació d’àrees específiques per visites.

-

Recomanació d’una visita setmanal per pacient i que el familiar sigui el mateix en
períodes no inferiors a 14 dies.

-

Cribratge previ a la visita.

-

Tots els visitants han de portar guants i mascareta quirúrgica. Els guants els ha de
proporcionar el centre, si hi ha disponibilitat.

-

Prohibir el contacte presencial dels visitants amb pacients amb sospita o confirmació
d’infecció activa per SARS-CoV-2.

El Ministerio de Sanidad amb data 18 de maig del 2020 actualitza guia pel maneig clínic en
UCIs:
-

ECMO:
o

Inclou taula amb criteris per a l’assistència amb ECMO (venoarterial i venosa).

o

S’ha de fer en centres amb experiència contrastada, amb programes ben
estructurats i amb un mínim de casos anuals >15.

o

L’estratègia requerida amb més freqüència serà la venosa. En alguns casos
amb shock cardiogènic associat, es recomanaria assistència circulatòria amb

estratègia venoarterial.
o
-

Es calcula que la necessitat d’ECMO oscil·larà entre un 4 i 7%.

S’elimina l’apartat quirúrgic (està en un altre document).

El Ministerio de Sanidad amb data 18 de maig del 2020 actualitza guia pel maneig clínic en
l’atenció hospitalària:
-

Modificació valors escala de gravetat CURB65: U: Urea < 7mmol/L (o ≥ 41mg/dL) o
BUN ≥ 3,27mmol/L (o ≥ 19mg/dL).

-

No està indicada l’administració rutinària de corticoides. No obstant, es podria
considera en aquells casos on sigui necessari per la presència de factors associats o
en base a la situació clínica del pacient, sense que existeixi evidència per poder fer una
recomanació en quant a dosis i posologia.

-

S’ha de tenir precaució amb l’aire exhalat. Es recomana l’ús de mascaretes que
disposin de filtre per l’aire exhalat.

-

Valors d’estabilitat: SaO2 >94% si no hi havia insuficiència respiratòria prèvia.

-

Inclou taula amb factors de risc pediàtrics amb indicació de test diagnòstic i valoració
d’ingrés si resultat positiu i possible tractament.

-

És possible l’estudi d’anticossos davant coronavirus en cas de necessitat clínica urgent
(pre-operatori urgent, receptor per a transplantament...).

-

En el cas de pneumònia, considerar realitzar quantificació sèrica de IgG, IgA i IgM.

-

La indicació de TC toràcic ha de individualitzar-se. La realització de TC tòrax de baixa
dosis per la detecció d’infecció per SARS-CoV-2 pot valorar-se, especialment per àrees
geogràfiques més afectades per COVID-19, i per a pacients amb radiografia de tòrax
normal amb elevada sospita clínica.

-

Tractament (inclou taules amb tractaments recomanats):
o

El tractament antimicrobià s’ha de prioritzar en els casos de pneumònia o
infecció que requereixin ingrés.

o

Els medicaments en investigació hauran de ser administrats només en el
context d’assajos clínics aprovats o en el marc de l’ús de medicaments en
situacions especials, amb estricta monitorització clínica.

o

La inclusió d’assajos clínics en marxa haurien de considerar-se com a una
possible opció de tractament per a pacients candidats a tractament antiviral.

o

Per l’ús de determinats fàrmacs sota ús compassiu o per a ús fora de fitxa
tècnica es necessari consentiment informat.

El Ministerio de Sanidad amb data 18 de maig del 2020 actualitza guia pel maneig pediàtric en
atenció primària:
-

S’elimina que els infants menors d’un any no hagin d’utilitzar mascareta.

-

S’ha de realitzar PCR a tot cas considerat com a sospitós.

-

Si l’infant presenta signes o símptomes de gravetat que requereixin atenció urgent es
recomanarà la consulta presencial.

-

S’hauran d’aïllar l’infant i el cuidador de l’infant. Per la finalització de l’aïllament es
seguiran els mateixos criteris que pels adults.

-

Inclou instruccions per la recollida de mostres.

-

Inclou algoritme del maneig de pacients en AP.

-

Valorar derivació hospitalària en pneumònies si hi ha febre persistent sense resposta
durant 48h al tractament ambulatòria o sospita d’etiologia viral.

-

Vigilar els processos respiratoris durant més temps que l’habitual, fins la segona
setmana a partir de l’inici de símptomes.

-

o

Especial vigilància en menors de 12 mesos (grup pediàtric de pitjor evolució).

o

Valoració hospitalària de menors de 3 mesos amb febre sense focus en
presència o no de símptomes de via respiratòria inferior/superior.

En els casos de pacients donats d’alta d’un servei hospitalària s’ha d’establir un
mecanisme de coordinació entre atenció primària i atenció hospitalària.

El Ministerio de Sanidad amb data 18 de maig del 2020 publica document sobre presa i
transport de mostres

El CDC amb data 18 de maig del 2020 actualitza guia de prevenció i control de la infecció en
pacients sospitosos o confirmats en el centres sanitaris:
-

S’ha suprimit la recomanació d’ajornar tots els procediments no urgents.

L’eCDC amb data 19 de maig del 2020 publica guia de vigilància en residències i
sociosanitaris:
-

S’hauria d’establir un sistema de vigilància activa diària de símptomes i una realització
periòdica de tests, tot i no presentar simptomatologia.

-

Els treballadors haurien de ser testejat setmanalment.

-

La recollida de dades a la residència ha de ser diària. Per altra banda, la informació
que es reporta a nivell local i nacional hauria de dependre de la situació epidemiològica
de la zona.

-

Les eines digitals són la millor opció, com a sistema complementari, per a la notificació
de casos confirmats i brots.

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

