27 de febrer

20 de maig

Informe de situació dels protocols d’actuació
del nou coronavirus
Les organitzacions amb protocols sense canvis a data 20 de maig del 2020 són:
-

OMS (última actualització: 7 de maig del 2020)

-

Ministerio de Sanidad (última actualització: 18 de maig del 2020)

-

CDC (última actualització: 18 de maig del 2020)

-

eCDC (última actualització: 19 de maig del 2020)

El Departament de Salut amb data 12 de maig del 2020 publica guia d’actuació als serveis de
SMIA en el període de desconfinament:
-

Es recomana anar recuperant les visites presencials tot mantenint les no presencials i
les visites presencials en el domicili en aquells casos que se’n poden beneficiar.

-

S’aconsella la utilització preferent de la modalitat de videoconferència en les visites no
presencials.

-

En les visites no presencials s’ha de poder assegurar la privacitat i la confidencialitat.

-

En els centres en els quals es realitza una activitat de participació simultània de
diversos professionals, es proposa articular torns horaris amb jornades alternes.

-

Recomanacions per als centres ambulatoris CSMA/CSMIJ/CAS:
o

S’indica els casos on es recomanen les visites presencials.

o

S’han d’adaptar les agendes per distribuir les visites presencials i no
presencials. En tots els casos cal enregistrar el procediment i la informació
clínica en els sistemes d’informació.

o

Cal mantenir l’ampliació de la durada del take-home i la freqüència de
dispensació farmacològica del Programa de manteniment de metadona. També
es pot fer arribar per correu electrònic protegit amb contrasenya les ordres
mèdiques de la metadona que es recull a les farmàcies.

o

Cal recuperar l’activitat presencial del programa de suport a la primària.

o

Evitar derivació a dispositius d’urgències i potenciar ingressos programats.

-

-

-

-

o

Recuperar les sessions de teràpia de grup.

o

Espaiar els control d’orina dels pacients. Fer-los només quan sigui
imprescindible.

Recomanacions per a serveis de RHB comunitària, centres de dia, i hospitals de dia
infantil i juvenil i d’adults de SMIA:
o

Intentar recuperar activitat assistencial i les teràpies de grup.

o

Potenciar la utilització d’eines de suport a la teràpia i RHB telemàtics.

o

Recuperació progressiva de l’activitat del programa PSI.

Recomanacions hospitalització SMIA:
o

Després de l’ ingrés, mantenir a la persona en aïllament mínim 7 dies i control
diari de símptomes durant 14 dies.

o

Limitar visites de familiars.

o

En els ingressos programats i trasllats entre centres cal disposar d’una PCR
negativa realitzada en un termini no superior als 5 dies abans de l’
ingrés/trasllat.

o

Cada territori ha d’establir un pla de contingència que designi unitats o centres
hospitalaris per ingressar persones en situació de descomposició psiquiàtrica i
amb COVID-19.

o

Inclou criteris de gravetat de casos de COVID-19 per ser traslladats a hospital
general.

o

Cal reprendre l’activitat electroconvulsiva habitual.

o

Cal fer registre diari dels llits preparats per fer ingressos, casos a urgències i
casos ingressats amb PCR positiva, negativa i casos dubtosos.

Recomanacions residències SM, comunitats terapèutiques per l’atenció a les
drogodependències, UTER Acompanya’m i centres d’infància tutelada:
o

Els ingressos o retorns de diferents interns es faci de forma escalonada (mínim
d’un cada 3-7 dies).

o

Valorar cas per cas els permisos per sortir al carrer.

Recomanacions centres de reducció de danys:
o

Mantenir un control del registre de les persones usuàries.

o

Garantir, en la mesura del possible l’accés a serveis bàsic d’alimentació i
higiene.

o

Oferir atenció sanitària i social individual.

o

Mantenir i reforçar les activitats psicoeducatives adreçades a les persones
usuàries de drogues, de forma individual o en grups reduïts.

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

