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quetenengfip i vanal metge
rebenundiagnbstic
de grip novaPREVENCIÓ.
Seguint
el
! protocol,
elsmetges
facilitenunamascareta
alsquepuguin
estarafectats
i elsfanasseure’s
separats
dela restaa la salad’espera
Enprimer lloc, ha d’anar al
CAPi explicar qu~ii passa al
personal de recepció. En el cas
que sigui sospitóBde patir grip
A, pero no pot ser ates irmnediatament, li han de donar una
mascareta quirúrgica i fer-lo
seure a la sala d’espera. Aquíha
d’estar uns quants seients separat de la resta de la gent, aproxi
madament un metre.

MariaSistachs
BARCELONA
ebre alta, tos i malestar general són alguns dels símptomesde la grip estacional i també de la
grip A. Per poder distingir de
j quin tipus de grip es tracta,
una bona sortida és recórrer
al centre d’assistencia primaria (CAP) perqu~ el metge diagnostiqui la tipologia de
l’afectació. De fet, un 80%dels
pacients que acudeixen al
metge tenen la grip A, segons
el secretari general de Sar~~tat
del ministeri de Sanitat i Política Social, José Martínez
Olmos.Tot i aixO, sosté que la
xifra no suposa un agreujament de la sitnació.
Malgrat totes les advert~ncies que s’han fet, la gent té por
des que va saltar l’alarma i al
minim símptoma gripal corre
cap al metge. Davantd’aixO, el
departament de Salut de la Ge’ neralitat va comenqara témer
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Unpacientdemanant
i nformació
a l’entradad’uncentred’assist~ncia
primaria[] CRISTINA
CALDERER
un possible col.lapse sanitari de
cara al setembre, perqu~ va pre- :
veure que podrien coincidh’la
grip estacional i la grip &Davant al’aquesta situació va optar
per anticipar-se i aprovar un

protocol d’actuació als ambula- d ’actuació a Catalunya o~front
toris perqu~ els professionals
d’una i~fecció pel virus pand~que hi trebaUen poguessin demic (H1N1) 2009, marca fil per
tectar o descartar r~pidament
randa els passos que ha de sesi el cas que els arriba és grip Ao guir el pacient en cas que tingui
no. El document, anomenat Pla simptomatologia gripal.

Salut

Dins la consulta
Quanel cridin, el paeient ha
d’entrar en una habitaci5 ventilada. Aquíel metgeli fa l’exploració clínica habitual i, si
cal, fins i tot un tractament
simptomatic. Si es confirma
que té la grip A, es fa una valoració individual del grau
d’afeetació i del risc de complicacions i, si es considera opor~
tú, se’l deriva a un centre hoBpitalari. Si no, se li donenels
consells pertinents perqu~
pugui recuperar-se a casa i se li
recorda que torni a sol.licitar
atenció m~dicaen el cas que la
situació clínica empitjori, m

