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El Departament de Salut segueix informant de l’evolució de la pandèmia a
Catalunya a partir del sistema de vigilància sentinella, mitjançant el càlcul de les
taxes d’incidència estimades (nombre de casos per cada 100.000 habitants). En
aquest sentit, el Pla d’informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya
(PIDIRAC) informa aquesta setmana que:
Els indicadors de morbiditat corresponents mostren que l’activitat gripal a
Catalunya ha augmentat respecte de setmanes anteriors, superant ja el llindar
epidèmic La situació d’ona epidèmica s’haurà de confirmar en les properes
setmanes. La taxa actual d’incidència de síndromes gripals estimats per la xarxa
sentinella és 110 casos per 100.000 habitants.
Pel que fa a la vigilància de casos produïts pel nou virus de la grip A(H1N1), la
majoria continua presentant un quadre gripal lleu, amb una recuperació en pocs
dies. En aquests moments es troben ingressats a l’UCI 4 casos greus.
Us informo que s’han actualitzat els continguts corresponents als protocols
següents:
Protocol per al tractament de la grip pandèmica (H1N1) 2009 en dones
embarassades;
Protocol per al tractament de la grip pandèmica (H1N1) 2009 en uniats
d’hemodiàlisi;
Protocol per a la utilització d’antivirals en el tractament i prevenció de la grip
pandèmica (H1N1) 2009
-

Pla d’actuació a Catalunya enfront una infecció pel virus pandèmic (H1N1)

Protocol de Precaucions d’aïllament per evitar la transmissió d’agents
infecciosos als centres sanitaris
Protocol per a la prevenció de la infecció pel virus pandèmic (H1N1) 2009 en
centres sanitaris en la fase 6
Com a novetat, s’ha publicat el procotol d’estada en UCI.
Els podeu trobar en aquest enllaç:
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir3323/index.html

Informació al web del Departament de Salut:
Trobareu la documentació sobre el nou virus de la grip A(H1N1) 2009 a:
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir438/doc30553.html

Trobareu la informació sobre el PIDIRAC a:
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir3157/index.html
Departament de Salut, per accedir al document “Informacions per a empreses i per
a treballadors”:
www.gencat.cat/treball + entrar en el destacat Grip A (H1N1)
Documents de recomanacions perquè tots els i les professionals sanitaris l’utilitzin
després d’atendre a persones malaltes de la grip que s’han de recuperar de la
malaltia a casa seva:
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir3321/doc31930.html
Trobareu el full informatiu “Virus Pandèmic (H1N1) 2009 núm. 3 adreçat a
professionals sanitaris a:
http://gencat.cat/salut/ies

Podeu consultar també la informació actualitzada
periòdicament en els enllaços següents:
www.who.int/es/ (OMS)
www.ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/novelflu_en.htm (Comi
ssió Europea)
www.cdc.gov/ (Centre per a la Prevenció i Control de Malalties –Estats Units-)
www.msps.es (Ministeri de Sanitat i Política Social)
www.gencat.cat/ (Generalitat de Catalunya)
www.gencat.cat/salut/depsalut (Departament de Salut)
I al telèfon d’atenció i informació: Sanitat Respon 902 111 444
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