
 

 

 

COVID 19: integració entre AP i hospitals 

La COVID19 ha resultat una pandèmia que ha transformat de forma precipitada la 
nostra manera de treballar i d’atendre la nostra població.  Durant aquests quasi 
tres mesos hem adquirit una flexibilitat i una adaptació al canvi com mai abans.  La 
informació ha arribat esglaonada i no sempre de la mateixa manera en els diferents 
territoris.  La producció científica s’ha multiplicat i ens ha fet anar modificant les 
nostres estratègies de maneig.  

Però el més característic d’aquesta crisi sanitària ha estat la dificultat per 
consensuar els protocols d’actuació i la nombrosa variabilitat en els procediments 
entre els diferents centres.  És d’especial interès crear  un espai de trobada i 
discussió dels diferents aspectes: 

• Epidemiologia de la infecció 
• Mesures preventives del personal sanitari 
• Mesures de control poblacional 
• Fisiopatologia i clínica de la malaltia COVID-19 
• Tècniques diagnòstiques  
• Tractaments actuals  
• Maneig de la COVID-19 en Atenció Primària 

   Debatrem i donarem resposta a diferents qüestions: 
 Com hem de fer servir els equips de protecció en els diferents escenaris?  
 Quin valor hem de donar a tots els símptomes que observem i no han estat 

descrits en les sèries publicades?  
 Com interpretem les diferent proves diagnòstiques en les diferents fases de 

la malaltia (període asimptomàtic, simptomàtic i fase  de convalescència?   
 Quines diferències hi ha entre els diferents tests serològics?  
 Les fases de desescalada es relacionaran amb rebrots de la malaltia?  
 L’Atenció Primària assumirà el control sanitari de les residències?  
 Quins tractaments són més efectius? Estan a l’abast de l’Atenció Primària? 

Quina experiència d’ús es te?  
 Estem a prop de la vacuna?    
 I el més important: podem  treballar de forma coordinada hospitals i centres 

d’Atenció Primària?  
  

Aquest és el propòsit del projecte. Oferir les últimes novetats i habilitar aquest 
espai de debat i discussió dels diferents professionals que treballen en el mateix 
territori per intentar fer més eficient i més ordenada l’atenció a la nostra població. 

 
Si vols participar-hi t’has d’inscriure aquí: 
http://w.camfic.cat/covid19aphospitals 
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