
  

 

Preguntes i respostes per a professionals d’atenció primària  

sobre l’actuació enfront el coronavirus 

1. Com ha de ser una primera visita de pacient sospitós de COVID-19? 

Cal avaluar la simptomatologia (relacionada amb infecció respiratòria, febre, tos, dispnea, estat 

general...) i valorar les comorbiditats (consultar els factors de risc i les observacions a tenir en 

compte en aquesta pàgina de la Guia d’actuació enfront 

de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 a l’atenció primària i a la comunitat, 

actualitzada el 20/03/2020), per decidir si cal:  

o derivació hospitalària (criteris d’alarma o comorbiditats). 

o sol·licitud de radiografia de tòrax ambulatòria (tos, febre de més de 4 dies d'evolució o 

dispnea de dies d’evolució). 

o indicació d’aïllament domiciliari (si té símptomes lleus) i seguiment periòdic. 

 

2. A qui se li ha de fer la prova de laboratori (PCR COVID-19)? 

A dia d’avui es fa als pacients hospitalitzats, als pacients amb criteris de gravetat i a persones 

simptomàtiques que siguin professionals sanitaris, de serveis essencials, persones 

institucionalitzades i de centres penitenciaris. Actualment no cal fer la prova a pacients 

asimptomàtics. 

3. Incapacitat Temporal (IT) 

Amb caràcter temporal, en els casos relacionats amb la malaltia comuna per COVID-19 es pot 

demorar l’enviament dels comunicats de baixa, confirmació o alta fins al moment en què aquest 

enviament sigui possible. A més, al realitzar el comunicat de baixa a la història clínica, es pot 

visualitzar i descarregar des de La Meva Salut. Per altra banda, a través del Servei INSS-

EMPRESES (FIE) l'empresa pot verificar l'existència dels comunicats expedits, sense necessitat 

d'esperar que el treballador li aporti la còpia. 

4. Visites que no es poden demorar. 

Les activitats no demorables van des d’una patologia aguda, a una descompensació d’una 

patologia crònica i a cures i procediments que s’han de seguir realitzant. En aquesta pàgina de la 

Guia d’actuació enfront el coronavirus trobareu una llista d’Activitats imprescindibles a realitzar que 

pot canviar a mesura que evolucioni la situació. El control dels pacients anticoagulants s’ha de 
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seguir fent, però en els pacients estables es proposarà ampliar el control fins un màxim de 42 dies 

(en lloc dels 28 actuals). 

 

5. Com es comporta la malaltia i quins predictors de complicació hi ha? 

Els signes dels principals símptomes d’alarma i l’existència de factors de risc associats, que es 

descriuen en aquestes taules de la Guia d’actuació, fan preveure una evolució clínica desfavorable 

per valorar la realització d’un control més estricte i/o la derivació a un centre hospitalari. Segons els 

criteris d’atenció clínica de la semFyC el 80% dels pacients amb COVID-19 desenvolupen una 

malaltia lleu i estableix uns criteris de valoració clínica que podeu consultar en aquest apartat. 

 

6. Quan he de derivar al CUAP / Servei de diagnòstic per la imatge (SDPI)? 

Pacients amb bon estat general, tos i febre de més de 4 dies s’han de derivar per fer radiografia 

(RX) de tòrax. 

 

7. Quan he de derivar a l’hospital? 

Quan la situació clínica del malalt és greu, o es preveu una evolució clínica desfavorable. Consulteu 

els símptomes d’alarma en aquest apartat de la Guia d’actuació enfront el coronavirus i els criteris 

de derivació hospitalària de la semFyC. En cas de pneumònia, consulteu l’algoritme de detecció de 

les pneumònies a l’atenció primària. 

 

8.Quin és el tractament hospitalari?  

Consulteu el document amb les Recomanacions de tractament farmacològic en la 

infecció per SARSCoV-2. 

 

9. Les pautes de tractament pal·liatiu són les generals per als pacients en final de 

vida? 

En aquest sentit podeu consultar el document de recomanacions generals relacionades amb 

decisions ètiques difícils, orientada a l’actual context d’emergència epidemiològica i elaborada per la 

semFyC amb altres societats científiques. El document està orientat en tres àmbits: organització i 

recursos; característiques de la persona i situació global i l’ètica de les decisions. I en cada àmbit 

s’ha de valorar el factor que afecta les diferents solucions. 
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