
Cap de Guardia o Cap de Med Preventiva: 
Coordinació trasllat cas sospitos HCB

a.- Avisar AVI**
b.- Avisar Malalties Infeccioses (380184)**

c.- Avisar Med Tropical (380310)
d.- Avisar Cap Prevenció Riscos Laborals

e.- Contactar SEM 

Ingrès directe a AVI (E104): llit aïllament
1. Ambulancia SEM aparca en soterràni (escala 3)
2. Descarrega pacient (no es fa canvi de llitera) 
3. Bloqueig ascensor escala 3 i puja fins a 4 planta (mantenir bloqueijat ascensor fins sortida tot l’equip SEM) (#)
4. Entrada a AVI (1-4) per HDia Dermato (si no està buit, cal assegurar que tot el personal i pacients es mantenen dins

de les habitacions/boxes en el procés del trasllat: avisar a l’entrar i sortir personal SEM/llitera) (#)
5. Personal SEM porta pacient fins a AVI i fa el transfer dins de l’habitació
6. Personal HCB es fà càrrec del pacient
7. Personal SEM “brut” surt pel mateix recorregut (invers) fins a l’ambulància i abandona HCB
8. Neteja superficie ascensor escala 3 (veure PNT)
9. Desbloqueijar ascensor escala 3 un cop acabada neteja (#)
10. Aplicar PNT Aïllaments FHV HCB en tot el procés d’atenció al cas sospitos (veure PNT)

Decisió activació PNT: Agencia Salut Pública BCN/CAT
Avis a:

a.- Cap de Med Prev (382073)
o

b.- Cap Guàrdia (385466)

Trasllat electiu per activació PNT (cas sospitós identificat en un altre Hospital o CAP o Aeroport) (11/10/2014)

Cap de Guardia: 
Coordinació recepció i ingrès cas sospitos HCB

a.- Avisar Supervisor/a de Guardia
b.- Avisar Seguretat (#)

**Nota: Els Metges de Guardia de Malalties Infeccioses i de l’AVI son els responsables d’activar segons els seus procediments específics intern al 
personal sanitari (metges i infermeres) i infraestructures necessaries per garantir l’atenció al cas sospitos. Estaran en contacte permanent amb el Cap 
de Guardia fins a completar tot el procés d’activació del PNT. 
Si és un cas pediàtric: trucar a Cap de Guardia de HSJDeu (665500265)



ENQUESTA BÀSICA EPIDEMIOLOGICA: Pacient que a l’últim mes (21 dies) ha viatjat a les zones
de risc (consultar mapa) o ha tingut contacte amb casos de Ebola, que ara té febre > 37,7 ºC i 

almenys 2 dels següents simptomes: Miàlgies, cefalàlgia, odinofàgia, vòmits, diarrea, 
manifestacions hemorràgiques (exantema o petèquies, epistaxi, hemoptisi, hematèmesi, melenes)

Urgències
Ubicar pacient a box “Àrea Descon Química”

Consultes Externes
Despatx 63

Revaloració immediata i visita mèdica (amb EPI)
 Laborables de 9-17h: Avisar Med Trop (380310). 
 > 17h i caps de setmana: Avisar Mal. Inf (380184))

Avisar Med Trop 
(380310)

Si el metge  (Infecc o Trop) confirma que el pacient ha estat en una de les àrees de 
transmissió local del virus Ebola (veure mapa) i/o ha estat en contacte directe amb 

un cas confirmat de malaltia per virus Ebola en els 21 dies previs 
i té febre >37,7ºC i almenys 2 dels símptomes descrits

Pacient:
No pot sortir del box
NO ES FARÀ CAP EXTRACCIÓ DE SANG

Disposar de recipients especials per recollir 
excretes que es llençaran al cubell negre

Personal:
NO HI HA RISC si no hi ha contacte amb 
secrecions o fluids del pacient.

Per entrar al BOX cal fer-ho amb els EPIs
adequats (veure esquema)

En cas de contacte accidental amb secrecions o 
fluids, contactar amb salut laboral (5538-5431) i 

coordinadora de l’àrea on ha ocorregut 
l’accident.

Àrea descontaminació química (ADQ)/ Despatx 
C. Externes:
Mímin instrumental i utillatge possible
Imprescindible:
Cubell Negre residus (Avisar a Neteja 380168 
/380171)

Un cop desallotjat :
Neteja a fons .
Instrumental utilitzat es tractarà com un residu 
tipus III 

a.- Supervisió truca a cap de Guardia (385466) i Cap de Med Prev (382073)
b.- Cap de Guardia: Trasllat del pacient a E104 (Box 2)

c.- Cap de Guardia: Trucar Agència Salut Pública per presa decisió activació PNT 
(SUVEC: 627480828; ASP-BCN: 2384545; ASP-CAT: 5513693)

Aspectes a tenir en compte (11/10/2014):

Coordinadora Urgències (380447)

Pacient identificat per Infermera de triatge  a Urgències/CCEE HCB

**Nota: Els Metges de Guardia de l’Avi i Malalties son responsables d’activar, segons els seus
procediments específics intern, al personal sanitari (metges i infermeres) i infraestructures
necessaries per garantir l’atenció al cas sospitos.
Estaran en contacte permanent amb el Cap de Guardia fins a completar tot el procés
d’activació del PNT.
Avisar lliterers (2579): Transport Crític (TC) i Cap Prevenció Riscos laborals (389888)
Seguir PNT anterior pel circuit de trasllat a AVI E104 Box 2


