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Introducció	.................................................................................	
Aquest	pla	de	continuïtat	té	per	objecte	definir	mesures	preventives	per	evitar	el	contagi	
del	COVID-19	a	conseqüència	de	les	tasques	derivades	del	treball,	en	la	fase	de	
desescalament	i	desconfinament	progressiu	en	què	ens	trobem.	

Es	tracta	d’un	protocol	específic	per	a	aquest	servei,	el	qual	complementa	i	adapta	
aquelles	mesures	que,	amb	caràcter	general,	regeixen	per	a	tots	els	centres	i	serveis	del	
Grup	Sant	Pere	Claver.	

Tant	les	mesures	generals	a	nivell	de	Grup	com	aquelles	específiques	d’aquest	servei	en	
concret	es	trobaran	sempre	actualitzades	a	la	url	de	la	nostra	Intranet	habilitada	per	
l’organització	amb	aquesta	finalitat	>>	http://www.santpereclaver.org/covid19/protocol.	

L’objectiu	 d’aquest	 document	 és	 definir	 el	 pla	 de	 treball	 a	 seguir	 en	 els	 Serveis	 de	 Holters	 i	
Ergometries	durant	el	progressiu	desconfinament,	amb	les		directrius	necessàries		per	aconseguir	
la	màxima	eficiència	del	servei.		

Aquest	 pla	 ha	 sigut	 treballat	 amb	 la	 participació	 de	 la	 Dra.	Mª	 H.	 Pérez,	 adjunta	 del	 Servei	 de	
Cardiologia,	 Sra.	 N.	 Martínez,	 cap	 de	 infermeria,	 i	 Sra.	 L.	 Tranche,	 responsable	 de	 l’àrea	
administrativa	

Aquest	protocol	entra	en	funcionament,	amb	el	reinici	de	les	visites	presencials.	La	seva	vigència,	
així	 com	 les	 possibles	 modificacions	 que	 es	 facin	 posteriorment,	 vindrà	 condicionada	 pel	 que	
estableixin	 les	autoritats	competents,	els	 requeriments	externs	o	 interns	de	seguretat	 i	 salut	 i	el	
rendiment	de	les	mesures	que	recull	aquesta	primera	versió	

	

Programació	..............................................................................	
La	metgessa	adjunta	s’encarregarà	d’avaluar	 i	prioritzar	 les	peticions	de	proves	d’esforç	 i	holters		
rebudes,	segons	la	seva	urgència.	
	
La	 responsable	 de	 l’àrea	 administrativa	 serà	 la	 responsable	 de	 l’organització	 del	 personal	 de	
suport	assistencial,	així	com	de	l’organització	i	disponibilitat	de	despatxos	i,	en	cas	necessari,	dels	
canvis	en	la	programació	de	les	agendes.			
	
Els	 pacients	 seran	 citats,	 per	 carta	 o	 telèfon,	 amb	 intervals	 de	 30	 minuts	 per	 assegurar	 la	 no	
coincidència	de	varies	persones	a	la	sala	d’espera.	
	
En	 les	 citacions	 per	 via	 telefònica	 es	 donaran	 les	 instruccions	 prèvies	 a	 la	 prova,	 també	
especificades	en	la	carta	de	citació.	
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Organització	del	treball	.......................................................	
Donat	la	tipologia	de	les	proves,	l’atenció	dels	professionals	serà	sempre	presencial.	Tan	sols	en	el	
cas	de	la	interpretació	dels	holters	es	podrà	treballar	de	forma	remota	si	la	quantitat	de	proves	ho	
requereix	
	
Els	pacients	hauran	de	venir	sols	o,	en	casos	necessaris,	amb	un	sol	acompanyant,	per	 tal	de	no	
incrementar	el	nombre	de	persones	a	la	sala	d’espera.	
	
Als	 pacients	 se’ls	 demanarà	 que	 portin	 mascareta	 de	 casa.	 En	 cas	 de	 no	 portar-la	 se´ls	 hi	
proporcionarà	al	arribar	a	recepció.	
	
Les	ergometries	seran	realitzades	per	un	equip	de	metge	 i	 infermera	o	auxiliar,	en	blocs	de	matí	
i/o	tarda,	3	dies	per	setmana	
	
Els	 lectors	 de	 holters	 els	 col·locarà	 una	 auxiliar	 de	 infermeria	 durant	 els	 matins,	 de	 dilluns	 a	
divendres	

	

Espais	..............................................................................................	
Les	proves	complementàries	de	cardiologia,	es	 realitzen	a	 la	1ª	planta	del	edifici	de	 la	Fundació,	
ubicat	al	carrer	Vila	i	Vilà.	

Disposem	de	dos	sales	d’espera,	A	i	B,	que	també	son	utilitzades	pel	Servei	de	Electromiografia,	i	
que	seran	utilitzades	de	forma	alternativa	dependent	del	Servei	que	estigui	treballant		

Les	cadires	de	les	sales	d’espera,	A	i	B,	que	es	puguin	utilitzar,	estaran	senyalitzades,	garantint	un	
espai	de	seguretat	entre	els	pacients.	

A	cada	sala	d’espera	es	disposarà	d’un	dispensador	de	gel	hidroalcohòlic	

	

Mesures	de	protecció	individuals	.................................	
Destinat	a	tot	el	personal	facultatiu	amb	atenció	directa	al	pacient:	

Ø Portaran	 sempre	mascareta	 FPP2,	 guants	 de	 nitril,	 pantalla	 protectora	 facial	 i	 pijama	 o	
bata	de	màniga	llarga	impermeable.	

(a) Sempre	 que	 sigui	 possible,	 la	 mascareta	 durarà	 tota	 la	 setmana	 i	 quedarà	
guardada	a	la	taquilla	en	un	sobre	de	paper	

(b) Els	guants	es	canviaran	sempre	que	estiguin	deteriorats	o,	com	a	mínim,	cada	
bloc	de	proves	(matí	o	tarda)	
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(c) La	pantalla	protectora	d’ús	personal	 serà	netejada	per	 fora,	després	de	cada	
prova	 amb	 una	 gasa	 impregnada	 en	 líquid	 desinfectant.	 Al	 final	 del	 dia	
quedarà	guardada	a	la	taquilla.	

(d) Les	bates	es	reutilitzaran	durant	una	setmana,	sempre	i	quan	estiguin	en	bon	
estat.	En	finalitzar	la	jornada,	es	ruixaran	amb	líquid	desinfectant.	

Ø Faran	 rentat	 de	mans	 amb	 sabó	 i	 posteriorment	 gel	 hidroalcohòlic,	 abans	 i	 després	 de	
cada	bloc	de	proves	(mati	i	tarda)	

Ø Rentat		de	mans	amb	sabó	(amb	els	guant	posats),	després	de	cada	prova	

Ø El	material	mèdic	(fonendoscopi	i	pulsioxímetre)	es	netejarà	amb	gasa	impregnada	en		gel	
després	de	cada	prova.	

Ø El	 teclat	 del	 ordinador,	 així	 com	 els	 manillars	 de	 la	 bicicleta	 i	 cinta	 d’ergometries,	 	 es	
netejaran	també	després	de	cada	prova,	amb	esprai	de	líquid	desinfectant	

Ø Els	 lectors	 de	 holters,	 un	 cop	 col·locat	 al	 pacient,	 serà	 embolicat	 amb	 paper	 film	 per	
impedir	el	contacte	directe	amb	la	pell	del	pacient	les	24	hores	de	la	prova	

Ø Al	retirar	el	holter	es	desinfectaran,		registradora	i	cables,	amb	gasa	impregnada	en	líquid	
desinfectant.	

Ø Entre	cada	visita	mèdica,	s’obriran	finestres,	2	o	3	minuts,	mentre	es	fa	neteja	del	material		

	

Mesures	de	protecció	per	a	les	persones	ateses	
o	visites	.........................................................................................	

Ø El	pacient	haurà	de	de	portar	mascareta	durant	tot	el	temps.	

Ø Entrarà	sol.	Si	vingués	acompanyat	i	fos	necessari,	al	finalitzar	la	prova	es	donarien	les	
explicacions	adients	al	acompanyant.	

Ø La	infermera	li	preguntarà	si	ha	tingut	febre	o	símptomes	compatibles	amb	Covid19	abans	
de	iniciar	la	prova	i	li	posarà	gel	hidroalcohòlic	a	les	mans.	

Ø La	talla	de	tela	o	paper	per	protecció	de	la	llitera,	serà	canviada	amb	cada	pacient	

	

Eliminació	de	residus	sanitaris	........................................	
Mascaretes,	 guants	 i	 elèctrodes	 d’un	 sol	 ús	 s’eliminaran	 en	 el	 contenidor	 de	 residus	 sanitaris	
estipulats	anteriorment	per	la	tipologia	del	servei	i	recollit	en	el	protocol	general.	
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Protocol	elaborat	per:	

Ø Dra.	Maria	H.	Pérez	

Adjunta	Servei	de	Cardiologia.	Grup	Sant	Pere	Claver.	Fundació	Sanitària	

Tel:	93.442.88.29	Ext.	111	i	112		

mhuertas@fhspereclaver.org	

	

Ø Sra.	Laudina	Tranche	

Responsable	de	l’Àrea	Administrativa.	Grup	Sant	Pere	Claver.	Fundació	Sanitària	

Tel:	93.442.88.29		Ext.	102	

Mòbil	d’empresa:	628421488	

ltranche@fhspereclaver.org	

	

Ø Sra.	Núria	Martínez	

Cap	de	Infermeria.	Grup	Sant	Pere	Claver.	Fundació	Sanitària	

Tel:	93.442.88.29		Ext.	313	

nmartinez@fhspereclaver.org	
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