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Grip A. DenominaciGrip A. Denominacióó
�� Nova gripNova grip

�� Grip mexicanaGrip mexicana

�� Grip PorcinaGrip Porcina

DD’’aquestes tres denominacions ens quedaraquestes tres denominacions ens quedarííem amb la de Grip em amb la de Grip 
A, o nova Grip, doncs les altres dues porten a confusiA, o nova Grip, doncs les altres dues porten a confusióó i poden i poden 
tenir un aspecte pejoratiu.tenir un aspecte pejoratiu.



La Grip A o Nova Grip és una malaltia infecciosa
produïda per un nou virus, A(H1N1) que 
prèviament no havia circulat entre nosaltres.

Te caràcter de pandèmia, per transmissió
sostinguda del virus en més de tres països de
dues regions sanitàries .

La transmissió és interpersonal, a través de 
les gotes de saliva que els infectats desprenen
al tossir, parlar o esternudar.

Les previsions més pessimistes estimen que 
podria infectar-se un 30% de la població.

L’acumulació de persones i el fred poden 
afavorir la proliferació de la grip.

Grip A. DefiniciGrip A. Definicióó



El curs clEl curs clíínic de la malaltia es en la major part dels casos benigna i de nic de la malaltia es en la major part dels casos benigna i de 
ssíímptomes lleus o similars als de la grip estacional.mptomes lleus o similars als de la grip estacional.



SSíímptomesmptomes
�� FebreFebre

�� Tos Tos 

�� CefaleaCefalea (mal de cap).(mal de cap).

�� RinorreaRinorrea (mucositat nasal).(mucositat nasal).

�� OdinofOdinofààgiagia (mal de gola).(mal de gola).

�� MiMiààlgialgia (dolors musculars)(dolors musculars)

�� Mal estar general (cruiximent)Mal estar general (cruiximent)



Mesures de prevenciMesures de prevencióó

�� RentarRentar--nos les mans amb freqnos les mans amb freqüèüència amb aigua i sabncia amb aigua i sabóó o o 
sol.sol.lucions lucions que continguin alcohol i eixugarque continguin alcohol i eixugar--les amb les amb 
tovalloles de paper o aire calent, quan estiguem en espais tovalloles de paper o aire calent, quan estiguem en espais 
comunscomuns

�� Evitar el contacte proper amb persones malaltes de grip i Evitar el contacte proper amb persones malaltes de grip i 
no compartir els estris de menjarno compartir els estris de menjar

�� Si sospitem que hem contret la malaltia, posarSi sospitem que hem contret la malaltia, posar--nos en nos en 
contacte amb el metge de capcontacte amb el metge de capççalera i no sortir de casa per alera i no sortir de casa per 
no contagiar als altres.no contagiar als altres.



QuQuèè cal fer quan sospitem que cal fer quan sospitem que 
poden tenir Grip A?poden tenir Grip A?

�� No posarNo posar--nos nerviosos.nos nerviosos.

�� Consultar amb el metge de capConsultar amb el metge de capççalera.alera.

�� El diagnEl diagnòòstic es farstic es faràà per sospita clper sospita clíínica.nica.

�� Si no coexisteixen malalties associades, es prescriurSi no coexisteixen malalties associades, es prescriuràà un un 
tractament simptomtractament simptomààtic i cura domicilitic i cura domiciliàària.ria.



Normes per la cura al domicili dels Normes per la cura al domicili dels 
pacients (1)pacients (1)

La majoria de pacients, un cop valorats pel seu metge de La majoria de pacients, un cop valorats pel seu metge de 
capcapççalera, podran ser tractats al seu domicili particular alera, podran ser tractats al seu domicili particular 
aplicant unes normes daplicant unes normes d’’observaciobservacióó i proteccii proteccióó adequades. adequades. 

Quant a les Quant a les normes dnormes d’’observaciobservacióó serien les segserien les següüents:ents:

�� Vigilar lVigilar l’’apariciaparicióó de sde síímptomes mptomes dd’’alertaalerta, , que es valoraran que es valoraran 
per un facultatiu (Dificultat respiratper un facultatiu (Dificultat respiratòòria, disminuciria, disminucióó de la de la 
saturacisaturacióó dd’’oxigen, Esgotament respiratori, alteracioxigen, Esgotament respiratori, alteracióó del nivell del nivell 
de conscide conscièència, xoc).ncia, xoc).

�� RepRepóóss relatiu.relatiu.

�� HidrataciHidratacióó adequada.adequada.

�� AntitAntitèèrmics.rmics.



Normes per a la cura al domicili Normes per a la cura al domicili 
dels pacients (2)dels pacients (2)

Quant a les Quant a les normes de proteccinormes de proteccióó tindrtindrííem:em:

�� AAïïllament respiratorillament respiratori

�� NetejaNeteja



AILLAMENT RESPIRATORIAILLAMENT RESPIRATORI

�� Es recomana no sortir del domicili, si el pacient te febre o Es recomana no sortir del domicili, si el pacient te febre o 
durant els 7 dies segdurant els 7 dies següüents a lents a l’’inici dels sinici dels síímptomes.mptomes.

�� HabitaciHabitacióó no compartida, ventilada i a ser possible amb no compartida, ventilada i a ser possible amb 
bany propi.bany propi.

�� PosarPosar--se se mascaretamascareta quan algquan algúú entri a lentri a l’’habitacihabitacióó o si es o si es 
comparteixen espais.comparteixen espais.

�� TaparTapar--se nas i boca amb mocadors de paper, al tossir i se nas i boca amb mocadors de paper, al tossir i 
esternudar, i llenesternudar, i llenççarar--los un cop utilitzats.los un cop utilitzats.

�� No rebre visites (fer servir el telNo rebre visites (fer servir el telèèfon, fon, InternetInternet..)...).

�� Procurar que una sola persona, a poder ser sempre la Procurar que una sola persona, a poder ser sempre la 
mateixa, tingui cura del pacient. Aquesta persona extremarmateixa, tingui cura del pacient. Aquesta persona extremaràà
les mesures de protecciles mesures de proteccióó..



NETEJANETEJA

�� LlenLlenççar els mocadors de paper en una bossa tancadaar els mocadors de paper en una bossa tancada

�� Netejar les superfNetejar les superfíícies de contacte mes freqcies de contacte mes freqüüent del pacient ent del pacient 
amb solucions amb solucions hidroalcoholiqueshidroalcoholiques..

�� NetejarNetejar--se les mans amb solucions se les mans amb solucions hidroalcoholiqueshidroalcoholiques
desprdesprèès ds d’’haver estat amb contacte amb el pacient.haver estat amb contacte amb el pacient.

�� La roba i els estris que ha utilitzat per menjar no cal rentarLa roba i els estris que ha utilitzat per menjar no cal rentar--
los per separat.los per separat.



Pacients amb patologies associadesPacients amb patologies associades

�� GestantsGestants..

�� Pacients amb malalties respiratPacients amb malalties respiratòòries.ries.

�� Pacients amb malalties cardPacients amb malalties cardííaques.aques.

�� Pacients diabPacients diabèètics amb tractament.tics amb tractament.

�� Pacients en diPacients en diààlisi.lisi.

�� Pacients als que sePacients als que se’’ls hi ha extirpat la ls hi ha extirpat la melsamelsa..

�� Pacients amb malalties hepPacients amb malalties hepààtiques.tiques.

�� Pacients amb malalties Pacients amb malalties neuroneuro musculars.musculars.

�� Pacients Pacients inmunodeprimitsinmunodeprimits (per malaltia o tractaments).(per malaltia o tractaments).

�� Obesos mObesos mòòrbids.rbids.

Casos especialsCasos especials



Tractament en cada casTractament en cada cas

�� En els casos lleus i en pacients sense malalties coexistents En els casos lleus i en pacients sense malalties coexistents 
serseràà un tractament simptomun tractament simptomààtic.tic.

�� En els pacients descrits abans com a casos especials, es a En els pacients descrits abans com a casos especials, es a 
dir amb malalties associades perdir amb malalties associades peròò amb samb síímptomes lleus, mptomes lleus, 
podran rebre tractament antivpodran rebre tractament antivííric a domicili amb un ric a domicili amb un 
seguiment estret pel metge de capseguiment estret pel metge de capççalera.alera.

�� Els pacients, amb o sense malalties associades, perEls pacients, amb o sense malalties associades, peròò amb amb 
ssíímptomes mmptomes méés intensos seran ingressats.s intensos seran ingressats.



Tractament Tractament antiviralantiviral

�� Els fEls fààrmacs recomanats srmacs recomanats sóón n OseltamivirOseltamivir / / ZanamivirZanamivir..

�� No guareixen la malaltia. Tan sols alleugen els sNo guareixen la malaltia. Tan sols alleugen els síímptomes i mptomes i 
poden escurpoden escurççar la seva durada, si sar la seva durada, si s’’administren en fase administren en fase 
precoprecoçç..

�� La seva efectivitat, com a tractament preventiu en la La seva efectivitat, com a tractament preventiu en la 
profilaxiprofilaxi post exposicipost exposicióó, , éés discutida.s discutida.

�� Poden tenir efectes adversos.Poden tenir efectes adversos.



VacunaciVacunacióó (1)(1)

ConsideracionsConsideracions

�� Els adults, dEls adults, d’’edat > als 60 anys, mostren certa immunitat edat > als 60 anys, mostren certa immunitat 
enfront el virus A/H1N1.enfront el virus A/H1N1.

�� Les vacunes contra la grip estacional, emprades en els Les vacunes contra la grip estacional, emprades en els 
darrers anys, no confereixen proteccidarrers anys, no confereixen proteccióó sobre el nou virus. sobre el nou virus. 

�� La vacunaciLa vacunacióó es voluntes voluntàària.ria.



VacunaciVacunacióó (2)(2)
RecomanacionsRecomanacions

Les autoritats sanitLes autoritats sanitààries recomanen administrar la nova ries recomanen administrar la nova 
vacuna als segvacuna als següüents grups de poblacients grups de poblacióó::

�� Dones embarassades.Dones embarassades.

�� Pacients amb possibilitats de patir complicacions (Casos Pacients amb possibilitats de patir complicacions (Casos 
especials).especials).

�� Professionals sanitaris.Professionals sanitaris.

�� Personal de Serveis Comunitaris.Personal de Serveis Comunitaris.




