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*Informació general 
El virus Covid-19 no és un virus nou. Ja es coneixia, en 2002 va haver-hi un brot molt greu. El que 

el caracteritza és la seva gran capacitat de mutar. La mutació ha provocat que actualment es 

produeixin reaccions inflamatòries i infeccions respiratòries greus.  

 

COMENTARI: 

COVID-19 és la malaltia (de les sigles en anglès coronavirus Disease). El nou coronavirus es diu 

SARS-*Cov-2. 

 

Els coronavirus no són virus nous, però habitualment havien estat responsables de quadres 

banals de via aèria superior. La diferència és que actualment estem sofrint una pandèmia d'un 

coronavirus que ha mutat i té capacitat de fer malaltia pulmonar greu. En el món, ja hi havia 

hagut altres casos de coronavirus capaços de fer malaltia pulmonar greu (SARS-*Cov-1 i MERS-

*Cov en 2002 i 2012, respectivament) però que no havien tingut un abast mundial. 

 

Els principals factors de risc són l'edat, la hipertensió, l'obesitat i les malalties cardíaques i 

pulmonars. 

 

*Com es produeix el contagi? 

El contagi es produeix quan les gotes de la saliva que es generen en parlar o en tossir/esternudar 

entren en contacte amb les mucoses. També es dipositen damunt d'objectes i aquests actuen 

com a transmissors. 

 

*Com es pot prevenir? 

Mantenint una higiene bàsica que implica aspectes com: 

Higiene de mans (es poden rentar amb aigua i sabó convencional). 

Tapar-se la boca en tossir amb el colze o amb mocadors d'un sol ús, no amb les mans. 

Mantenir una distància entre les persones de mínim 1,5 – 2 metres. 

Usar mascaretes quirúrgiques. Les de tela no funcionen perquè deixen passar les partícules.  

Usar guants (però cal tenir en compte que igualment es pot tenir contacte amb les secrecions 

en el moment de posar-los i treure'ls). 

Rentar la roba a 60-80º. 

Netejar de superfícies amb una solució de lleixiu. 

 

*Pot el virus estar dipositat en superfícies o en els productes del supermercat? 

Sí, per això és important fer una correcta desinfecció. Com? 

El lleixiu domèstic és molt efectiu per a la desinfecció de superfícies on pugui haver-hi virus: 

• Superfícies que es toquen amb freqüència: taules i cadires, escriptoris, tauletes de nit, mobles 

del dormitori, taules de treball, etc. 

• Poms de les portes. 

• Superfícies del bany i el vàter. 

• Aixetes. 

• Els productes de la compra 

Perquè el lleixiu sigui eficaç cal netejar prèviament les superfícies amb baietes humides, per a 

recollir la pols. 



Després netejar aquestes mateixes superfícies amb una altra baieta humitejada en una 

dissolució de lleixiu a l'1:50 o aplicant directament amb un vaporitzador aquesta solució i 

posteriorment rentar-lo amb una baieta neta. Per a fer aquesta dissolució es pot dissoldre 20ml 

de lleixiu en 1 litre d'aigua. 

En utensilis del dia a dia com el mòbil, teclats etc. es podria usar alcohol de 70º. 

 

És important mantenir aquestes mesures de prevenció sempre, no únicament quan estàs malalt 

sinó també en fases asimptomàtiques o d'incubació. 

 

Per la informació que es té actualment, es pot dir que en pediatria l'afectació del COVID-19 sol 

produir símptomes lleus fins i tot en pacients trasplantats. 

 

Preguntes que han anat formulant familiars de nens/es trasplantats hepàtics 

 

Quan podem començar a tenir contacte amb algú que ha tingut COVID-19? 

14 dies després d'haver presentat els símptomes. 

 

On hem d'acudir si els nostres fills/es presenten símptomes? 

Hem d'acudir a l'Hospital Vall d’Hebron, preferentment a urgències (previ contacte amb l'equip 

de trasplantament hepàtic) o a consultes externes si així li ho indiquen. 

Els símptomes són quadre catarral, febre prolongada, sensació de cansament o dificultat per a 

respirar. 

 

Quan s'administra tractament en cas de COVID-19, en què condiciona el tractament 

immunosupresor? 

Depenent de la gravetat del quadre i dels fàrmacs que s'utilitzin per a combatre el virus, pot 

suposar haver de disminuir la dosi fins i tot en algunes ocasions retirar-lo. No és obligatori retirar 

la immunosupressió quan es contrau la infecció. La immunosupressió no és beneficiosa en cas 

de contraure el virus. Els corticoides sí que podrien ajudar en casos d'afectació pulmonar greu 

(SARS). 

 

Si els pares treballem hem de deixar de tenir contacte amb els nostres fills trasplantats? 

No, el que cal tenir en compte és mantenir la higiene de manera molt estricta. 

 

Què s'ha de fer en cas de progenitors separats o divorciats? 

L'ideal és que els pares i mares acordin el millor per al fill/a, l'ideal és realitzar el mínim de 

desplaçaments possibles sense trencar el confinament. 

 

Si ja has estat un mes amb el teu fill/a confinat, es podria dir que estàs sa? 

Sí, però l'important és no deixar el confinament i mantenir-lo igual. 

 

En relació a les proves i test: la disponibilitat és limitada, és menor de la desitjada. Es contempla 

la possibilitat de fer test serològics a aquelles persones que hagin pogut estar en contacte amb 

un malalt COVID-19. 

 

Si existeix la sospita d'haver tingut el virus, es faria la prova? 

No de manera generalitzada, solament en aquells casos que vagi a canviar la nostra actitud. En 

casos de pacients trasplantats amb sospita d'infecció SEMPRE es realitzarà l'estudi del virus. 



 

Existeix alguna vacuna per al SARS-*Cov-2? 

S'estan realitzant molts assajos. Les vacunes que s'estan assajant no usen virus vius pel que es 

podrien administrar també a pacients immunodeprimits però encara no hi ha dades fiables ni es 

coneix quin tipus d'immunitat pot suposar. 

 

Quina és la recomanació en relació a la incorporació o tornada a l'escola dels nostres fills? 

La meva recomanació a títol personal és que els nens immunodeprimits no s'incorporin a l'escola 

fins com a mínim el setembre (és una opinió personal perquè no existeix cap directriu encara 

d'Educació). Això inclou que tampoc han d'assistir a colònies, casals d’estiu, piscines, tots aquells 

llocs on hi hagi altres nens. Quan arribi setembre i depenent de la càrrega viral d'aquest moment 

es valorarà si aquesta incorporació a l'escola s'ha de realitzar o no, i si ha de ser amb o sense 

mascareta. 

Tampoc es pot sortir a passejar, ni veure familiars, amics, cosins, etc. Tots hem de seguir 

confinats, seguint les recomanacions del Govern. Es preveu que el desconfinament sigui 

progressiu i els grups de risc es desconfinin al final. En la mesura que sigui possible, s'hauria 

d'incloure als pacients trasplantats en aquest grup de població de risc, a pesar que estrictament 

parlant no pertanyin a ella.  

 

Què succeeix en les famílies els germans de les quals hagin d'incorporar-se per exemple els 

últims 15 dies de juny o altre? 

Hauran de mantenir les mesures d'higiene en tot moment. 

 

Quan ha de ser la incorporació dels pares al treball? 

No hi ha una moratòria especial, però des de l'hospital s'ha generat un document recomanant 

que la seva incorporació no es produeixi fins al final del desconfinament. Aquest document no 

té cap validesa legal ni obliga en res a les empreses però sí deixa constància de la recomanació 

mèdica. Les famílies que vulguin disposar d'aquest document el poden sol·licitar a través del 

mail de l'hospital. 

 

Els pares que ens vegem obligats a incorporar-nos al treball, podem deixar al nostre fill/a amb 

els avis? 

No es recomana deixar als nens amb els avis, ja que són població de risc. Tot i així, cada família 

ha de valorar les seves possibilitats. 

 

Què passarà amb les visites, analítiques i proves que estaven programades? 

Tot s'anirà reprogramant, setmana a setmana. Aquelles proves o visites que són molt importants 

es continuen fent però s'ha refet el circuit. Ara les analítiques ja no es fan en l'edifici general sinó 

en la planta -1 porta 7. És una zona menys concorreguda. 

Els metges s'aniran posant en contacte amb cada família en cas d'haver de donar alguna 

indicació especial per a les visites, proves i altres. 

 

Com serà el nostre desconfinament? 

La sortida serà gradual i molt poc a poc, hem d'anar adaptant-nos al que va passant. Els nens/es 

trasplantats es contemplen com a grup de risc al mateix nivell que les persones majors d'edat. 

 

 

 



Els que tenen gats a casa corren algun risc? 

No, perquè els gats no són transmissors de la malaltia. Igualment han de ser acurats amb les 

mesures de neteja de superfícies. 

 

Un nen/a trasplantat pot ser asimptomàtic? 

És molt probable que molts nens trasplantats siguin asimptomàtics, com la resta de nens o que 

no presentin un quadre greu 

 

Què s'ha de fer en cas que un pacient que està controlat a Vall d’Hebron estigui actualment 

fora de Catalunya? 

Ha d'acudir on el vegin normalment i que aquest centre mèdic es posi en contacte amb nosaltres 

per a valorar la situació. 

 

Pot ser que a la tardor o hivern que ve hi hagi un altre brot d'aquest virus? 

Sí, però quantes més persones hagin estat en contacte amb aquest virus més protecció 

començarà a haver-hi. 

 

Què hem de fer si les receptes mèdiques han caducat? 

Totes les receptes s'han reactivat-actualitzat per a dos mesos, quan anem a la farmàcia ja els 

constarà, només hem de presentar la targeta sanitària (no fa falta la recepta impresa). 

 

En cas de voler donar sang, es pot? 

No hi ha cap problema, a més el Banc de Sang és un dels llocs més segurs. 

 

Què succeeix amb els adolescents? 

Igual que els nens petits són més asimptomàtics, els adolescents tampoc solen manifestar 

símptomes greus. 

 

Existeixen casos de COVID-19 en persones trasplantades? 

Si, tant en adults com en nens. En el cas dels nens, la supervivència i evolució ha estat excel·lent. 

Sembla que el trasplantament no és un factor de risc.  

 

Què han de fer les persones que han entrat en contacte amb unes altres que han tingut Covid-

19? 

Si és indispensable que entrin en contacte amb un pacient trasplantat, han de mantenir les 

mesures higièniques recomanades de manera estricta en tot moment. 

 

Es pot viatjar? 

La recomanació és que no. S'haurà de valorar la possibilitat de viatjar en funció de la situació 

epidemiològica del moment. 

 

Si malgrat haver realitzat aquesta xerrada continuen havent-hi dubtes es pot, com sempre, 

enviar un e-mail als metges que s'encarregaran de respondre a tot allò que necessitem. 

 

 


