ANNEX 3. PROTOCOL D’ACTUACIONS DE L’EUI EN CAS DE PUNTURES / EXPOSICIONS
A ALTRES AGENTS BIOLÒGICS
L’Escola, junt amb el de Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) de l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, ha dissenyat un protocol d’actuació amb els següents objectius:
-

Prevenció del risc infecciós dels estudiants exposats.
Descriure les mesures d’immunització (passiva i activa) i de quimioprofilaxi disponibles per a la
prevenció del risc d’infecció en el personal sanitari.
Descriure les actuacions i els circuits a seguir en cas d’exposició durant tota la jornada d’activitat dels
estudiants i les mesures a realitzar.

CAS DE PUNTURA / CONTACTE
És de suma importància seguir totes les indicacions del protocol, en el temps recomanat. Les indicacions
es basen en les normes del Quadern de Bona Praxi nº9 del desembre de 1998. "Normes d’actuació
després d’una exposició accidental a sang o altres agents biològics en el medi sanitari".
Segons el lloc i risc biològic de l’accident, el circuit a seguir és:
1 - CIRCUIT D’ACCIDENTS PER RISC BIOLÒGIC A L’HSCSP
L’ estudiant amb l’ajuda de la infermera de referència fa la declaració de l’accident (formulari intranet.)

1

L’estudiant imprimeix la declaració de l’accident.
ACCIDENT DE RISC BIOLÒGIC
AMB FONT CONEGUDA I ES
DESCONEIX EL GRAU DE RISC
Cal extreure una mostra de sang
de 10 cc amb Gelosa a la font
coneguda.

ACCIDENT DE RISC BIOLÒGIC
ACCIDENT DE RISC BIOLÒGIC
AMB FONT CONEGUDA I ES
AMB FONT DESCONEGUDA
CONEIX EL GRAU DE RISC
L’estudiant ha d’adreçar-se al SPRL (de dilluns a divendres de 7,30 a
13,30h) o al Servei d’Urgències (fora de l’horari d’atenció del SPRL)
per informar de l’accident, i un cop feta la valoració, si és necessari
prendre les mesures preventives que siguin necessàries.
Cas que l’estudiant s’adreci al Servei d’Urgències, a posterior ha de
personar-se al SPRL, dins del seu horari d’atenció, on li lliuraran
l’informe indicant si és necessari o no fer un seguiment mitjançant
l’assegurança contractada.

L’estudiant dur al Servei de
Microbiologia la mostra de sang
i el full
de declaració de
l’accident, perquè es practiqui
l’estudi sol·licitat en el registre
de la declaració.
El SPRL, transcorregudes 24
hores des de la declaració de
l’accident,
disposarà
dels
resultats.
L’estudiant ha de passar-se per,
SPRL (de dilluns a divendres de
7,30 a 13,30h) on li lliuraran el
resultat i comunicaran per escrit
si és necessari o no fer un
seguiment
mitjançant
l’assegurança contractada.
L’estudiant comunica l’accident al professor responsable de l’assignatura.
L’estudiant lliura la resolució donada pel SPRL a la Secretaria de l’EUI-Sant Pau, per gestionar la
documentació de l’assegurança, si és el cas.

1

El formulari a omplir de declaració d’accident per risc biològic està disponible a la pàgina principal de la Intranet de l’Hospital a
l’apartat: Accessos directes/Declaració d’accident per risc biològic/Informació notificació accident per risc biològic (emplenar el
formulari correcte segons el tipus de font sigui coneguda o desconeguda).
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2 - CIRCUIT D’ACCIDENTS PER RISC BIOLÒGIC ALS CENTRES EXTRAHOSPITALARIS: (Altres Hospitals,
Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris)
El Centre durà a terme l’analítica del pacient seguint el seu propi protocol.
El centre notifica el resultat, mitjançant un informe escrit que lliura l’estudiant.
L’estudiant ha de comunicar l’accident al professor responsable de l’assignatura.
L’estudiant lliura l’informe del centre al SPRL (de dilluns a divendres de 7,30 a 13,30h).
El SPRL fa l’informe amb la resolució definitiva i ho lliura a l’estudiant.
L’estudiant ha de portar la resolució a la Secretaria de l’EUI-Sant Pau, per gestionar la documentació de
l’assegurança, si és el cas.
En cas de puntura/contacte amb VIH sospitat o confirmat cal anar urgentment abans de 24 hores
després de la punxada al SPRL (de dilluns a divendres de 7,30 a 13,30h) o al Servei d’Urgències (fora de
l’horari d’atenció del SPRL) per informar de l’accident, i un cop feta la valoració, si és necessari prendre
les mesures preventives que siguin necessàries.

3 - CIRCUIT D’ACCIDENTS D’ALTRES AGENTS BIOLOGICS (CONTACTES DE TBC)
HSCSP
Si és a la FGSHSCSP, cal seguir el protocol
establert per aquests casos.

Centres Extrahospitalaris
Si s’ha produït a un Centre Extrahospitalari, cal
portar l’informe del centre.

Tant si s’ha produït a la FGSHSCSP com a un centre extrahospitalari, l’estudiant ha d’acudir al SPRL (de
dilluns a divendres de 7,30 a 13,30h) on rebrà l’informe.
L’estudiant ha de comunicar el fet al professor responsable de l’assignatura així com lliurar l’informe
donat pel SPRL a la Secretaria de l’EUI, per gestionar la documentació de l’assegurança, si és el cas.

Barcelona, 26 d’octubre de 2012
(Actualitzat, maig 2017)
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