INFORMACIÓ AL PACIENT DURANT LA PANDÈMIA DE CORONA VIRUS
En primer lloc, volem agrair la seva comprensió pels canvis de visites que s'han hagut
de realitzar durant el període del confinament social. Durant aquest temps només
s'han realitzat visites urgents i intervencions que no podien ser retardades. També
s’han atès pacients amb telemedicina per evitar haver de sortir de casa.
Després de l’etapa més aguda de la pandèmia i tenint en compte que el
desenvolupament de vacunes pot trigar encara temps, els nostres pacients han de
poder ser atesos amb totes les condicions de seguretat.
Seguint la recomanació de L’Agència Europea per la prevenció i control de malalties
infecciones (ECDC), hem desenvolupat una guia de seguretat per vostè responent a les
preguntes més freqüents que els nostres pacients ens consulten per telèfon.
Puc demanar una visita a Diagnosis Dermatològica ?

Sense cap dubte. Tots els pacients que es traslladen per
una visita mèdica tenen autorització per fer-ho en
època de confinament. Se li enviarà un justificant amb
dia i hora de la visita que pot imprimir o millor guardar
en el seu telèfon mòbil per que el mostri a la policia si li
demanen.
Quin és el meu risc d’infectar-me durant el viatge a la clínica?
Si pot venir a peu amb el seu vehicle personal sempre és preferible. Si ha d’estar el
transport públic, eviti estar amb molts passatgers en el vehicle si és possible. En
qualsevol cas ha d’usar mascareta i guants i evitar de tocar-se la cara amb les mans.
També pot ser recomanable portar gel desinfectant o alcohol per rentar-se les mans o
els guants.

Quin és el meu risc d’infectar-me durant la visita?
Seguint les mesures de seguretat bàsiques el risc és molt baix (possiblement molt
inferior al de la visita a un supermercat o a la feina).
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Si vostè és un pacient gran o amb factors de risc amb altres malalties, el nostre equip
mèdic li explicarà la millor opció i si cal se li farà una visita telefònica amb
teledermatologia.
Quin és el risc d’infectar a altres persones a casa?

Per evitar el risc d'infecció al domicili, a l'igual que
quan vostè va a supermercat o a la feina, li
recomanem:
• En sortir de casa porti posades la mascareta i els
guants. En arribar a casa llevar aquest
equipament i deixar-lo en un lloc reservat
• En arribar a casa, mudar-se de roba i sabates. La
roba de carrer, especialment si ha viatjat en
transport públic, es recomana rentar-la a una
temperatura de 60 graus.
• Rentar-se les mans després de canviar-se.
Després de rentar-se les mans aplicar crema
hidratant a les mans per prevenir irritacions
Quins pacients poden traslladar-se per a una visita o es visitaran per
telemedicina?
El nostre equip es posarà en contacte amb vostè abans del seu desplaçament al nostre
centre, per confirmar el seu tipus de visita.

En cas de visita de telemedicina podrà parlar amb el seu metge i compartir fotografies
si ho necessita a través d’una plataforma segura per la seva protecció.
Durant aquesta trucada se li demanarà també que respongui un qüestionari simple de
símptomes de covid-19:
• Tos persistent
• Dificultat respiratòria
• Febre
• Malestar general
• Pèrdua d'olfacte
• Diarrea
Si vostè té aquests símptomes o si ha estat diagnosticat de covid-19 recentment o si és
un contacte que ha de romandre en quarantena, tindrà una visita de teledermatologia,
evitant desplaçaments innecessaris al nostre centre.
En qualsevol cas de dubtes sobre el seu procés dermatològic o d’urgència li preguem
contactar amb el nostre equip mèdic.
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Puc venir acompanyat a la meva visita ?

Per limitar el nombre de persones en la sala
d’espera li demanem que no vingui acompanyat
si no és imprescindible (pacients menors d'edat o
pacients que necessiten ajuda).
Els acompanyants del pacient si ho desitgen
podran esperar fora del centre en el cotxe o en
els jardins davant de la clínica fins al final de la
visita.
Quins equips de protecció haig de fer servir durant la meva visita ?
Per acudir al nostre centre es recomana utilitzar mascareta i guants de protecció si
disposa d'ells. A l'accedir a les nostres instal·lacions se li facilitarà aquest equip de
protecció si no disposa d'ell.

Quins són els horaris de visita ?
Els horaris de visites s'han establert tenint en compte un aforament limitat en el centre.
En cas de tenir una hora reservada, se li trucarà uns dies abans per confirmar-la i
comunicar-li si hi ha cap canvi.

Quines són les distàncies de seguretat al centre ?
Li demanem de mantenint les distàncies d' 1-1,5 metres amb els altres pacients a la sala
d'espera. En l'arribar a les instal·lacions podrà veure unes indicacions de distància a terra
per accedir a la recepció i mampares de protecció.
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Quines mesures de protecció s’han implementat a la sala d’espera ?
A la sala d’espera els pacients es protegiran amb la mascareta i els guants. El mobiliari
de la sala d’espera i el bany es desinfecta repetidament durant el temps d’atenció al
públic seguint les recomanacions de les agències Europees de protecció i control de
malalties infeccioses.
Quines mesures de protecció s’han implementat en la consulta ?
Per la seva seguretat i la del nostre personal, abans que vostè entri al despatx el nostre
equip procedirà a la desinfecció de la sala, del vestidor i de l’instrumental mèdic de
diagnòstic. Durant la seva visita l’equip mèdic li explicarà les mesures bàsiques que ha
de seguir. Li recomanem evitar joies i portar roba fàcil de posar i treure. Li preguem de
portar posades la mascareta i els guants durant la visita.

Quin és el risc d’infecció durant la cirurgia o tractaments dermatològics
Donat que el virus no resideix en la pell un cop desinfectada, no existeix cap risc especial
per aquests tractaments.
En cirurgies complexes, en mucoses o en zones facials, el nostre equip de dermatologia
li indicarà les mesures de protecció necessàries que poden incloure la realització de
testo de SARS Cov 2 abans del procediment.

Si vostè té qualsevol altra qüestió o dubtes que necessiti resoldre, estarem encantats
de poder atendre-les. Pot trucar al nostre centre i parlar amb els nostres experts
sempre que ho desitgi.
Salutacions cordials,

L'Equip de Diagnosi Dermatològica

4

