ESTUDI PER A L’AVALUACIÓ DE L’ESTAT IMMUNITARI DEL PERSONAL SANITARI A
CATALUNYA EN FRONT EL VIRUS SARS-COV2

Benvolguts / Benvolgudes,
La pandèmia de COVID-19 ens ha posat davant de reptes sanitaris, socials i econòmics que
han obligat a prendre decisions organitzatives davant la tensió global que ha sofert el
sistema. La limitació en la transmissió del virus mitjançant mesures de protecció individuals,
confinament i distanciament social, han estat les mesures més efectives per evitar nous
casos.
El Catsalut, juntament amb diferents proveïdors del sistema de salut dels quals en sorgeix la
iniciativa, està promovent un estudi per a l’avaluació de l’estat immunitari del personal
sanitari a Catalunya en front el virus SARS-CoV2.
Actualment es desconeix quin percentatge de persones asimptomàtiques o amb
simptomatologia benigna han passat la malaltia sense haver estat diagnosticades. En aquest
context i per afrontar possibles nous escenaris epidèmics de rebrot, esdevé primordial
conèixer l’estat immunitari dels professionals sanitaris. Aquesta és una població amb alt risc
de contraure la infecció per SARS-CoV-2 a partir de pacients amb qui estan en contacte o a
partir d’altres professionals sanitaris amb qui treballen. Al mateix temps, poden transmetre
la malaltia, especialment a aquells pacients més vulnerables. Fins ara, els professionals
sanitaris que han estat afectats per la COVID-19 suposen entre un 4% i un 19% de tots els
casos.
El coneixement d'aquest estat immunitari ens informa de l’estat d’exposició anterior i
protecció potencial en front al SARS-CoV-2. Aquest nivell de protecció enfront del virus
encara no s’ha pogut precisar quant al tipus i nivell d’anticossos necessaris; quant a
l’existència o no d’un component de memòria cel·lular; i especialment quant a la durada en
el temps de la immunitat. Tanmateix pot ajudar a avaluar la possibilitat de treballar amb un
risc més baix de contagiositat i d'infecció.
Aquest estudi té un doble objectiu:


determinar el percentatge de personal sanitari de Catalunya que ha superat la
infecció per SARS-CoV-2 en tots els àmbits assistencials (sanitaris i sociosanitaris,
incloent residències)



analitzar l’evolució de l’estat immunitari d’aquest personal sanitari en els propers 12
mesos.

El nombre aproximat de personal sanitari a Catalunya està al voltant de 170.000 persones.
L’estudi consisteix en l’extracció de quatre mostres seriades en el temps i la determinació de
serologies i un qüestionari per participant on es recolliran variables relacionades amb factors
de risc, informació clínica i dades epidemiològiques. Per tal d’incloure en l’estudi les dades
d’enquesta dels treballadors, s’habilitarà una URL específica.

La població objecte d’estudi seran tots els professionals dels centres sanitaris dels diferents
hospitals, centres d’atenció primària, SEM, centres sociosanitaris i residències.
La tècnica per a la determinació de serologies validada per a l’estudi està disponible en el
laboratori de 27 hospitals i les mostres dels diferents nivells assistencials seran remeses a
aquests centres segons sectorització per proximitat.
L’estudi ha passat pel comitè d’ètica de l’Hospital Clínic i de l’Hospital de la Vall d’Hebron i
els centres participants hauran d’adherir-s’hi d’acord amb les indicacions que farà arribar el
comitè científic als centres participants. A partir de l’adhesió, es podrà organitzar la recollida
de mostres.
Restem a disposició,
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