
Seguiment situació epidemiològica Covid 19

(1) Ens permet valorar el creixement d’una epidèmia. Mesura els possibles nous casos diagnosticables els propers 14 dies i està relacionat amb la probabilitat d’aparició 
de nous brots epidèmics. Metodologia aportada per Computational Biology and Complex Systems. BIOCOMSC

Risc de rebrot o EPG (índex de creixement potencial) Es compon de dos elements: - La velocitat de reproducció mitjana dels darrers 7 (ρ7) dies que permet avaluar la velocitat de propagació de la malaltia. La calculem com el quocient 
entre la mitjana dels casos confirmats# els últims tres dies respecte els casos confirmats de cinc dies enrere, també com a mitjana de tres dies: ρt = (N(t) + N(t-1) + N(t-2))/(N(t-5)+ N(t-6) + N(t-7)). Posteriorment fem la mitjana dels 7 últims 
dies. - El segon component és la incidència acumulada dels darrers 14 dies (IA14) que es calcula com el nombre de nous casos del dia actual més els casos dels 13 dies anteriors per 100.000 habitants. Aquesta incidència permet estimar 
quantes persones hi ha amb capacitat de contagiar la malaltia en un moment determinat (casos actius) L’EPG és el producte dels dos components anteriors: EPG = ρ7*IA14 #En aquest cas, per fer els càlculs, s’exclouen els pacients 
ingressats en residències geriàtriques perquè tenen un comportament epidemiològic diferent.

Previsió de risc de rebrot iEPG(1) en els propers 14 dies
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Font: Evolució dels casos i de la Rt del SARS-CoV2  Catsalut- enllaç

Previsió de risc de rebrot iEPG en els propers 14 dies (data 19/11/21 font: dadescovid.cat)

19 de novembre 2021

Durant la setmana 44, del total de síndromes d’IRA notificades a ECAP pels metges sentinella, el 34,6% 
corresponen a síndromes per SARS-CoV-2, el 64,2% a síndromes per altres IRA i l’1,2% a síndromes gripals.
Font: Vigilància sentinella de les Infeccions respiratòries agudes (IRA) en atenció primària.  Canalsalut.gencat.cat
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