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Els sistemes de vigilància que s'expliquen estan coordinats pel
Centre Nacional d'Epidemiologia (ISCIII)
1.- Xarxa Sentinella. Aquest sistema de vigilància coordinat pel servei
d’Epidemiologia de la DGSP s’organitza amb una xarxa de 34 metges i pediatres
sentinelles de diferents centres de salut d’Eivissa, Menorca i Mallorca que
setmanalment notifiquen amb dades individualitzades els casos de grip que
detecten. Paral·lelament els metges sentinelles recullen frotis faringi d’una part
dels casos. Les mostres són analitzades al laboratori de Microbiologia de
l’Hospital Son Espases. Aquest organització permet mantenir de manera rutinària
una vigilància tant epidemiològica com virològica del grip. Aquesta Xarxa es
manté operativa des del mes d’octubre d’un any fins el mes de maig de l’any
següent encara que excepcionalment es por allargar aquest període. El servei
d’Epidemiologia elabora i difon un informe setmanal amb els resultats de
vigilància.
2.- Vigilància Microbiològica a través de mostres no recollides en el context de la
Xarxa Sentinella, sinó als serveis d'urgències i hospitalització de l'HUSE
bàsicament (mostres “no sentinelles”). El sistema de vigilància de grip mantén la
recollida i anàlisi d’informació corresponent a les mostres respiratòries recollides
pels diferents departaments de l’hospital Son Espases i analitzades al laboratori
de Microbiologia de l’esmentat hospital. El servei d’Epidemiologia rep
setmanalment informació sobre resultats d’aquests tipus de mostra i inclou
dades a l’informe setmanal de vigilància sentinella.
3.- Malalties de Declaració Obligatòria (MDO). La grip és una malaltia de
notificació obligatòria de modalitat numèrica, es declara amb criteri de sospita i
per tant sense confirmació de laboratori. El servei d’Epidemiologia rep
setmanalment i des de diferents fonts d’informació habitualment no hospitalàries
el nombre de casos setmanals diagnosticats i inclou informació a les taules
d’incidència per malaltia que s’envien com annexes als “Fulls Setmanals de
Vigilància”.
4.- Mortalitat. Sistema de vigilància de la mortalitat diària per totes les causes.
Sistema de vigilància complementari que es realitza a nivell nacional des del
Centre Nacional d'Epidemiologia i amb resultats que s’inclouen en els Informes
Nacionals setmanals de vigilància de grip.
5.- Vigilància de brots. Es prioritza la investigació de conglomerats o brots de
característiques inusuals (magnitut, gravetat, àmbit, etc.).

6.-. Vigilància de Casos Greus. Des de finals de l’any 2010 està vigent un nou
protocol de vigilància de casos greus hospitalitzats amb confirmació de virus
gripal per laboratori. Segons aquest protocol la vigilància s’ha de realitzar al
menys a un hospital per cada Comunitat Autònoma. A les Illes Balears s’estableix
el sistema de vigilància de casos greus exclusivament a l’hospital Son Espases. Es
recullen dades individualitzades de cada cas detectat.
Vegeu esquema:
Esquema de vigilància de casos greus hospitalitzats amb confirmació de
laboratori. Sistema exclusivament establert a l’hospital Son Espases (HUSE).
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-Informatització de dades.
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-Verificació dels criteris
clínics de cas greu establerts
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-Recollida d'informació
completa (història clínica
servei hospitalari).

7.- Vigilància de Casos de Grip Hospitalitzats No-Greus. Durant la temporada 201718 s'inicia un programa pilot de vigilància dels ingressos hospitalaris a l'HUSE
amb grip confirmada, però sense que compleixin criteris de gravetat.

