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Oriol Mitjà demana voluntaris per a
l'assaig clínic per frenar el
coronavirus
L'estudi, pioner a Catalunya, prova medicaments ja comercialitzats en persones
infectades i els seus contactes

L'epidemiòleg Oriol Mitjà | WikiCommons

L'investigador Oriol Mitjà, de l'àrea de malalties infeccioses de l'Hospital dels Germans Trias i Pujol,
ha llançat aquest dijous una crida a persones infectades per coronavirus i als seus contactes per
participar en l'assaig clínic (https://www.estudicovid19.org/) que lidera per alentir la transmissió del
virus.
L'assaig prova l'eficàcia de fàrmacs ja comercialitzats per frenar la transmissió del coronavirus. En
concret, als voluntaris que hi participin els administraran un antiviral, hidroxicloroquina, i s'avaluarà
si això redueix el nombre de contactes d'un positiu que s'infecten. Per participar-hi cal ser positiu,
o bé un contacte proper a un positiu.
"Si es verifica la validesa del tractament, s'obrirà una via addicional pel control de l'epidèmia de
coronavirus al món. L'estratègia podria reduir la transmissió comunitària del nou coronavirus, tot
comportant un benefici significatiu en quant a vides salvades", assenyalen els promotors de
l'assaig.

https://www.naciodigital.cat/noticia/199227/oriol/mitja/demana/voluntaris/assaig/clinic/frenar/coronavirus
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#STOP_CORONAVIRUS
(https://twitter.com/hashtag/STOP_CORONAVIRUS?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
?Participa en el estudio
Profilaxis post-exposición para contactos de COVID-19
? Si cumples los criterios, contacta-nos https://t.co/TYPFAs94D2 (https://t.co/TYPFAs94D2)
En colaboración con el @salutcat https://twitter.com/salutcat?ref_src=twsrc%5Etfw)
(
@icscat
(https://twitter.com/icscat?ref_src=twsrc%5Etfw) @hgermanstrias
(https://twitter.com/hgermanstrias?ref_src=twsrc%5Etfw)
Con aprobación de @AEMPSGOB https://twitter.com/AEMPSGOB?ref_src=twsrc%5Etfw)
(
@WHO (https://twitter.com/WHO?ref_src=twsrc%5Etfw)
? Oriol Mitja (@oriolmitja) March 26, 2020
(https://twitter.com/oriolmitja/status/1243090016206819328?ref_src=twsrc%5Etfw)
L'estudi, pioner a Catalunya, el coordina la Fundació de Lluita contra la Sida i les Malalties
Infecciose, en col·laboració amb el Departament de Salut, l'Institut Català de la Salut, i l'Hospital
Germans Trias i Pujol, i té l'aprobació de l'Agència Espanyola del Medicamento i l'Organització
Mundial de la Salut. Els investigadors principals són el propi Mitjà i Bonaventura Clotet, cap de
servei de Malalties Infeccioses del Trias i Pujol.
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