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Oriol Mitjà explica el tractament que
ha rebut Trump contra el
coronavirus
Els metges del president dels EUA diuen que es troba bé i no necessita oxigen
per respirar
El doctor Oriol Mitjà ha detallat el tractament que rep Donald Trump contra el coronavirus.
Concretament, el president dels Estats Units està prenent remdesivir i regeneron, i tot plegat
costaria uns 5.000 dòlars per pacient. Mitjà explica què és el regeneron: és una barreja de dos
anticossos monoclonals contra una proteïna concreta del virus. L'assaig clínic en humans encara
està en marxa i els resultats preliminars van sortir el 29 de setembre. És, per tant, un tractament
encara experimental.
Fins ara, els resultats han estat positius: els pacients tractats amb regeneron van tenir una
disminució de la càrrega viral i els millors resultats es van veure en pacients seronegatius amb alta
càrrega viral. "Hem de continuar investigant sobre teràpies d'anticossos del plasma convalescent o
sintètic", diu Mitjà, que reclama també aconseguir que els preus es redueixin perquè totes les
persones de risc puguin accedir a aquest tractament.

Donald Trump ha recibido un tratamiento anti-Covid19 que tendría un coste de unos #USD_5000
(https://twitter.com/hashtag/USD_5000?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) /paciente
1) #Remdesivir (https://twitter.com/hashtag/Remdesivir?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) (5 dias
IV)
2) #RegeneronCOV2
(https://twitter.com/hashtag/RegeneronCOV2?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) (dosis única, 8gr
IV) que ha mostrado excelentes resultados para reducir la carga viral?#Estamos_más_cerca
(https://twitter.com/hashtag/Estamos_m%C3%A1s_cerca?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
https://t.co/6W2zNlU4mr (https://t.co/6W2zNlU4mr)
? Oriol Mitjà (@oriolmitja) October 3, 2020
(https://twitter.com/oriolmitja/status/1312434798179254282?ref_src=twsrc%5Etfw)
Ara com ara, el president dels Estats Units "està molt bé", segons ha assegurat el seu doctor
Sean Conley en una atenció a mitjans a l'hospital militar Walter Reed, on Donald Trump està
ingressat. Els metges estan fent un seguiment molt proper del líder nord-americà per detectar
qualsevol "indicació de complicacions" i han indicat que hores d'ara no requereix d'oxigen.
Trump no té febre des de divendres i està rebent un tractament amb Remdesivir. El seu metge ha
afirmat estar "extremadament content amb l'evolució del president" i ha insistit que el seu ingrés a
l'hospital és "per precaució".
Donald Trump se suma a la llista de grans dirigents que han negat el coronavirus i han caigut
pressa de la malaltia. Aquesta nit el president dels Estats Units ha estat traslladat a l'hospital
militar de Walter Reed on ja està ingressat https://www.naciodigital.cat/noticia/209554/donald(
trump-hospitalitzat-coronavirus) . Poc després que se sabés la notícia, Trump ha compartit un
vídeo en què s'adreça a la població just abans de marxar de la Casa Blanca agraint el suport:
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pic.twitter.com/B4H105KVSs (https://t.co/B4H105KVSs)
? Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020
(https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1312158400352972800?ref_src=twsrc%5Etfw)

Al vídeo es veu un Trump cansat però que assegura que està bé i que va a l'hospital per prevenir i
assegurar que tot funciona bé. També explica que la primera dama, Melania Trump, també està
en bon estat.
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