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Madrid farà matar el gos de la
malalta d'Ebola
18:53 l Madrid farà matar el gos de la malalta d'Ebola
Sanitat ha decretat, mitjançant una ordre judicial, sacrificar el gos de l'auxiliar d'infermeria
contagiada d'Ebola. La conselleria explica que ha optat per aquesta via degut a la negativa del
marit de la infectada. Sanitat argumenta que existeixen dades que confirmen el descobriment de
gossos amb anticossos positius del virus.
El marit havia denunciat fa unes hores a través d'una protectora d'animals que la Comunitat de
Madrid li havia demanat consentiment per sacrificar el seu gos. "M'he negat rotundament. Diuen
que llavors demanaran una ordre judicial per entrar per la força a casa meva i sacrificar-lo".
També havia manifestat que li sembla "injust que per un error d'ells vulguin solucionar això per la
via ràpida. Un gos no té perquè encomanar res a una persona i al revés tampoc". L'home havia
dit que la solució seria posar el seu gos en quarantena i observar com evoluciona i diu: "Potser
m'haurien de sacrificar a mi, per si de cas. Però és clar, un gos és més fàcil, no importa tant".
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Publicació
(https://www.facebook.com/ProtectoraVillaPepa/photos/a.558534204185123.1073741838.225094
874195726/785597768145431/?type=1) de Asociacion Protectora Villa Pepa
(https://www.facebook.com/ProtectoraVillaPepa) .

18:31 l Sol·liciten al fiscal superior de Madrid que obri una investigació sobre el contagi de
la infermera amb Ebola
L'Associació El Defensor del Pacient ha sol·licitat al fiscal superior de la Comunitat de Madrid,
Manuel Moix, l'obertura d'una investigació. La presidenta de l'associació, Carmen Flores, diu en un
escrit que la dona contagiada tenia febre des del 30 de setembre i que no es van prendre les
mesures per mantenir-la en quarantena com marca el protocol.
18:21 l L'altra infermera ingressada a l'hospital Carlos III dóna negatiu en la prova del virus
La infermera no estava considerada com un cas sospitós sinó d'estudi. No presentava febre però sí
diarrea i s'ha procedit a ingressar-la perquè formava part de l'equip que va atendre a García
Viejo. En el seu cas, no va estar en contacte directe amb l'auxiliar d'infermeria contagiada, però si
amb companys seus.
17:50 l Un cooperant noruec de Metges Sense Fronteres infectat d'Ebola a Sierra Leone
serà traslladat a Europa
L'ONG Metges Sense Fronteres (MSF) ha confirmat que un dels seus cooperants a Sierra
Leone, de nacionalitat noruega, ha donat positiu en les proves de l'Ebola i serà traslladat a Europa
per rebre tractament. El treballador humanitari, destinat a Bo, està aïllat des de diumenge, quan va
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mostrar un quadre febril. També s'ha anunciat que la cooperant francesa infectada a Libèria a
mitjan setembre s'ha recuperat completament.
17:45 l El professionals sanitaris demanen la dimissió d'Ana Mato i d'Ignacio González per
la gestió de l'Ebola
El secretari general de l'Associació de Metges i Titulats Superiors (AMYTS), Julián Esquerza, ha
demanat "el cessament o la dimissió" de la ministra de Sanitat, Ana Mato, i del president de la
Comunitat de Madrid, Ignacio González. Esquerza considera que la ministra i el president
madrileny són els "màxims responsables" polítics d'aquesta situació, però els ha demanat que "abans
de marxar solucionin el problema que han creat". El professionals sanitaris apunten a Mato per la
seva condició de ministra i a González perquè consideren que és el responsable del
desmantellament de l'Hospital Carlos III.
17:36 l No hi ha estudis que demostrin que l'Ebola es transmet d'humans a gossos
El president del Consell General de Veterinària, Juan José Badiola, assegura que fins ara no hi ha
cap estudi que hagi demostrat que el virus de l'Ebola es pugui contagiar d'humans a gossos,
després de conèixer que la infermera infectada té un gos que podria ser sacrificat. Badiola creu
que l'animal hauria de ser aïllat i desinfectat, però recorda que només s'ha demostrat la transmissió
del virus a humans procedent de ratpenats, simis i algun antílop.
17:30 l Podem Madrid diu que el trasllat dels missioners va ser incorrecte i sense les
condicions de seguretat necessàries
El Cercle de Sanitat de Podem Madrid assegura que en comptes d'aportar els suports i mitjans
necessaris, es va traslladar els afectats a Espanya, "sense cap resultat i, tal com s'acaba de
demostrar, sense les condicions de seguretat necessàries". També ha manifestat que un dels
elements que va faltar va ser "la disponibilitat d'un centre especialitzat i en condicions
adequades".
[tv3]/videos/5220991/[/tv3]
16:41 l Sanitat desinfectarà la finca on viu la infermera contagiada
Avui la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid acudirà a la finca on viu la infermera
contagiada i el seu marit per desinfectar les zones comuns. La parella viu en una urbanització
d'Alcorcón. El marit està a l'espera de la realització dels tests per comprovar si també té la malaltia.
16:41 l Convoquen una concentració per demà davant l'hospital Carlos III
La Plataforma de Centres de Salut de Madrid ha convocat per demà a les 18h una concentració
davant l'hospital Carlos III. El col·lectiu ha afirmat que "surt a la llum de la manera més dramàtica
possible la cadena de temeritats, improvisacions i irresponsabilitats dels gestors sanitaris" del
govern central.
16:02 l Treballadors de l'Hospital d'Alcorcón, indignats
Han sortit aquest matí a les portes del centre per mostrar la seva "indignació" davant les mesures
que ahir va prendre l'hospital després de confirmar-se que la infermera estava contagiada amb
el virus.
15:35 l La Comunitat de Madrid posa en marxa un telèfon d'informació ciutadana per aclarir
dubtes sobre el virus
Els ciutadans disposen del telèfon 91 400 00 01 i la direcció de correu electrònic
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sanidadinforma@salud.madrid.org per "qualsevol tipus d'aclariment o d'informació" sobre el virus
de l'Ebola.
15:23 l Defensa de la Sanitat Pública demana la dimissió d'Ana Mato
La Federació d'Associacions per la Defensa de la Sanitat Pública ha afirmat que tant la Ministra
de Sanitat, Ana mato, com les autoritats sanitàries madrilenyes, han fet una "gestió desastrosa i
irresponsable" pel que fa als espanyols contagiats amb l'Ebola, i demana la "dimissió immediata"
dels seus responsables.
15:17 l CiU demana depurar responsabilitats polítiques i que Mato expliqui què ha fallat
La portaveu de Sanitat de CiU al Congrés dels Diputats, Conxita Tarruella, ha demanat
"transparència" al govern espanyol i que es depurin responsabilitats polítiques, a més que la
ministra del sector, Ana Mato, expliqui al Congrés què ha fallat amb les respostes necessàries per
tranquil·litzar la societat.
14:58 l El Govern català dóna suport al personal sanitari
Francesc Homs, portaveu del Govern català, ha demanat que s'afronti la situació "amb serenitat" i
ha assegurat que "donem suport a totes les estructures sanitàries perquè estem convençuts que
han actuat bé".
14:37 l La infermera infectada va participar en una oferta pública de treball el 27 de
setembre
Els sindicats representats a la Mesa Sectorial de Sanitat han detallat en una roda de premsa que
la malaltia "no sembla ser contagiosa fins que no hi ha símptomes" i quan la pacient va fer la
prova selectiva no els tenia.
14:25 l Acaba la reunió del Ministeri i la Comunitat de Madrid per fer el seguiment de
l'infermera amb Ebola
La reunió ha començat a les 13h i s'ha parlat sobre l'estat de salut de la infermera i del tractament
que li estan aplicant i de les investigacions per identificar els possibles contactes que la pacient
va tenir amb García Viejo.
14:14 l L'auxiliar està rebent sèrum de la missionera curada d'Ebola
Amb l'abscència d'un tractament efectiu, se li ha administrat sèrum d'una missionera curada
d'Ebola, la germana Paciència, amb l'objectiu d'aportar les defenses que l'organisme no ha tingut
temps de crear.
14:02 l Demà els experts en salut pública de la UE i l'OMS examinaran les causes del
contagi
El Comitè de Seguretat Sanitària de la UE -que reuneix experts en salut pública dels 28 Estats
membres i de l'Organització Mundial de la Salut (OMS)- discutirà demà per teleconferència les
causes del contagi de l'Ebola a l'Estat espanyol.
13.31 l Sanitat sotmet a seguiment 22 persones que van estar en contacte amb l'auxiliar
fora del Carlos III
La majoria d'aquestes persones són de l'àmbit sanitari, entre els quals es troba el personal
d'assistència de l'Hospital d'Alcorcón.
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13.16 l La infermera infectada diu que va complir tots els protocols
La pacient ha confirmat que va complir tots els protocols de seguretat establerts. Es revisaran
tots els procediments que es van portar a terme davant la sorpresa del contagi.

Mapa que mostra el nombre d'infectats d'Ebola a nivell mundial Foto: Europa Press

13.13 l Sanitat assegura que la llista de persones que van entrar en contacte amb la
infermera infectada està "pràcticament" acabada
La directora general de Salut Pública, Mercedes Vinuesa, ha avançat que la llista de contactes
està "pràcticament acabada" i que el primer que s'ha fet és "veure quins són els contactes més
estrets" que va mantenir la infermera des del 30 de setembre, quan l'afectada va començar a
trobar-se malament i a tenir febre.
13.07 l Brussel·les exigeix a Espanya saber "què ha passat" en el cas d'Ebola
"Esperem durant el dia les primeres conclusions sobre què ha passat", ha assegurat el portaveu
de la Comissió Europea, Frederic Vincent, que ha dit que dimecres al matí hi haurà una reunió
d'experts per "discutir el cas espanyol" a fons, ja que és el "primer de contagi" d'Ebola dins del
territori europeu.
12.45 l Quatre persones estan ingressades a l'hospital Carlos III
Un total de quatre persones estan ingressades, dels quals només una persona és un cas
confirmat (l'auxiliar d'infermeria), dos casos són sospitosos (inclòs el marit de la infermera) i un altre
cas és el d'una altra infermera que es va exposar al virus de forma protegida i que no presenta
febre. Se l'ha ingressat per motius de seguretat.
11.56 l ERC considera que no s'han posat els mitjans necessaris per evitar el contagi
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El portaveu d'ERC al Congrés, Alfred Bosch, ha declarat que "esperarem que ens diguin què
pensen fer, que ens donin explicacions, que posin els recursos i els mitjans que fins ara no han
posat i que adoptin les mesures que fins ara no s'han adoptat. I la prova és que s'ha contagiat el
virus".
11.39 l Un bolquer i la neteja de l'habitació de García Viejo podrien ser les causes del contagi
La dona de 44 anys va accedir en dues ocasions a l'habitació on es trobava aïllat el religiós Manuel
García Viejo a l'Hospital Carlos III de Madrid. Una d'elles va ser per canviar un bolquer al
missioner i l'altre per recollir part del material sanitari després de la seva mort.
11.21 l El marit de la infermera infectada està aïllat a l'hospital Carlos III
El marit de la infermera que pateix l'Ebola ha estat traslladat a l'hospital Carlos III de Madrid. Es
troba aïllat i assistit a l'espera que els tests que li han practicat determinin si té la malaltia.
10.48 l Treballadores de l'Hospital d'Alcorcón es neguen a netejar
Les treballadores del servei de neteja de l'Hospital Universitari d'Alcorcón es van negar a netejar
ahir la zona on va estar la pacient a qui es va detectar l'Ebola al "desconèixer les mesures
preventives" per evitar la infecció del virus.
L'Ebola dia a dia. Cronologia: des de l'origen fins a l'Estat espanyol
(http://www.naciodigital.cat/noticia/75681/ebola/dia/dia)
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