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El tractament assajat en una
residència lleidatana no serveix per
prevenir la Covid-19
La investigació no veu cap diferència significativa en les persones exposades al
virus que van prendre lhidroxicloroquina

L'epidemiòleg Oriol Mitjà | Wikipedia

La hidroxicloroquina no serveix per prevenir la Covid-19, segons un article de la revista
Science que cita Oriol Mitjà, investigador de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol que ha fet
un estudi sobre aquest tractament. La recerca no veu cap diferència significativa en les persones
exposades al virus que van prendre el tractament a l'hora de desenvolupar o no la covid-19. En
aquest estudi van participar més de 2.300 persones. Mitjà va assajar aquest tractament a la
residència d'avis de la Pobla de Segur, on a l'inici de la pandèmia es van registrar diversos casos.
A través de Twitter, Mitjà ha explicat que donades les "vastes implicacions globals", s'han
compartit els resultats de la investigació amb les agències reguladores mentre la revista 'Science'
en fa l'avaluació externa. "No podem aportar més dades fins a tenir la seva aprovació", ha afegit.

Donades les vastes implicacions globals, hem compartit els resultats de l'estudi BCN-PEP-COV
sobre la #hidroxicloroquina
(https://twitter.com/hashtag/hidroxicloroquina?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) amb les agències
reguladores mentre la revista científica està fent l'avaluació externa. No podem aportar més dades
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fins tenir la seva aprovació
? Oriol Mitjà (@oriolmitja) June 11, 2020
(https://twitter.com/oriolmitja/status/1271157063369048067?ref_src=twsrc%5Etfw)
Mitjà ha recordat que hi ha més de 120 estudis en curs per avaluar l'efecte antiviral de la
hidroxicloroquina, el medicament més utilitzat en aquesta pandèmia. Admet que la pressió per
publicar els resultats de l'estudi és "immensa". "L'OMS, Gates i altres agències tenen pressa per
prendre una decisió sobre la hidroxicloroquina per si cal continuar amb la resta d'assajos clínics",
ha explicat l'investigador, que diu que espera poder "aportar més llum en breu".
[noticiadiari]2/202103[/noticiadiari]
[noticiadiari]2/201655[/noticiadiari]
?[noticiadiari]2/203385[/noticiadiari]
??[noticiadiari]2/203378[/noticiadiari]
??[noticiadiari]2/203662[/noticiadiari]
??[noticiadiari]2/203817[/noticiadiari]

https://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/39062/tractament-assajat-residencia-lleidatana-no-serveix-prevenir-covid-19
Pagina 2 de 2

