
GUIA DE SEGUEMENTO TELEFÓNICO AO ALTA DE URXENCIAS  HOSPITALIZACIÓN ADAPTADA Á COVID-19

CRITERIOS DE GRAVIDADE PREGUNTA / IDENTIFICACIÓN NO DOENTE SI NON

Disnea

Taquipnea Nótaselle a fala entecortada ou dificultade para manter a conversa?

Dor pleurítica

Estado de alerta alterado

Reaparición de febre Voltou a ter febre dende o alta?Ten sensación de calafrío ou tiritona?

Aumento de tose Aumentou a tose?, A tose que ten s que tiene  dificultalle  comer ou beber?

Vómitos incoercibles Ten vómitos? Os vómitos son tan continuos que lle impiden alimentarse?

Diarrea abundante

Expectoración purulenta Ten expectoración? É abundante, verdosa ou marrón, ou purulenta?

Hemoptise A expectoración ten certa cor vermella como sangue?

Hipotensión

SI NON

Valoración da dependencia

Valoración individualizada do grao de control de enfermidades crónicas 

Precisa o doente continuidade de coidados os fins de semana e festivos?

* Adaptado de documento da Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Valoración global que recolla a 
percepción paciente

Como se atopa hoxe vostede hoxe? Se non refire melloría ou estabilidade  
preguntar se e empeorou dende a alta

Repareceu ou empeorou a fatiga?, Fatígase ao levantarse  empezar a camiñar ou 
 en repouso?

 Ten dor que lle dificulte a respiración? É unha dor nova? Empeorou a dor que 
tiña previamente?

SE durante la entrevista se sospeita alteración no estado de alerta, débese 
falar con un acompañante  para corroboralo, sempre que for posible

Ten diarrea? TIvo máis de 10 deposición nun día ou entre 5 e 10 máis de 3 días? 

Preguntar ao doente se ten tensímetro para tomar a tensión, Preguntar se ten
mareo incapacitante e persistente

Coñecemento de criterios de 
gravidade

Sabe identificar o doente / coidador os criterios de gravidad preguntados 
anteriormente? * Se a resposta é NON , explicar criterios de gravidade.

SEGUEMENTO DE ADHERENCIA 
TERAPÉUTICA E OUTROS 
PROBLEMAS CONCURRENTES

PREGUNTA / DOENTE OU COIDADOR (No caso que o doente non poida 
responder)

Valoración da adherencia 
terapéutica

Ten medicación prescrita? Coñece a indicación e a posoloxóa? Está tomando 
correctamente a medicación?

Está seguindo o doente as indicacións non farmacolóxicas que figuran no 
alta hospitalaria?

Valoración de efectos secundarios 
Ou reaccións adversas aos 
medicamentos

Tolera ben a medicación? Notou alguna reacción adversa cos novos 
medicamentos que está tomando? De ser así, cal? 

 
                  
                   Enlace interaccións farmacolóxicas

Require o doente un coidador? Quen é o coidador principal? 
Convive con algunha persona de especial risco (enfermedades crónicas, idade 
Avanzada, embarazo, inmunodeprimidos, pacientes oncolóxicos, etc)?

Seguemento de enfermidades 
crónicas

Valoración da necesidade de 
continuidade de coidados

Valoración do estado emocional 
do doente

Atópase ben a nivel emocional? Ten ansiedade, tristeza, medo ou otros síntomas? 
Cre que necesita axuda para manexar estes síntomas?

Valoración de situacións de 
especial vulnerabilidade

Existe no domicilio algunha situación que polas súas características complique 
O coidado e convalecencia do doente e poida afectar á evolución? *Se a resposta
 É SI derivar a Traballador Social.

Derivar para valoración por Médico de Familia ante a presencia de unha resposta afirmativa en algún dos criterios de gravidade en calquera
Momento do seguemento

Principais medicacións COVID e reaccións adversas

http://www.covid19-druginteractions.org/
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%9119/tratamientos-disponibles-para-el-manejo-de-la-infeccion-respiratoria-por-sars-cov-2/?lang=gl
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