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FIBRIL·LACIÓ AURICULAR EN EL CONTEXT DE L’EMERGÈNCIA SANITÀRIA COVID-19 

GRUP DE TREBALL PER A LA COORDINACIÓ ENTRE ATENCIÓ PRIMÀRIA I CARDIOLOGIA 
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En el context de l'emergència sanitària plantejada per la pandèmia de la COVID 19, la prescripció 

d'anticoagulants orals antivitamina K en els pacients amb indicació d'anticoagulació per 

fibril·lació auricular no valvular, especialment en els casos d'inici de tractaments, o quan es 

requereix una atenció freqüent amb motiu dels controls d’INR, obliga a desplaçaments que són 

perjudicials davant la necessitat de reduir la circulació de persones i l’afluència de pacients als 

centres sanitaris. 

Per aquest motiu, i amb l'objectiu únic que aquests pacients no s'hagin de desplaçar al centre 

de salut o l'hospital per fer els controls durant el període epidèmic, o bé s'hi hagi de fer una 

visita domiciliaria pel control en aquest període, entenem que és d’aplicació el criteri inclòs dins 

les recomanacions d’ús dels anticoagulants d’acció directa: “Pacients amb impossibilitat per 

accedir als controls d’INR convencionals després d’explorar les diferents opcions disponibles.” 

Per tant, considerem adequat que els inicis de tractament anticoagulant durant el període de 

crisi sanitària sigui amb anticoagulants d’acció directa, sempre que no estiguin contraindicats. 

D’altra banda, recordem que els canvis de tractament requereixen un control estret, que serien 

contraris a l’objectiu d’aquesta recomanació. Per tant, en els pacients que ja estan en 

tractament i tenen un bon control amb determinacions espaiades no recomanem canvis de 

tractament. Per tant, la recomanació aplica als pacients amb fibril·lació auricular que inicien el 

tractament anticoagulant o els que, en aquestes setmanes de pandèmia, requereixen controls 

més freqüents dels habituals. 

Com a consideració addicional, és probable que la crisi sanitària de la COVID 19 se segueixi d’una 

crisi financera i de dificultats econòmiques en el sector salut. En reconeixement d’aquest fet, i 

de l’important impacte econòmic que pot representar un increment de la utilització dels 

anticoagulants orals directes en detriment dels anticoagulants antivitamina K, les Societats 

Catalanes de Cardiologia (SCC) i de Medicina de Família (CAMFiC) expressem el nostre 

compromís amb la sostenibilitat del sistema sanitari i treballarem conjuntament amb les 

autoritats sanitàries en aquest sentit un cop superada l’actual crisi. 


