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Informació sobre CASOS IMPORTATS O EXTRACOMUNITARIS
Malaltia
Lloc adquisició
Tipus epidemiològic
Informació sobre BROTS EN ESTUDI (Informació provisional)
Malaltia / Etiologia
Territori / Àmbit
Tuberculosi
Palma-Consell/Familiar
Tuberculosi
Banyalbufar/Familiar
Tos ferina
Santa Eulàlia/Col.lectiu
GEA
Manacor/Col.lectiu
GEA
Montuïri/Col.lectiu
GEA
Manacor/Col.lectiu
Novetats a www.epidemiologia.caib.es: Actualitzat protocol de notificació Parotiditis.

Nre. casos
Nre. casos
2
2
2
9
7
55

SVMDO 2018. Infecció Gonocòccica a les Illes Balears. Subnotificació. Any 2018 i sèrie anual.
Dels 486 casos de l’any 2018, un total de 192 corresponen al CAITS. De la resta, 171 es detectaren des d’atenció
primària i 123 des d’hospitals. Del total de casos detectats, 335 no es varen notificar des de les fonts
d’informació si no que es trobaren per recerca activa, la majoria a través de la revisió de resultats aportats pels
laboratoris hospitalaris de microbiologia o a través de la revisió de l'eSiap.
Així, dels 192 casos aportats pel CAITS, 112 es trobaren per recerca activa.
Respecte d’atenció primària, del 171 casos detectats en aquest tipus de font un total de 126 s’han incorporat
gràcies a la recerca activa: 40 centres de salut han subnotificat al menys un cas. Els centres que més
subnotifiquen són Can Misses amb 12 casos, Sta. Eulària i Vila amb 8 i Sant Jordi i Es Viver amb 7. La resta de
centres subnotifiquen d'1 a 6 casos. Els centres que més casos han comunicat (no detectats per recerca activa)
són Son Pisà amb 6 i Es Viver amb 5.
Dels 123 casos aportats per l’àmbit hospitalari, 97 són subnotificats: hospital Son Espases (38 casos; urgències,
medicina interna, ginecologia, cirurgia i urologia), Son Llàtzer (23 casos; urgències, ginecologia i medicina
interna), hospital de Manacor (12 casos, urgències, medicina interna, cirurgia i ginecologia), hospital d'Inca (8
casos; medicina interna, ginecologia i urgències) i Can Misses (16 casos; urgències i cirurgia).
La resta de casos de l’àmbit hospitalari corresponen a comunicacions rebudes des de: clínica Rotger (14 casos;
urgències i medicina interna), Clínica Palmaplanas (4 casos; urgències), Son Espases (3 casos; ginecologia,
urgències i laboratori de microbiologia), hospital de Manacor (2 casos; urgències), Son Llàtzer (2 casos;
urgències i reumatologia), i hospital d'Inca (1 cas; medicina interna).
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Inf. gonocòccica a les IB.
Casos segons àmbit de la font d'informació.
Anys 2010-2018

Inf. Gonocócica 2010-2018.
Per font d'informació

Altres; 1; 0%

Privat; 136;
7%

hospitals;
437; 22%
CAITS; 899;
44%

Públic;
1894; 93%

A.primaria;
693; 34%

La infecció gonocòccica segueix essent una malaltia molt mal notificada i si no fos per les activitats de recerca
activa -especialment a través dels laboratoris de microbiologia- les xifres registrades no reflectirien en absolut
la realitat de la incidència. Dels 2.030 casos inclosos al registre des del 2010, 1.116 (55%) són subnotificacions,
és a dir casos detectats per recerca activa. Un 75% dels casos subnotificats es detecten gràcies als laboratoris
de microbiologia.

Inf. Gonocòccica a les Illes Balears.
Casos declarats vs subnotificats
Anys 2010-2018

Infecció Gonocòccica a les Illes Balears.
Impacte de la correcció de la subnotificació. Casos per any.

600
500

perfil amb casos totals en el registre
perfil sense incloure casos subnotificats

400

declarats; 914;
45%

300

subnotificats;
1.116; 55%

200
100
0
2010

Inf. Gonocòccica a les IB.
Font d'informació dels
casos detectats per
recerca activa.
Anys 2010-2018
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