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Andorra es un pais petit pel que fa l'extensi6 i poblaci6, pero amb

una elevada afluencia turistica. Per aquest motiu, la notificacid i

la investigacid dels brots per intoxicacio alimentaria son especial-

ment importants. Aquest article estudia 1'evolucid dels brots per intoxica-

cio alimentaria notificats al Principat d'Andorra, des de 1'any 2000 i fins

1'any 2003, i com les mesures que s'han pres des del Ministeri de Salut i

Benestar han pogut influir en la prevencio i l'atenci6 de nous brots.

Aquestes mesures son: el sisterna d'alerta i resposta rapida disponible 24

hores al dia durant tot l'any per als metges generalistes i el servei d'urgen-

cies de 1'hospital, la publicacio de guies de bones practiques per a mani-

puladors d'aliments i establiments de restauraci6 i la promocio de cursos

per als manipuladors d'aliments.

Material i metode

Fstudi retrospectiu de la documentacid referent a les investigacions dels

brots per intoxicacio alimentaria notificats des de 1 'any 2000 i fins a I'any

2003 al Principat d'Andorra.
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Resultats

1.1 Hombre de brots notiticats va augment,ir molt quan es va establir el sis-

tema d'alerta i resposta rapida a principis de Lany 2002. Mrs concreta-

ment, Zany 2002 es va registrar un augment del 1100%> en la notificaci6 (11

brots notificats Lany 2002 per cada brot que s'havia notificat I'any ante-

rior). L'any 2003 el nombre de notificacions va disminuir un 63.6%, en com-

paracio amb lany 2002. A mes a mes, tambe es va constatar que la majoria

de brots per intoxicacio alimentaria (76%,) tenon Iloc durant el primer tri-

mestre de Zany.

Conclusions

Aquests resultats mostren quo, gracies a I'establiment d'un sistema d'aler-

ta i resposta rapida, molts mes brots d'intoxicaci6 alimentaria van poder

ser detectats, especialment durant la temporada d'hivern, que es quan es

produeix el principal pic d'afluencia turistica. Al mateix temps, aquest

augment en la detecci6 va aportar dades que van permetre estudiar els

factors que contribu'ien a 1'aparici6 dels brots i altres caracteristiques

d'aquests, cosa que fou essencial per al disseny de les mesures de protec-

cio i prevenci6 mes adequades (publicaci6 de guies de bones practiques

per als manipuladors d'aliments i establiments de restauraci6 i la promo-

ci6 dels cursos per a manipuladors d'aliments). Quan aquestes mesures es

van portar a la practica es va aconseguir una disminucio del nombre de

brots per intoxicacio alimentaria.


