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Benvolgudes, benvolguts;
 
Ja portem unes setmanes gestionant la complexitat i l’excepcionalitat d’una situació greu i que
afecta de manera important la nostra societat. Davant la crisi hem pres un seguit de mesures
excepcionals que coneixeu bé i que intenteu, tots plegats, portar a la pràctica amb la màxima
professionalitat, eficàcia i respecte. Som conscients de l’excepcionalitat i del sacrifici que totes i
tots, professionals, persones ingressades i familiars esteu fent, però l’hora greu ens ho reclama.
 
Per tal de tenir una comunicació el més fluida possible, cada setmana, intentarem que sigui el
divendres, us farem arribar una carta amb les novetats més importants dels últims dies i aquells
temes que considerem que cal posar a la vostra consideració.
 
Aquesta situació serà llarga i difícil, no podem abaixar la guàrdia ni un sol dia, per això us
demano als professionals, un cop més, que persistiu, que seguiu donant el màxim de vosaltres
mateixos, perquè la bona feina que esteu fent es nota i contribueix a què el final d’aquesta crisi
estigui una mica més a prop. 
 
A pacients, familiars i professionals de tot tipus, us agraeixo el vostre esforç i la vostra
paciència; també l’equip de crisi que està compartint les decisions clíniques i funcionals per
donar la millor resposta possible als esdeveniments; i deixeu-me fer un esment especial a les
nostres companyes i companys que pateixen la malaltia a casa i molt especialment a la nostra
companya ingressada a l’Hospital de Sant Pau i que està millorant. El nostre millor record per a
tots ells perquè aviat estiguin amb nosaltres i superar tots plegats aquests moments difícils.
 
Cuideu-vos molt tots plegats, que és també una bona manera de cuidar la resta de persones que
ens envolten.
 
Molts ànims a tothom,
 
DR. XAVIER PUJOL I FABREGAT
GERENT DE CENTRES BLAUCLÍNIC
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A dia d’avui s’ha dimensionat la part sociosanitària al màxim per
alliberar recursos d’internament d’Isabel Roig, que actua com a
Hospital d’Atenció Intermèdia. Vull destacar l’esforç que fan els
professionals i la direcció  per garantir la seguretat dels pacients i
residents del centre. Seguiu així, endavant!

MÀXIMA CAPACITAT A LA RESIDÈNCIA
CENTRE SOCIOSANITARI SANT JORDI

S‘han redistribuït recursos humans dels equips de PADES per donar suport al CBC Dolors Aleu per
mantenir la seva activitat.

REESTRUCTURACIÓ DELS EQUIPS PADES

UNITATS
D'AÏLLAMENT

S’han creat unitats d’aïllament
als Centres Sociosanitaris i
d’Atenció Intermèdia CBC Isabel
Roig i CBC Dolors Aleu per
l’atenció de pacients afectats
pel Coronavirus COVID-19,
evitant així els contagis a la
resta de pacients. Unitats que a
Isabel Roig vàrem desenvolupar
amb 25 llits tan sols fa tres dies
i que a dia d’avui pensem
arribar a 50; també a Dolors
Aleu on vàrem passar de 8 llits
tan sols fa cinc dies a 16
actualment.

Iniciem la col·laboració amb els Equips d’Atenció Residencial de
Mutuam,  de l’Atenció Primària, i del nostre Centre Sociosanitari
d’Atenció Intermèdia CBC Isabel Roig, per actuar de manera conjunta
en l’atenció als residents de la Fundació Casa Asil de Sant Andreu del
Palomar; que estan en una situació força difícil. Concretament, hem
posat llits a disposició dels professionals que atenen els residents de
la Casa Asil de Sant Andreu, per derivar-hi els usuaris que considerin,
i estem cada dia ingressant pacients d’aquest centre.

COL�LABORACIÓ DEL CBC ISABEL ROIG
AMB LA RESIDÈNCIA CASA ASIL DE SANT
ANDREU

Implantem l’ús de videoconferències entre usuaris dels centres i
els seus familiars: hem posat a disposició de qui ho necessiti unes
tauletes -i l’assistència dels professionals per fer-les servir- per tal
que els usuaris que no disposen de telèfon mòbil puguin parlar i
veure’s amb els seus familiars a fora del centre, atès que hem
restringit les visites. La mesura ha s’ha rebut molt bé per part d’uns
i altres, i contribueix a mitigar els efectes que té el confinament i la
separació imposada degut a la situació de propagació del COVID-
19. És un moment especialment emocionant per als professionals
per les reaccions que han de viure amb aquesta intervenció, però
sobretot és molt gratificant per aquelles persones, a banda i banda
de l’aparell, que es poden comunicar.

ÚS DE TAULETES PER VIDEOCONFERÈNCIES ALS CENTRES


