
Benvolgudes, benvolguts;
 
Acabem una altra setmana complexa i difícil. He de començar per agrair-vos els grans esforços
que esteu fent tots plegats, sense la vostra qualitat humana, la vostra professionalitat i sense la
paciència de tots plegats, aquesta seria una lluita impossible. Però vet aquí que no ho és, que
no ho pot ser de cap de les maneres, i per això és imprescindible no defallir i seguir amb tota la
intensitat la nostra tasca. 
 
És evident que hi ha moments de desànim, la pressió assistencial és molt gran ara mateix. Per
altra banda, els familiars, a més de patir el confinament, no podeu estar a prop de les persones
que estimeu i, lògicament, voleu tenir informació. 
 
Us puc ben assegurar que totes i tots plegats fem tot allò que podem i més. Hem de seguir en la
mateixa línia encara que sigui difícil. Superarem aquesta crisi i per això necessitem que tothom
segueixi al seu lloc, que ens carreguem de força, de paciència, que agafem consciència de la
complexitat del moment, que ens donem suport els uns als altres, que ens animem. Els
professionals de la casa esteu demostrant la vostra qualitat humana, a part de la vostra vàlua
professional, oferint un tracte exquisit en aquests moment difícils. També vull fer un agraïment
especial al personal de serveis generals, neteja, bugaderia, manteniment, cuina, empreses
subcontractades... Fins i tot en plena crisi del COVID-19 hi ha dies més difícils que altres, i
sempre esteu al peu del canó. 
 
Tinc molt present que malgrat les vostres pors i les dificultats, entre els pacients, els residents i
els familiars hi ha persones que ens ajudeu mostrant-nos el vostre suport i mantenint la
paciència en els moments difícils, sent conscients que la nostra prioritat ara mateix és l’atenció a
les persones ingressades als centres. Aquesta és l’actitud que ens ajuda més en aquesta
complexa situació.
 
Estem en un dels moments crítics d’aquesta greu situació, i probablement en vindran més, però
precisament per això hem de ser conscients que només podem fer-hi front si mantenim ferms els
nostres criteris d’exigència i afrontant junts aquest gran repte que se’ns ha posat al davant.
 
Acabo com he començat, moltes, moltes, moltes gràcies a tothom per l’immens esforç que esteu
fent. Sentiu-vos, mes que mai, orgullosos de formar part d’aquesta família.
 
Xavier Pujol
Gerent Centres Blauclínic

www.blauclinic.cat
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El passat 1 de març vam rebre la visita de càrrecs
directius de l’Hospital Vall d’Hebron al CBC Isabel
Roig. Concretament, del Dr. Roman, Director
Assistencial, Dra. Abadias, Directora Mèdica, la Dra.
Cebrian, Subdirectora Assistencial, i la Dra. Romea,
Directora de Processos i Qualitat de l’Hospital Vall
d’Hebron. Van voler venir per felicitar-nos
personalment per la bona feina que estem fent a
Centres Blauclínic, alhora que ens feien partícips de
la situació de l’hospital de la Vall d’Hebron. Aquest és
un reconeixement que ens ha de fer sentir
especialment orgullosos de la feina que fem cada dia.

REBEM LA VISITA DE CÀRRECS
DIRECTIUS DE L’HOSPITAL VALL
D’HEBRON

Ampliem fins a més de 100, els llits destinats a
pacients amb COVID-19 al CBC Isabel Roig, i
fins a 65 llits al CBC Dolors Aleu. La pressió
assistencial en aquests centres va en augment, i
reconeixem el gran esforç que estan fent els
professionals per oferir la millor atenció als
pacients, malgrat les circumstàncies.
 
Seguim sense tenir cap usuari afectat per
COVID-19 a la Residència Assistida i Centre
Sociosanitari CBC Sant Jordi de la Vall
d’Hebron. Seguiu així, bona feina!

AMPLIEM LLITS PER
PACIENTS AFECTATS PER
COVID

NOVES INCORPORACIONS
La divisió mèdica està al 50% d’efectius. Per fer front
a aquesta situació tan preocupant, s’han incorporat
el Dr. Rosselló, la Dra. Caballero, el Dr. Bosch i el
Dr. Paz, que, de ben segur, mai oblidaran els seus
inicis professionals. Us donem la benvinguda a
Centres Blauclínic!

Amb motiu de la prejubilació del Dr. Garrigós, el Dr. Javier Afonso agafa el relleu i ocuparà el càrrec de Cap
Mèdic del CBC Dolors Aleu. El moment de la seva estrena no és precisament plàcid, ni és gaire reeixida la
rebuda que li podem oferir, però li donem la benvinguda i li desitgem sort i molts encerts en un inici d’etapa
molt complicat.

DONEM LA BENVINGUDA AL NOU CAP MÈDIC DEL CBC DOLORS
ALEU

Aproximadament un 25% de la plantilla de
professionals de Centres Blauclínic està de
baixa per Coronavirus. Tres companyes han
hagut de ser ingressades a l’Hospital de Sant
Pau; una d’elles ja ha pogut tornar a casa i
n’estem molt contents. Us enviem a totes i tots,
molts ànims i molta força. 

MOLTS ÀNIMS ALS
PROFESSIONALS AFECTATS
PER COVID-19 

Hem obert dos nous canals de comunicació. En moments de crisi com el que vivim, és indispensable mantenir
aquest contacte directe amb tota la comunitat Blauclínic i les persones que ens segueixen. Us convido a
subscriure-us al canal Telegram i a seguir-nos a Instagram.

OBRIM CANAL A TELEGRAM I PERFIL A INSTAGRAM
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Els infants són també actors en aquesta crisi, i a la
seva manera també volen ajudar. Ens estan
enviant dibuixos que volen ser un suport als
professionals que s’estan deixant la pell en la seva
feina. Els ho agraïm i els convidem a enviar-nos-en
més a través de les nostres xarxes socials o al mail
info@blauclinic.cat. Moltes gràcies!

RECOLLIDA DE DIBUIXOS PER ENCORATJAR ELS PROFESSIONALS
I PACIENTS

Davant de la situació de mancança de recursos a
molts centres, podem afirmar que a Centres
Blauclínic disposem de tots els materials
necessaris per la protecció del personal durant la
realització de les seves tasques.

MANTENIM ELS MATERIALS DE
PROTECCIÓ

La situació a aquesta residència, com ja és
públic, és molt greu, i sabem que residents,
professionals i familiars ho estan passant molt
malament. Per això estem molt contents de
poder seguir donant un cop de mà en l’atenció
als residents que se’ns deriva.

SEGUIM DONANT SUPORT A
LA RESIDÈNCIA CASA ASIL
DE SANT ANDREU
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