
Benvolgudes, benvolguts,
Sembla que faci mesos que estem vivint aquesta crisi, però no és així. Just ara ja fa un mes que
vàrem decidir restringir les visites als nostres centres, tan sols un mes i tanmateix, un mes etern.
 
Els esforços que hem fet aquestes darreres setmanes són descomunals, l’adaptació que tothom
ha fet a les noves circumstàncies no es podrà agrair ni reconèixer mai prou. Hi hem deixat hores
de feina, emocions, sentiments en quantitats immenses. De nou, gràcies, moltes gràcies a tots i
totes. En aquestes setmanes hem tingut moments molt difícils ja que semblava que vorejàvem el
límit i pensàvem que potser no podríem seguir, però no ha estat així. Ens n’hem sortit plegats i
estic segur que ho seguirem fent. 
 
Quan semblava que arribàvem a tenir la situació més o menys controlada, vàrem tenir un nou
ensurt i un nou repte. El nostre Sant Jordi de la Vall d’Hebron també va caure. En aquest tipus
de centres residencials la situació és molt més preocupant, tots heu viscut directa o
indirectament la situació de la Residència Casa Asil de Sant Andreu, o d’altres que per
desgràcia han sorgit. Calia una intervenció ràpida i total, i així es va fer. Després de diferents
contactes amb la direcció de l’Hospital Vall d’Hebron, l’Atenció Primària i el CatSalut,  el
Divendres Sant vàrem aconseguir identificar de forma immediata tots els casos positius de la
Residència Assistida i CSS Llar Sant Jordi de la Vall d’Hebron, amb l’ajut de companys
d’aquestes institucions. Vam muntar la unitat COVID a una planta aïllada, contenint la situació
amb 13 casos. Un gran esforç que ha durat tota la Setmana Santa, una Setmana Santa ben
diferent. De nou, moltes gràcies a totes i tots per l’esforç, i felicitats per la bona feina feta.
 
Aquesta malaltia no dona treva, i malauradament, durant aquesta setmana hem arribat a superar
totes les xifres anteriors d’usuaris diagnosticats amb la COVID-19 als centres Isabel Roig i
Dolors Aleu. Només la vostra feina farà aturar la progressió dins dels centres. Seguim, seguim i
seguim, sense aturador, sense treva.
 
Tanmateix no tot són males notícies, i ho vull destacar: acabem la setmana agafant ritme d’altes
postcovid que ens conduirà a millorar la situació que tenim i que ens recorden que un dia
acabarà. En aquest mes i escaig, molts dels nostres companys que han patit la malaltia ja estant
reincorporant-se i ens donen l’aire suficient com per seguir mantenint l’atenció. Tothom està fent
esforços, però vull dedicar unes línies als vostres comandaments, als vostres caps que fa més
d’un mes que cada dia estant al peu del canó, el meu record cap a tots ells, i especialment per
als que han emmalaltit en aquesta crisi i que estant recuperant-se a casa i amb ganes de tornar.
Cuideu-vos!
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Aquest dies tot és molt frenètic. Espero que aviat comenci la baixada, però això no serà fàcil. La
tensió i els esforços tan intensos que hem fet fins ara caldrà saber-los reconduir per tornar a una
certa normalitat, i això segurament serà complicat. Cuideu-vos, això passarà i haurem de seguir
treballant, potser de manera diferent de com ho havíem fet fins ara, potser amb mesures de
protecció que no sabem fins quan haurem de mantenir, però ens hem de preparar per l’aterratge
després d’aquesta bogeria; el cansament en molts de nosaltres comença a passar factura i per
tant hem de saber trobar estones a casa, amb els nostres, per poder desconnectar i alliberar
tensions. Així doncs, cuideu-vos molt i, de nou, i seré tan reiteratiu com calgui, moltes gràcies a
tothom!
 
Xavier Pujol
Gerent Centres Blauclínic
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Acabem la setmana amb xifres mai pensades. Més de 100 pacients diagnosticats amb la COVID-19 a
Dolors Aleu, quasi 200 a Isabel Roig, i 13 a Sant Jordi.  El PADES segueix doblant esforços per donar
resposta a les necessitats assistencials.
 

PRESSIÓ ASSISTENCIAL ALS CENTRES

Estem agafant ritme en les altes de pacients.
Alguns dels usuaris provinents de la
Residència Casa Asil de Sant Andreu han
començat a tornar al seu entorn habitual.
D’altres, malauradament, no han pogut fer-ho,
algun d’ells ens ha tocat de molt a prop. Un
record per tots ells.

AUGMENTEN LES ALTES 
Seguim amb molts companys de baixa. A les xifres
que teníem s’hi han afegit les baixes de la
Residència i Centre Sociosanitari Sant Jordi. Hi ha
uns 60 professionals de baixa a Isabel Roig, uns
30 a Dolors Aleu, i 20 a Sant Jordi. La bona notícia
és que algunes persones que havien estat de
baixa han pogut reincorporar-se, fet del que ens
n’alegrem molt.

PROFESSIONALS AFECTATS

ACCIÓ A LA RESIDÈNCIA I CSS SANT JORDI DE LA VALL D'HEBRON
El passat divendres un equip liderat per Iris
Alcon de l'ICS i Marta Bellido, de l'equip de la
Dra. Campins de l'Hospital Vall d'Hebron, van
acompanyar-nos al personal de Centres
Blauclínic per realitzar ràpidament proves de
cribat de COVID-19 als usuaris de la
Residència Assistida i CSS Sant Jordi de la
Vall d'Hebron. Agraïm el suport i la rapidesa en
les actuacions empreses, que ens han facilitat
l'aïllament dels usuaris de Sant Jordi afectats
pel Coronavirus.
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SUPORT A PROFESSIONALS I
USUARIS

 Vídeo Centres Blauclínic davant la COVID-19 
 Vídeo Mostres de suport

Aquesta darrera setmana hem editat dos vídeos on
intentem explicar allò que estem vivint i també de recopilar
algunes de les mostres de suport i dibuixos que hem estat
rebent. Amb aquests vídeos esperem, dins del possible,
infondre ànims i expressar el nostre respecte i gratitud a
tothom que esteu plantant cara a la situació. Us convidem
a veure’ls als nostres perfils de les xarxes socials, o
seguint aquests enllaços: 
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Estem rebent materials EPI que ens permeten seguir protegint els professionals de forma adequada,
malgrat que hem patit algun ensurt amb materials que hem hagut de retirar per no haver estat testats
adequadament. Malgrat tot en tenim suficient, fins i tot tenint en compte la quantitat de consum que estem
generant ara. El material rebut el fem servir diàriament a tots els nostres centres. Concretament: bates
impermeables de Mel Composites, pantalles protectores de la organització BNI Avança i de Shu Digital,
gels hidroalcohòlics de la Fundación Puig, salvaorelles de persones particulars, Jens i Yolanda, i
mascaretes cosides a mà per les Cosidores de Sant Andreu. Tot el nostre agraïment per tots i totes
vosaltres. 
 

MATERIALS DE PROTECCIÓ

Agraïm al Col·legi de Metges de Barcelona (COMB)
que ens hagi fet arribar molt material: bates,
mascaretes per professionals i usuaris, barrets,
cremes protectores, begudes que repartirem entre el
personal, i també uns telèfons mòbils preparats per fer
servir, que agilitzaran les tasques que realitzem per tal
que usuaris i familiars puguin realitzar videotrucades.
Finalment, agrair també a la Obra Social La Caixa la
donació de 4 tauletes més, que aniran destinades a
aquest mateix ús. 
 

MATERIAL PER PAL�LIAR LA
SOLEDAT DE L’INGRÉS 

Ens emociona molt veure que en moments difícils com els que estem vivint, persones i empreses son
capaces de reaccionar amb aquesta generositat. Per tot plegat, moltes gràcies.

https://www.facebook.com/centresblauclinic/videos/3058017404220066/
https://www.facebook.com/centresblauclinic/videos/215256476420446/
https://melcomposites.es/
https://shudigital.com/
https://www.puig.com/es
https://www.instagram.com/cosidoresdesantandreu/
https://www.comb.cat/
https://obrasociallacaixa.org/ca/

