
Benvolgudes, benvolguts,
Torno puntualment a la cita amb tots vosaltres, tal i com us havia dit en l’última carta, per
comentar els esdeveniments més rellevants d’aquestes dues darreres setmanes.
 
Com bé sabeu el passat dimarts 12 de maig, es va celebrar el Dia Internacional de la Infermeria,
efemèride promoguda pel Consell Internacional de la Infermeria, i que vol recordar el naixement
de Florence Nightingale, considerada la “mare de la infermeria moderna”.
 
És un bon moment per aturar-nos i posar en valor la feina que aquestes dones i homes feu en el
vostre dia a dia, i molt especialment en aquests moments tan complexos i difícils, feina que no
es podria fer sense el treball en equip amb tota la resta de professionals, però que té com a
peça cabdal la infermera. L’enyorat Carles Capdevila va rebre un premi del Ministerio de
Economia per un article publicat al diari Ara el 12 de maig de 2016. Li’n manllevo un fragment:
 
“Tenim un sistema sanitari millorable i al límit, però de gran qualitat i que funciona. Agraïm-ho i
defensem-lo. Ara bé, la medicina té el repte d’humanitzar-se, de comunicar millor amb el
pacient, de ser més empàtica, ser integral i posar el malalt al centre. D’entendre que l’estat
d’ànim i les emocions a vegades tenen com a millor medicament una mirada còmplice, un
somriure, un gest afectuós o una informació ben donada. I que no és només salvar o allargar
vides, sinó acompanyar i garantir la qualitat d’aquestes vides. Per fer el canvi necessitarà
empoderar més la infermeria.”
 
Aquests darrers mesos han sigut difícils i de grans contrastos, però els professionals de l’atenció
intermèdia hem demostrat estar a l’alçada dels esdeveniments. Hem actuat amb esperit de
col·laboració amb tots els nivells assistencials, hem demostrat que tenim professionals de gran
vàlua, persones que tenen criteri clínic i vocació de servei. Queda molt de camí per recórrer, és
clar que sí, i hem de saber treure profit de l’experiència viscuda, que, ens agradarà més o
menys, però marcarà l’esdevenidor. Ho deia el Carles Capdevila fa 4 anys, tenim un sistema
sanitari millorable i al límit, i això és més cert que mai. Però reblava: de gran qualitat i que
funciona. I en el nostre dia a dia, així ho hem demostrat.
 
Ara que sí que comencem a veure la llum al final del túnel, molt petita allà lluny al fons, potser
és hora que sapiguem treure les lliçons que ens han de permetre aquesta millora tan necessària
com possible. És l’hora de començar la reflexió, a pensar en l’esdevenidor, a fer crítica i
autocrítica... tot plegat per a aconseguir que el sistema sanitari d’aquest país segueixi sent de
gran qualitat i funcioni. I en això, l’atenció intermèdia, que sou totes i tots vosaltres, també hi té
moltes coses a dir.
 
Xavier Pujol
Gerent Centres Blauclínic
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Malauradament, encara hi ha força professionals de baixa per la malaltia, alguns ja porten moltes
setmanes. Esperem la seva recuperació. Però també n’hi ha molts que ja han tornat: gairebé la majoria de
Dolors Aleu, i un bon nombre a Sant Jordi i Isabel Roig.
 
Com havíem previst, hem iniciat la recuperació de la nostra activitat habitual. Això no vol dir tornar a fer el
mateix que fèiem, ja que haurem de mantenir durant temps aquesta nova situació de convivència de No-
COVID i COVID als centres.
 
Estem dissenyant el darrer pas de la recuperació, que serà el moment en què puguem començar a obrir el
centre a les visites. Això tampoc serà com era abans, ja que les visites dels acompanyants hauran de fer-
se de manera molt reglada. Caldrà ser estrictes, ja que no podem posar en risc la seguretat de ningú:
pacients, professionals, o acompanyants.
 
 

SITUACIÓ ALS CENTRES
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 DIA MUNDIAL DE LA
INFERMERIA: 12 DE MAIG

En motiu del Dia Internacional de la Infermeria, hem
volgut fer un vídeo per felicitar l’equip d’infermeria
de Centres Blauclínic, especialment en aquest
context, quan encara estem immersos en la
pandèmia pel Coronavirus. Bona feina, seguiu així!
 
Podeu veure el vídeo a les nostres xarxes socials.
Aprofitem per comentar que hem obert un canal de
Centres Blauclínic a YouTube, on hi trobareu el
vídeo del Dia Mundial de la Infermeria (i tots els
altres que hem fet i seguirem fent). Us animem a
que el visiteu i ens seguiu per no perdre-us-en cap!
 

Hem realitzat 2 minuts de silenci en record als
companys i companyes que han perdut la vida per
causa de la COVID-19. Així ens adherim a
l’homenatge que s’ha portat a terme a centres de
salut de tot el país. Un record molt especial per a
tots ells i elles, i les seves famílies.

2 MINUTS DE SILENCI
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DIA MUNDIAL DE LA HIGIENE DE MANS 
El 5 de maig se celebra el Dia Mundial de la Higiene
de Mans, una jornada per remarcar la importància
que té aquest hàbit per la prevenció de contagis.
Enguany, en plena pandèmia pel Coronavirus,
aquesta diada té més rellevància que mai, ja que
rentar-se de mans de manera freqüent és una de les
mesures més eficaces per tal de prevenir la
propagació de la COVID-19.
 
És en aquest context que hem volgut realitzar dos
vídeos on es pot veure com hem de rentar-nos les
mans per tal que quedin realment netes i
desinfectades, ja sigui fent servir aigua i sabó, ja
sigui fent servir gel hidroalcohòlic.

Hem d’agrair al grup Mascaretes solidàries, a Ayúdame3D, i al Consell Local per la República Catalana
Districte de Sarrià-Sant Gervasi, que ens fessin donació de material de protecció al centre Dolors Aleu:
mascaretes, bates, peücs, barrets, pantalles protectores i “salvaorelles”, entre altres coses. 
 
Agraïm també a la casa Haribo per fer-nos arribar una pila de caixes plenes de llaminadures, i moltes
gràcies a Maribel L, auxiliar d’infermeria de Dolors Aleu, per fer de contacte i enllaç. 

SEGUIM REBENT I AGRAINT DONACIONS
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Hem difós els vídeos a través dels nostres perfils de les xarxes socials, inclòs el nou canal de YouTube de
Centres Blauclínic. Aquí podeu veure el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic, i aquí la higiene de mans
amb aigua i sabó.

https://www.facebook.com/groups/mascaretessolidaries/
https://ayudame3d.org/
https://twitter.com/CxRBcnSSTG
https://www.haribo.com/en
https://www.haribo.com/en
https://www.youtube.com/watch?v=13WPG65qmrI
https://www.youtube.com/watch?v=pXNUSDjxGuU
https://www.facebook.com/centresblauclinic/
https://twitter.com/blauclinic
https://t.me/blauclinic
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Seguim rebent missatges i dibuixos, mostres de suport i ànims per part d’usuaris i els seus familiars. Quan
portem tantes setmanes vivint una realitat tan estranya i sota tanta pressió, aquesta mena de gestos ens
segueixen estimulant per seguir donant-ho tot, com fins ara. Totes les mostres són molt benvingudes, i
volem compartir-ne un parell.
 
La Mar i els seus dos fills van voler agrair amb un pastís l’esforç per la feina feta al personal que està
atenent la seva àvia (i mare), ingressada al centre Isabel Roig. 
 
També volem fer difusió d'una carta que ha escrit una persona ingressada i que ens dona ànims, tant a
usuaris com a professionals. Tenim un bon equip de professionals que ho esteu donant tot, i això té els
seus resultats, que es fan visibles, tant des del punt de vista de la gestió dels centres, com des de la visió
de les persones que reben l’atenció. Seguiu així!
 

NOVETATS QUE ENS MOTIVEN ESPECIALMENT
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