
Benvolgudes, benvolguts,
Comparec a la cita quinzenal amb tots vosaltres amb ànims renovats. No hem guanyat encara el
virus, que segueix present entre nosaltres i fent mal, però és cert que les coses han millorat
substancialment. Com bé sabeu hem entrat finalment a la fase 1, i això comportarà forçosament
canvis per a bé. D’entrada es comencen a relaxar les mesures de confinament, ens podem
moure i retrobar-nos amb familiars que feia setmanes que no veiem presencialment, recuperar
les trobades amb els amics, etc. També es comença a reprendre, encara que tímidament,
l’activitat econòmica, la qual cosa és essencial per guanyar definitivament la normalitat. Però
haig d’insistir que no ens podem relaxar en cap cas, no ens podem confiar, i hem de seguir les
mesures de seguretat per evitar contagis. No podem malbaratar tots els esforços i sacrificis que
hem hagut de fer fins ara per no entendre que això no s’ha acabat. No afluixem! 
 
Tot i que cada cop n’hi ha menys, vull recordar que encara hi ha molts professionals de baixa i
recuperant-se per haver patit en primera persona la COVID-19. A tots ells i elles, us enviem el
nostre suport i ànim. Aprofito, ara que s’ha fet públic, per enviar un record molt especial al Dr.
Pérez Castejón, que en la seva darrera etapa professional amb nosaltres va ser Director
Assistencial d’Isabel Roig, i que ha estat ingressat molt greu per culpa del Coronavirus (ens
explica la seva experiència en aquest reportatge de TV3). Molta força... i recupereu-vos ben
aviat!
 
Per altra banda, fa molt pocs dies hem dit adéu als metges de reforç que ens han acompanyat
aquestes setmanes tan intenses. Ja us n’havia parlat en alguna de les cartes anteriors, i voldria
remarcar que a més de representar aire fresc per a tots nosaltres en un moment en què costava
molt respirar, s’han entregat en cos i ànima a la seva feina, i els ho vull agrair amb aquestes
paraules, de manera pública.
 
Finalment, també us vull anunciar que estem treballant en un pla per reobrir els centres tan bon
punt això sigui possible, i seguint sempre les indicacions de l’autoritat sanitària. Som conscients
que hem passat uns mesos molt complicats i que el no poder venir a visitar els familiars
ingressats ha estat un dels inconvenients més importants, però també sembla que això aviat
podrà començar a canviar. Hi estem treballant a fons. Encara caldrà mantenir mesures de
protecció molt estrictes, però confiem que ben aviat es pugui normalitzar l’accés de visitants als
Centres Blauclínic.
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Actualment podem dir que les unitats per a pacients amb COVID als centres són pràcticament residuals,
amb molt pocs pacients ingressats. Insisteixo però en què no ens podem relaxar. Les mesures de
prevenció segueixen sent molt importants per tal de mantenir els contagis a ratlla, malgrat que cada cop
tinguem menys casos als centres.
 
Pel que fa als professionals, com he comentat, seguim tenint algunes baixes, però esperem que poc a poc
anem retornant a una situació de certa normalitat, en la que la pressió assistencial no ens hagi de portar al
límit dels nostres esforços.
 
Crec que en poques setmanes ja podrem comptar els casos amb malaltia activa amb un sol dígit. Això no
significa que no en puguin aparèixer alguns de puntuals, com per exemple en els darrers dos dies, que hi
ha hagut un parell de casos nous al Centre Sant Jordi. És la prova evident que no podem abaixar la
guàrdia.
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 AUDITORIES  ALS CENTRES
En las darreres setmanes hem passat l’auditoria de protecció de dades i l’auditoria per renovar la
certificació ISO als nostres centres, certificats que acrediten que seguim normes i estàndards de qualitat i
eficiència en el nostre servei. Encara no en tenim els resultats però confiem en la feina feta i no dubtem
que se’ns renovaran els certificats. Bona feina!

Aquests dies han estat els últims que els
metges que van venir en plena crisi per la
COVID-19 han estat amb nosaltres. La seva
arribada va suposar un impuls molt important
per poder seguir oferint una bona atenció als
nostres pacients, ja que havíem patit moltes
baixes entre l’equip mèdic. Més enllà de la
feina feta, hem d’agrair-los l’energia i
l’entusiasme que ens han aportat, i la injecció
de moral i energia que ens han contagiat, i
que ens ha ajudat a afrontar la crisi, dia a dia.
 
Desitgem que tingueu molta sort i molts
encerts en aquesta professió en la que tot
just us inicieu, que no oblideu mai els vostres
inicis (segur que no podreu fer-ho), i,
sobretot, que aquests inicis us recordin
sempre per què les professions d’atenció
directa a les persones són tan especials.
 

“ADÉU” ALS METGES DE REFORÇ
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