
Des de l’inici de la pandèmia només hem gaudit de certa tranquil·litat el mes de juliol. En un dels nostres
centres, ja a l’agost vam haver de tornar a ingressar pacients afectats per la Covid, ja que som centre
referent d’algun dels hospitals de la ciutat. Han anat passant les setmanes i la situació s’ha anat
complicant, fins arribar a la 2a onada de Covid que ja ha afectat a molta població, i de retruc als pacients
dels nostres centres. El sistema torna a veure’s sota molta pressió, i sembla difícil que la situació es
destensi en les properes setmanes o mesos. 

Als Centres Blauclínic, després d’haver tingut alguns rebrots, els contagis estan sota control, per bé que és
una situació amb un equilibri molt fràgil. És per això que cal insistir en la importància de respectar les
mesures de prevenció: mascareta, distància social, i higiene de mans, així com respectar la normativa
de visites als centres. Aquesta normativa s’anirà revisant segons la situació pandèmica del moment. Des
de cada centre s’informarà de les condicions de les visites en particular, i cada cop que hi hagi canvis.
Tothom persegueix el mateix objectiu: la seguretat de les persones usuàries, així com el seu benestar físic
i emocional. No podem oblidar tampoc la seguretat dels professionals.

Aquesta segona onada ens agafa més preparats tècnicament, amb més recursos, però també amb
sensació de fracàs, de cansament anímic i d’esgotament per haver de tornar a començar. L’afectació en
els nostres professionals és més alta que en el primer brot, potser per totes les mesures de detecció que
estem adoptant i que ens faciliten identificar els professionals contagiats asimptomàtics. Això fa que
tinguem força dificultats per fer la dotació de plantilles de personal en algun centre i que haguem de tornar
a reorganitzar els serveis. Volem que aquestes mesures siguin provisionals i acotades en el temps, que
esperem que sigui breu. 

Torna a ser necessari que els professionals donin al màxim de les seves capacitats, sent conscients com
som que encara arrosseguem seqüeles de la primera onada de la pandèmia. 

Sabem de les dificultats que es donen en determinats moments i als quals hem de ser capaços de
respondre professionalment i també de manera col·lectiva. No és fàcil i així ho sentim, però amb la
col·laboració entre professionals, pacients i familiars hem de tornar a fer front a aquesta situació de la
manera més efectiva possible.

Als nostres companys i companyes, professionals de Centres Blauclínic que estan afectats per la Covid, i
de manera especial a aquells que heu arribat a estar greus, desitgem que us recupereu ben aviat.
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VALORACIONS DEL GRAU DE DEPENDÈNCIA
A cada un dels nostres centres disposem d'un equip de Treball Social que realitza un servei d'assistència
als pacients i els seus familiars des de la vessant social, informant de les diferents opcions de les que es
disposa quan algú es troba en una situació de vulnerabilitat, en el nostre cas referit especialment a
l'aspecte sanitari, és a dir, quan algú té limitacions físiques i/o psicològiques que dificulten la seva vida
quotidiana. Una de les funcions que realitza l'equip de Treball Social és precisament donar informació i
ajudar a tramitar, si s'escau, la valoració del grau de dependència del pacient per tal de poder percebre
els ajuts que li corresponen. 

A causa de la Covid i del confinament, les valoracions es van aturar. Un dels motius és que no es podien
realitzar les entrevistes entre el pacient i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a
realitzar-ne la valoració.

Des del mes de setembre s'han reprès aquestes entrevistes mitjançant videotrucades amb tauletes
gràfiques, que possibiliten continuar amb el procés de tramitació de grau de dependència. Aquest procés,
en circumstàncies normals pot durar fins a 12 mesos.
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El passat mes d'agost, el gerent de Centres
Blauclínic, el Dr. Xavier Pujol, es va reunir
amb l'equip directiu de la Fundació Casa
Asil de Sant Andreu de Palomar per tal de
fer una valoració conjunta de les accions
que vam realitzar quan, durant el mes de
març, van tenir un brot a la residència i van
haver d'ingressar molts dels seus usuaris al
centre CBC Isabel Roig.

Concretament, ens vam reunir amb  Xavier Bota i Maria Padró, patrons de la Fundació, amb Anna Nerín,
gerent de la Fundació i Susanna Fraile, directora de la residència i centre de dia. Durant aquesta trobada
van mostrar el seu agraïment i ens van felicitar per la feina feta i la bona coordinació.

TROBADA ENTRE L'EQUIP DIRECTIU DE LA FUNDACIÓ CASA ASIL
DE SANT ANDREU I LA GERÈNCIA DE CENTRES BLAUCLÍNIC 
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DIA MUNDIAL DE L'ALZHEIMER
El dia 21 de setembre es celebra el Dia Mundial
de l'Alzheimer, una data per remarcar l'impacte
que aquesta malaltia té a la societat actual a
nivell global, per deixar palesa la importància que
té la investigació per tal de conèixer millor la
malaltia i trobar-ne tractaments eficaços, i també
per tal de donar suport als pacients, així com als
familiars i cuidadors de les persones malaltes
d'Alzheimer. 

A les xarxes socials vam fer ús de la etiqueta "Un
dia per oblidar" participant així a la campanya
que insisteix en la necessitat de la investigació
per tal de poder curar i finalment deixar enrere,
"oblidar", que existeix aquesta malaltia.

DIA MUNDIAL DE LA GENT GRAN
El Dia Mundial de la Gent Gran va ser fixat per l'1
d'octubre per part de l'Assemblea General de les
Nacions Unides fa 30 anys, per tal de promoure la
reflexió entorn els reptes socials i polítics que
suposa l'envelliment demogràfic creixent, i vetllar
per una vellesa digna i segura. Es pretén trencar
estereotips relacionats amb la vellesa, promoure
una imatge positiva de l'envelliment, i reconèixer el
valor de les persones grans. És necessari promoure
la participació de la gent gran en la presa de
decisions en tots els àmbits (individual i col·lectiu),
promoure un envelliment saludable, i possibilitar un
envelliment digne a tothom.

En relació a la gestió per fer front a la Covid,
s'evidencia que les polítiques d'acció han de tenir
present les característiques i necessitats
específiques que presenta el col·lectiu de persones
grans davant el Coronavirus.
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DIA MUNDIAL DE LES CURES PAL�LIATIVES
El Dia Mundial de les Cures Pal·liatives (10 d’octubre)
enguany promovia el lema “la meva cura, el meu dret”, i es
pretén dirigir l’atenció en el fet que les cures pal·liatives
són un dret de totes les persones que tenen una malaltia
en fase avançada i terminal i dels seus familiars i
cuidadors.

Es reivindica el dret de poder rebre una atenció de qualitat
per aconseguir una vida i una mort dignes, ja sigui a un
centre sanitari com al domicili.
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MEMÒRIES 2019 D'ACTIVITAT DELS CENTRES
Hem publicat a la nostra pàgina web les memòries d'activitat dels diferents Centres Blauclínic.
Les podeu consultar i descarregar des d'allà, capturant amb el mòbil aquest codi QR:

INICIEM LA VACUNACIÓ DE LA GRIP
A partir de mitjans d’octubre s’ha començat a vacunar de la grip als usuaris dels centres i també als
professionals. La època de major contagis de la grip coincideix amb el previst increment de contagis de
Covid. També coincideixen els col·lectius més vulnerables de contraure aquestes malalties: la gent gran i
el personal sanitari. Per tant, enguany és més important que mai que aquests col·lectius es vacunin de la
grip, reduint així el risc d’emmalaltir. 


