
Comença un nou any ple de reptes de tota mena, tot i que el principal segueix sent la lluita contra la
Covid19 i superar de la millor manera possible la pandèmia. No és fàcil, perquè les circumstàncies
generals ens condicionen a tots, però hem de seguir amb la “recepta Blauclínic”, que no és altra que
treballar, treballar i seguir treballant amb rigor i pensant en els nostres usuaris i el seu benestar.
 
La vacunació del personal dels centres i dels residents representarà sens dubte un avenç contra la
pandèmia, però encara queda molta feina per fer. Recomanem als professionals que sigueu proactius amb
la vacunació, avui per avui és l’únic element que tenim per aturar la pandèmia. Som professionals sanitaris
i molta gent està pendent de què fem nosaltres per decidir posar-se la vacuna quan els toqui. I
mentrestant, mantenir la consciència que hem de seguir amb la trilogia mans-mascareta-distància com a
factor fonamental per superar aquesta situació.

Per altra part som conscients que les mesures implantades per la prevenció de contagis i la situació que
tot plegat genera no és la desitjada, ni per part dels usuaris ni dels familiars. Ho entenem perfectament i
intentem posar-hi el màxim de facilitats. Tothom ha de ser conscient que si prenem mesures
extraordinàries és precisament per salvaguardar-los i protegir-los. En cap cas és un caprici dels
professionals o de l’empresa, sinó que ens hi veiem empesos precisament per evitar mals majors.
Demanem encara una mica més de paciència, aquesta situació revertirà, i de ben segur que algun dia,
esperem que no gaire llunyà, tornarem a la normalitat en tots els àmbits.

Amb el desig que el 2021 sigui molt millor que el 2020 i que ens permeti poder deixar enrere la pandèmia i
les restriccions, volem compartir amb vosaltres aquelles novetats més rellevants que han passat aquestes
darreres setmanes.

Xavier Pujol
Gerent de Centres Blauclínic

CENTRES BLAUCLÍNIC
Butlletí periòdic amb l'actualitat dels centres

G E N E R  2 0 2 1

ARRANQUEM EL NOU ANY

www.blauclinic.cat



www.blauclinic.cat

S’ha iniciat un projecte de coordinació del control de peticions i disponibilitat de diversos centres per
facilitar les transicions de pacients dels hospitals d’aguts als centres d’atenció intermèdia, projecte que
serà gestionat pels mateixos centres.

Blauclínic, a través del Centre Isabel Roig, hi participa en l’àmbit de l’AIS NORD conjuntament amb
l’hospital Vall d’Hebron, l’Hospital Sant Rafael, el CIS Cotxeres i el Parc Sanitari Pere Virgili.

Aquest aplicatiu, d’àmbit territorial, ha estat desenvolupat per l’empresa Amalfi Analytics i permetrà de
manera virtual i en temps real, saber aquelles places disponibles que hi pot haver per derivar aquells
pacients que requereixin atenció intermèdia.

Des de Blauclínic valorem molt positivament la participació en projectes d’aquestes característiques ja que
aquestes eines permeten millorar l’eficiència dels recursos que disposem, però representen sobretot un
pas important per avançar cap a la millora de la resposta territorial a les necessitats de salut de la
ciutadania.

PARTICIPEM A LA MARATÓ DE TV3
Un any més, Centres Blauclínic col·labora amb La Marató de TV3. La temàtica d’enguany ha estat la
COVID, i la nostra col·laboració ha estat una mica diferent a la d’altres anys.

Un equip de La Marató va venir per recollir el testimoni de la Fina Bonet, Cap del Dept. de Treball Social
del centre sociosanitari Isabel Roig. S’ha realitzat un clip i s’ha projectat durant el dia de La Marató. A
aquest vídeo, la Fina Bonet explica la seva experiència personal durant la primera onada de la pandèmia,
donant a conèixer també les tasques del Treball Social Sanitari.

Podeu veure el vídeo seguint aquest enllaç o amb el codi QR: http://bit.ly/34uGDXO
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Malauradament, per causa de la pandèmia no hem pogut celebrar el tradicional aperitiu nadalenc de cada
centre, durant el qual ens trobàvem i compartíem una estona plegats abans de les Festes.

Aquest 2020 ha estat un any especialment difícil per a tothom, i precisament per això no hem volgut deixar
de celebrar-ho, d’agrair l’esforç que els professionals heu realitzat durant la pandèmia, i de compartir bons
desitjos per a tothom. 

Com a mostra d’agraïment es va obsequiar als professionals amb un reconeixement i un regal nadalenc,
acompanyat d’una carta signada pel gerent de Centres Blauclínic, el Dr. Xavier Pujol. També es va
realitzar i difondre un vídeo protagonitzat pel personal de tots els centres, per felicitar les Festes.

Podeu veure el vídeo seguint aquest enllaç o codi QR: https://bit.ly/nadal2020CBC

Dos dies abans d’acabar l’any es va iniciar la vacunació als residents i professionals de la Residència
Assistida Sant Jordi de la Vall d’Hebron. Les vacunes les van posar un equip de DUIs voluntàries que es
van desplaçar al centre, a les qui estem molt agraïts.

Els professionals dels centres sociosanitaris d’hospitalització intermèdia Isabel Roig i Dolors Aleu han
començat a rebre la vacuna a mitjans de gener per part de personal dels mateixos centres.
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INICIEM LA VACUNACIÓ CONTRA LA COVID
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