
Benvolgudes, benvolguts,
Portem ja unes quantes setmanes convivint amb la pitjor crisi sanitària del segle XXI que ens
està afectant directament i, sovint, de manera dura. L'actual pandèmia està posant en una tensió
mai vista el sistema sanitari, el benestar social, l'economia però també el dia a dia, la
quotidianitat de tantes persones.
 
No hi ha receptes màgiques, no hi ha fórmules meravelloses que ens donin una solució d’avui
per demà. La problemàtica que hem d’afrontar és de moltes menes: manca de personal,
recursos limitats, l’aïllament social i el confinament, la prohibició de treballar per a alguns, la
obligació de fer-ho per a d’altres, amb els riscos i tensions que això comporta... Nosaltres hem
d’enfrontar-nos dia rere dia amb el virus, amb constància malgrat el cansament, amb rigor
malgrat la duresa del moment, amb l’esperança de veure que aquesta situació s’acabarà. I
esperem que sigui més aviat que tard, però per a què això passi hem de seguir amb les mateixes
pautes de compromís, professionalitat, paciència i empatia. 
 
No em cansaré mai d’agrair els professionals de la casa l’esforç que esteu fent, demostrant un
cop més la vostra qualitat humana i professional, i també l’agraïment als residents, pacients i
familiars per fer-se càrrec de la situació extremadament complexa que vivim i patim. Som
conscients que no sempre podem arribar a tot arreu o en les condicions que ens agradaria, però
ho intentem i no deixarem mai de fer-ho. Si alguna cosa bona en podem treure d’aquesta crisi
que estem patint, és la constatació de que, més que mai, estem fent pinya, i que així,
cohesionats, aconseguim afrontar els dies i els problemes, tot per al benestar dels nostres
pacients i residents. Per tot plegat, moltes gràcies.
 
Vull tenir un record especial per a totes i tots aquells que esteu passant la malaltia, pels que
esteu en procés de millora i pels que esteu en la fase més difícil. Aquesta setmana l’acabem
sense cap dels nostres companys als hospitals, una gran noticia, tot i que algun està a l’Hotel de
Salut. Des d’aquí rebeu el nostre escalf i els nostres ànims.
 
Xavier Pujol
Gerent Centres Blauclínic
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Hem donat les primeres altes a pacients afectats per la
COVID-19. Un cop han estat en les condicions adequades,
han sigut donats d’alta per al retorn al seu domicili, on
hauran de mantenir l’aïllament per tal d’evitar el contagi a
les persones amb qui conviuen. En tot cas, són bones
notícies i ens recorden que un dia, esperem que no gaire
llunyà, aquesta situació acabarà.

DONEM L’ALTA ALS PRIMERS
PACIENTS AFECTATS PEL
CORONAVIRUS

Fa un més que va començar tot plegat i estem arribant als nostres límits de capacitat assistencial.
Tancarem la setmana amb 140 llits ocupats per pacients amb COVID-19 a Isabel Roig; a Dolors Aleu
seguim amb el 65 llits que hi tenim destinats. Tot un repte que esteu afrontant i en el que demostreu la
vostra vocació i capacitat. No em cansaré de repetir paraules d’agraïment cap a tots i cadascun de
vosaltres.
 
Recordem també la feina que està fent el nostre PADES, que tot i minvat d’efectius professionals per estar
destinats a altres serveis, està atenent tots els casos que se’ls presenten. Bona feina!
 
Però aquesta setmana no tot és positiu: hem tingut els primers casos d'afectats per COVID-19 a la nostra
estimada Residència Sant Jordi de la Vall d'Hebron. Ja hem traslladat els tres residents, i com que no hi ha
ni festes ni calendaris, farem una intervenció contundent en les properes 48 hores per poder tornar a aïllar
el centre d’aquest maleït virus. Ànims, Sant Jordi, que ho aconseguirem!
 

SITUACIÓ ACTUAL
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DIBUIXOS D’ÀNIMS I SUPORT A
PROFESSIONALS I USUARIS
Seguim rebent dibuixos i escrits de suport que ens envien
persones de tot arreu: veïns dels barris on estan situats
els nostres centres, familiars de professionals de la casa,
familiars de la gent ingressada, i amics i amigues que no
volen deixar passar la ocasió per fer-nos arribar els seus
missatges d’ànim. Us animem a que ens en seguiu
enviant, ens recorden que malgrat la distància, seguim
estan a prop els uns dels altres. Estem encantats de
rebre’ls a info@blauclinic.cat 
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Seguim mantenint xifres molt altes de
professionals afectats però sembla que
s’ha estancat. Tot i això, molts d’ells no
podran tornar tant aviat com voldrien. No
us preocupeu, sereu el relleu per tal que
puguin descansar els que ara estan fent
aquest gran esforç. Recupereu-vos, que
us esperem!

PROFESSIONALS
AFECTATS PEL COVID
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TV3 ha realitzat un clip al Telenotícies migdia sobre la utilitat de les tauletes electròniques com a eina
fonamental per potenciar el benestar emocional en els pacients ingressats, i és en aquest context que
apareix la nostra iniciativa per la comunicació amb videotrucades entre els nostres pacients i residents i els
seus familiars, amb una entrevista de la Sra. Fina Bonet, Cap del Dept. de Treball Social inclosa.
Us convidem a veure aquest clip. La nostra aportació és a partir del minut 1: Clip TV3
 

TV3 DIFON LA NOSTRA INICIATIVA DE LA COMUNICACIÓ AMB
VIDEOTRUCADES 

L’objectiu actual de tothom és el suport a les residències, que en molts casos estan vivint situacions molt
crítiques. Nosaltres, com sabeu, vam començar a donar suport a la Residència Casa Asil de Sant Andreu
fa un parell de setmanes, abans que tot plegat fos notícia, atenent residents que venien d’allà. D’això
també ens en podem sentir orgullosos, d’haver sabut reaccionar i d’haver aportat la nostra col·laboració
amb celeritat, abans de que les residències fossin notícia.

SEGUIM AMB EL SUPORT A LA RESIDÈNCIA CASAL ASIL DE SANT
ANDREU

Gràcies a les previsions que vàrem fer, ara encara
tenim material per tal de possibilitar la feina dels
diferents professionals en condicions de seguretat,
tot i que hem de recordar que cal seguir fent un ús
racional dels EPI.
 
Durant aquests últims dies hem rebut donacions de
material que ens aniran d’allò més bé. Concretament,
hem rebut pantalles de protecció per part de
Libreguard, i també de ShuDigital. Moltes gràcies!
Seguim oberts a qualsevol altra donació que ens
vulgueu fer, tota ajuda és poca!
 

MATERIALS DE PROTECCIÓ

https://bit.ly/2xeYLHV
https://www.libreguard.care/
https://shudigital.com/

