
Benvolgudes, benvolguts,
Sembla que ja som a les portes de la “nova normalitat”, i com hem vingut fent aquests darrers
mesos em plau adreçar-vos una nova carta per tal d’explicar-vos la situació en què ens trobem a
dia d’avui.
 
El temps va corrent, i tot i que cada cop amb menys intensitat, en els nostres centres seguim
mantenint una residual activitat de Covid. Tots estem esperant el dia en que podrem deslliurar-
nos definitivament d’aquest malson, i llavors sí, tornar de debò a la nostra normalitat. 
 
En aquest darrers dies hem pogut assistir a les retrobades dels familiars amb els nostres
pacients, i és important remarcar que aquests també formen part de la nostra atenció. Us vull dir
als i les professionals que heu intentat substituir-los, que ho heu fet amb una excel·lent nota en
tot aquest temps en que la solitud dels pacients només rebia el vostre escalf i el vostre afecte.
Ara us podreu alleugerir d’aquest sobreesforç i així també podrem tornar, poc a poc, a la
desitjada normalitat.
 
També hem rebut la notícia del reconeixement econòmic que vol impulsar el govern de la
Generalitat a la tasca que heu fet. Benvingut sigui! però més enllà d’això, i de la recuperació del
reconeixement social que hem rebut en aquests temps tan complicats, tal i com s’està comentant
durant aquest dies per diferents mitjans i és reivindicat per diferents entitats i organitzacions,
també és urgent la revisió i millora de les condicions dels professionals sanitaris. Cal dignificar
laboralment a tots els professionals, els dels centres sanitaris, però també, i de forma urgent, els
dels centres socials. S’han de poder millorar les condicions per evitar la fuga de professionals a
altres llocs i així mantenir el teixit de servei que més que mai s’ha demostrat eficaç i útil.
 
També amb la tornada a situacions més tranquil·les sentim parlar de les reflexions que s’han de
fer en relació al sistema de salut  i les residències socials.  Efectivament cal pensar-hi i repensar
moltes coses, i el nostre sector de l’atenció intermèdia no pot quedar exclòs ni de reflexions ni
de debats, ja que també caldrà regular-ne molts aspectes. L’atenció intermèdia, i que ningú no
s’enganyi, pot i ha de tenir un paper important en el sistema sanitari i social del país.
 
Aquest serà el darrer escrit especial del que havia de ser un butlletí en que el primer número
estava redactat però va ser esborrat per la Covid, per tant, i en nom de la nova normalitat, hi
trobareu algunes notícies resumides d’aquell primer butlletí que mai va veure la llum. No deixa
de ser una altra manera de tornar a la “normalitat”.
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Encara tenim activitat amb usuaris afectats per la Covid als nostres centres, però de manera residual. 
 
En el cas d’Isabel Roig no hi ha cap malalt amb clínica activa i queden 5 pacients amb PCR que encara no
s’ha aconseguit negativitzar. Mantenim amb aquests usuaris les mesures d’aïllament. En el cas de Dolors
Aleu, només queda un pacient amb malaltia activa, i en el cas de la residència Sant Jordi, en aquests
moments hi ha 5 pacients que es mantenen a la zona d’aïllament.
 

SITUACIÓ ALS CENTRES
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Aquesta última setmana hem pogut obrir de nou
els centres a les visites generals (recordem que
durant tot aquest temps s’han seguit permetent les
visites en els casos de pacients inestables o en
estat crític). 
 
Els familiars poden venir un cop a la setmana a
visitar els usuaris als centres, complint sempre les
mesures de prevenció de contagis. Recordem als
visitants que des del centre contactarem amb
vosaltres per tal d’acordar dia i hora de visita, i
que quan arribeu us rebrà l’equip d’Atenció a
l’Usuari per tal de de donar-vos les instruccions
necessàries en relació a la normativa de
prevenció de contagis. També se us passarà un
vídeo que hem preparat amb aquesta finalitat, que
si voleu, podeu veure aquí.

REOBRIM ELS CENTRES A LES VISITES
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Finalment, repetir l’agraïment per tot allò que heu fet durant aquestes setmanes, un record
especial pels professionals que encara avui arrosseguen les conseqüències de la malaltia, i molt
d’ànims a la resta.
 
Gaudiu d’aquest estiu diferent amb les vostres famílies, i mantinguem les alertes posades per si,
com es comença a insinuar, a la tardor hem de tornar a fer allò que sabem fer tan bé: atendre
les necessitats dels nostres pacients en situació d’alarma.
 
Xavier Pujol
Gerent Centres Blauclínic
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Agraïm la donació que ens han fet des de Softronic,
que habitualment fan comanda de pizzes per dinar i
que ara que majoritàriament fan teletreball, han
decidit donar a centres sanitaris. En aquest cas, el
CSS Isabel Roig; així doncs, moltes gràcies, i també
a la treballadora que ha fet d’enllaç i ha facilitat la
donació, la Carmen S.
 

DONACIÓ PER PART DE SOFTRONIC
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Fa gairebé un any que hem participat en
una campanya solidària amb els infants
de Kènia, recollint diners per portar a
terme tres projectes de l'entitat
d'economia social Kitambo Safaris: per a
l’orfenat Shalom Gate de les afores de
Naivasha, donacions per aconseguir
recursos de subsistència a una família de
10 infants de menys de 14 anys orfes de
mare, i finalment, per l’escola Gladways
Center del barri suburbial de
Kawangware de Nairobi.
 
Gràcies a tothom que hi va participar, i
que ho ha fet possible.

“ATURA’T. COMPARTEIX”. CAMPANYA SOLIDÀRIA
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Les següents eren algunes de les notícies que havíem inclòs al que havia de ser el primer
butlletí informatiu. Sembla que ha passat molt de temps. Esperem poder reprendre
aquestes activitats habituals, quan recuperem la seguretat necessària.
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EL VOLUNTARIAT: PEÇA CLAU DEL NOSTRE MODEL D'ATENCIÓ
La tasca que realitza el voluntariat a Centres Blauclínic és un puntal del nostre model d’atenció a les
persones ingressades, per això trobem important participar al programa Grans Actius, Radars, i també
tenim signat un conveni amb la Fundació Maria Auxiliadora, entitats que gestionen la col·laboració
setmanal del voluntariat als nostres centres, gràcies al qual podem oferir un ventall de serveis que van
més enllà de les atencions sanitàries necessàries per als pacients.
 
Tant bon punt puguem recuperar aquestes activitats, ens hi posarem de nou.

SESSIONS INFORMATIVES
PER A PERSONES USUÀRIES I FAMILIARS

Durant l'any realitzem diverses sessions
informatives pensades per reforçar la informació
que es dona a les persones usuàries, i oferir un
entorn on es puguin compartir experiències,
dubtes i informació conjuntament a altres usuaris
i familiars. 
 
Durant la crisi per la Covid, aquestes sessions,
evidentment, s’han interromput, però esperem
poder anar-les recuperant progressivament,
sempre que les condicions ho permetin.
 

Durant l'any és habitual que celebrem algunes de les festivitats més remarcades als diferents centres. Per
exemple, Nadal ho celebrem amb vàries activitats, algunes realitzades per personal de Centres Blauclínic,
d'altres gràcies a la col·laboració d'entitats externes i de persones voluntàries.

CELEBREM FESTIVITATS

A la Residència Sant Jordi hem celebrat el
Carnestoltes. La Comissió de Festes s'ha
encarregat de la organització de la jornada i
de l'espectacle que oferim als residents i els
seus familiars, amb la col·laboració,
enguany, del grup de teatre "El Casalet" del
Guinardó, que va venir a realitzar una
actuació.
 
Una vegada més, esperem que puguem
reprendre ben aviat aquestes activitats i
celebrar plegats les dates més remarcades.

La correcta higiene de mans
Prevenció de caigudes i les contencions
mecàniques
Consells per al pacient respiratori crònic
La hipertensió
Recomanacions per a pacients en tractament amb
anticoagulants
La disfàgia
Cures de la pell 
La prevenció de lesions de la pell

El 2019, als diversos Centres Blauclínic hem realitzat
sessions sobre:
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