
Col.lapsats com cada any
La saturació al Clínic és la punta de I’iceberg de la situació Iímit dels serveis sanitaris a t’hivern

LA1A BRLTFAU / Barcelona
¯ Les urgbncies dels hospitals i centres d’aten-
ció prim~iria funcionen cada any amb les plan-
tilles sota mínims, i quan hi ha pics de feina la
pressió assistencial els desborda. Es el que ha

Cada any es posa en marxa
un pla d’hivern en que es
reforcen les plantilles i els
recursos sanitaris per evi-
tar que hi hagi col-lapse
quan el fred porta les típi-
ques mal~Ities de l’hivern:
els refredats, les infec-
cions respirat6ries i les
gastroenteritis. Per6 cada
any tornen a succeir les
mateixes escenes de sales
d’espera plenes a vessar i
professionals resignats da-
vant de l’immens volum
de feina que se’ls presenta
tot i que la grip encara no
ha fet acre de presencia.

El tret de sortida t’han
donat els més petits. El cap
d’urg~ncies de l’hospital
Sant Joan de Déu, Jordi
Pou, explica que en els
darrers dies han tingut una
activitat molt més intensa i
fins i tot en una dia van ar-
ribar a doblar les urg~ncies
d’ una jornada habitual: de
300 a 600. Assegura que es
tracta de pics habituals en
aquesta ~poca: ,<Estem sa-
turats com cada hivern.>,
Per6 és normal aquesta sa-
turació? Hi ha alguna pos-
sibilitat per evitar el tan te-
mut, per6 alhora esperat,
col.lapse? El doctor Pou
raona que si es disposés de
més espais i de més perso-
na¤ s’acabarien atenenl el
doble de visites. Defensa
1’ aplicació d’ un sistema de
triatge amb el qual els ma-
lalts realment urgents si-
guin atesos de manera
prioritMia i emfasitza que
,,les persones que s’aca-
ben esperant quatre o cinc
hores podrien ser ateses
sense problemes als cen-
tres de pdmbria». A Sant

succe’it aquestes festes quan ha arribat el fred i
amb ell, els refredats i els virus hivernals. El re-
sultat ha estat un augment de l’activitat assis-
tencial, i ha deixat imatges lamentables com
ara el d’ambul~ncies fent <~cua>~ per ingressar
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Imalge d’arxiu d’una pacient sent alesa en un box d’urgencies./QUIM PUtG

Joan de Déu tenen en mar-
xa un pie de les vuit del
metí a les vuit del vespre
per agilitzar ahes perqu~
hi ha dies en qu~ acaben
ingressant entre 80 i 90
dels nens que entren per
urg~ncies. Fonts d’hospi-
tals generals com ara el
Mar i Sant Pau informen
que s’ha notat un incre-
ment de feina per6 no han
arribar a la saturació. El di-
rector m~dic de Sant Pau,
Josep Lluís Soler, diu que
I’augment ha estar d’entre
un 8 i un 9% i cada dia ate-
nen més de 400 pacients.
Tot i així puntualitza que

no tenen problemes per
absorbir la demanda, i el
temps m~xim d’espera yo-
reja les tres hores per als
adults. En criatures van
notar un augment elevat la
setmana passada, Nadal i
Sant Esteve, en qu~ van fer
visitar un centenar llarg de
criatures cada dia.

Els sindicats denuncien
que es posen diversos pals
a les rodes que provoquen
situacions de eol.lapse ca-
da hivern. La secret~,ria de
la federació de sanitat de
CCOO, Lluisa Montes,
al .lega que el problema del
sistema sanitari ran en la

els pacients a les urg~ncies del Clínic. Les es-
peres se situen entre les tres i les sis hores per
als casos no urgents, i els professionals adme-
ten que no tenen una solució clara a aquesta si-
tuació cr6nica que es repeteix cada any.

Les empreses
empitjoren
la situació
¯ Els centres d’atenci6
primh-ia tamb6 estan en
alerta i deixen forqa espais
a les agendes dels metges
per donar resposta a les vi-
sites espont~nies. De les
urg6ncies molts pacients
podrien ser atesos als am-
balatoris per6 els metges
de familia també indiquen
que motts malalts només
van al CAP per temes bu-
rocrhtics. Hi ha un factor
que hi incideix, segons el
vocal de comunicació de
la Societat Catalana de
Medicina Familiar i Co-
munit~a-ia (CAMFIC), Jo-
sep Espinassa: ~(Les em-
preses demanen justifi-
cants si es falta només un
dia a la feina i hi ha gent
que ve només pel justifi-
cent quan estarien molt
més bé a casa descansant.>~

poca capacitat de la pnm~-
da: ,<Per un diagn6slic
complet es requereix una
radiografia i molts pa-
cients acaben sent deri-
vats>> 1 parlant de centres
hospitalaris indica que les
tan esperades ampliacions
de/es urgbncies dels grans
hospitals no milloraran la
situació si no van acompa-
nyats de més dotació de
personal. El sindicat
USOC va tornar a incidir
ahir en la dificultat que te-
nen les ambulb, ncies en el
trasllat de malalts a les ur-
g~ncies. Antonio López,
secretan d’acció sindical,

denuncia que la situació
del diumenge al Clínic -en
qu~ alguns pacients van
haver d’esperar molta es-
tona, fins a sis hores, a les
ambul~mcies abans d’en-
trar a les urg~ncies- no és
~,excepcional>~, tal com va
dir la consellera dimarts:
,(Aixb passa durant tot
l’any i també en altres cen-
tres de Barcelona com ara
1’ hospital del Mar o la Vall
d’Hebron.» López lamen-
ta que el Departament de
Salut es negui a acceptar el
problema. Un més a afegir
a la llista de temes pen-
dents.
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