
Amplien la vacunaciÓ de la
gñp per I’extensió del virus
El pitjor s’espera per a la segona quinzena de desembre. El nombre de m~flalts
es manté estable encara. La injecció es pot demanar fins dilkms vinent
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La campanya de vacunació
contra la gñp s’estendra fins al
15 de desembre, dilluns vi-
nent, per elevar la població de
risc que ha rebut la injecció.
Fins ara s’han posat un 5%
més de dosis, per6, cohlcidint
amb elperíode en qub s’estén
més el nombre d’afectats, Sa-
lut pretén ampliar la cober-
tura per als col-lectius de més
risc: majors de 60 anys, emba-
mssades o malalts crbnics.

El final de la vacunació es-
tara previst per al 30 de no-
vembre. S’allarga 15 dies, com
altms anys, tot coincidim amb

la m~xima activitat del virus,
que s’espera per a la segona
quinzena d’aquest desembre.

Possible epidemia
A la demarcació de Lleida,
per exemple, ahir es va re-
con~ixer que rhivern sera
complicat. De fet, s’espera
que la pres6ncia de la grip si-
gui virulenta i, fins i tot, es
podria arribar a l’epid~mia.

Segons dades de Salut refe-
rides a la setmana passada,
.d’acfivitat gripal a Catalunya
es manté estable, encara,
com també les visites als am-
bulatoris. També es va obser-
var una~dleugera davallada en

Negociació per la
vaga de metges

Al tancament d’aquesta edi-
ci6, el sindicat Metges de Ca-
talunya encara estava nego-
ciant la vaga prevista per aval
de 13 a 16 hores als 40 ambu-
lutoris que I’lnstitut Catal;i de
la Salut gestiona a la ciutat de
Barcelona, que són la majoria.
El motiu és I’ampliació de I~o-
rari d’utenció domicilit, ria que
han d’assumir els metges de
familia. Els facultatius, des de
I’1 de desembre, han d’uten-
dre les visites externes de
17.00 a 1900 hores.

el nombre de visites domici-
liañes,. Cada any emmalalteix
per la grip entre un 5% i un
20% de la població.

Finanr, ament de la salut
D’altra banda, la consenera de
Salut, Mañna Geli, va dema-
nar ahir de nou la revisió de
l’actual model de finan~a-
ment. Es tracta de garantir
més recursos per no perdre
la qualitat d’un sistema que
esta (~infrafinan~aD,. Geli va
advocar per resoldre les man-
cances el més aVmt possible.
La inversió en salut prevista
per alproper 2009 és de 1.254
euros per cada catala.
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