
SALUT

L’epid~mia de grip es
manté a un nivell moderar
[] Salut assegura que
no hi ha saturadó ni als
hospitals ni als centres
cl’atenció primaria

M.C.
BARCELONA

L’epid~mia de grip no ha
entrar, almenys de mo-
ment, en una fase d’activi-
tat intensa i es manté en
un nivell moderat, molt si-
milar al de la setmana pus-
suda, segons va confirmar
ahir el responsable del Pla
Integral d’Urg~ncies de Ca-
talunya (PIUC), Josep
Mm-la Argimon. Així doncs,

]’activitat als hospitals i als
centres d’atenció p~im&ria
(CAP) no ha augmentat 
fins i tot, ha mostrar "una
eerta tendencia a la baixa".

Pel que fa a ]es nrg~ncies
hospital&ries, Argimon va
explicar que ]es puntes de
demanda-i, per tant, l’aug-
ment del temps d’espera-
depenen molt del dia i de
]’hora. Mentre que ahir va
ser un dia tranquil, dilluns
a]guns centres van regis-
trar una activitat for~a ele-
vada, per exemple Bellvit-
ge, amb z100 visites a ur-
gbncies, i Vall d’Hebron,
amb 560 entre els tres hos-
pitals que formen pal~ del

complex (genera], mater-
noinfantili tranmatologia).

En un mateix dia, el
temps d’espera acostuma a
ser més elevar a partir de
les set del ve@re, que és
quan hi ha més afluencia
de gent i també dels casos
més lleus. Argimon va re-
cardar que als serveis d’ur-
g~ncies hi ha sistemes de
triatge i que "els casos
greus no esperen".

D’a]tra banda, el respon-
sable del PIUC va assegu-
rar que hi ha disponibilit at

mada. "Per aix5 no parlem
de col.lapse ni de satura-
ció", va afegir. "El que no es
pot evitar és que els paci-
ents hagin d’esperar quan
en una hora n’arriben 60 o
70", va afirman

Pel que fa als CAP, Argi-
mon va dir que estan assu-
mint la demanda assisten-
cia] sense problemes, tot i
l’elevada aetivitat que re-
gistren aquests centres des
de principis de desembre,
amb més de quatre milions
de visites.

En ~poea d’epid~mia de
grip i en previsió d’un aug-
ment de la demanda, els
CAP reserven més hores de
consulta per ales visites no
programades. Amb tot, Ar-
gimon va negar que aix5
suposi més retards a ]’hora

de ]lits als hospitals per fer de donar cita, ja que "la ma-
els ingressos necessaris i joria de CAPs donen visita
que fins ara no s’ha hagut en un m~xim de 48 hores",
d’ajornar l’activitat progra- segons va assegurar. ̄

Els centres d’atenció prim&rla han at~s més de quatre
milions de visites des de principis de desembre ¯ F. MELCION / ARXIU
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