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Dentistes, fisioterapeutes i podòlegs tanquen
consultes

Europa Espanya Català

Malgrat que l'Estat espanyol no ha ordenat que ho facin de moment
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Dentistes, podòlegs i fisioterapeutes són professionals de l'àmbit sanitari que també s'han vist
directament afectats pel coronavirus, malgrat que l'Estat no n'ha ordenat el tancament de moment.
No obstant, mantenen majoritàriament tancats els seus centres per evitar la propagació del
coronavirus i només atenen casos d'urgències, que generalment concerten abans per telèfon. En
canvi, han anul·lat les cites programades, de manera que els tractaments no urgents queden
interromputs fins que la situació millori. El president del Col·legi d'Odontòlegs de Lleida, Joan
Carrera, va dir que, fins ara, no han rebut una ordre directa de tancament per part de l'Estat
perquè els considera un servei de proveïdors de salut, però va remarcar que des de l'ens col·legial
i el consell estatal recomanen no obrir "perquè treballem molt a prop de la boca i és un focus de
transmissió". Va explicar que només atenen urgències, com hemorràgies o dolor intens, però no
qüestions com la ruptura d'un pont o d'un bràquet de l'ortodòncia. A més a més, va assegurar que
el material de seguretat com mascaretes "està requisat i no el podem comprar", per la qual cosa
es queden "sense barrera de protecció". Davant d'aquesta situació extrema, alguns odontòlegs
han donat els seus propis guants i màscares a centres sanitaris.

Altres especialitats

Respecte als podòlegs, el Consell General de Col·legis Oficials afirma que els centres poden
seguir oberts per tractar urgències, com infeccions o fort dolor i prèvia consulta telefònica, per no
col·lapsar la sanitat pública. Així mateix, la derivació de pacients diabètics a podòlegs privats per
part dels Centres d'Assistència Primària (CAP) ha quedat interrompuda fins a nova ordre, tal com
va poder comprovar aquest diari. Quant als fisioterapeutes, destaquen que tampoc han rebut
instruccions de tancament per part del Govern de l'Estat i alguns centres es van mantenir oberts al
principi, però en els últims dies també han anul·lat les cites programades i han tancat de forma
general.
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