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Fisioterapeutes 
demanen més 
mesures contra 
la Covid-19 
persistent

DDG/ACN. BARCELONA

n El Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya insisteix en la necessi-
tat de prendre mesures per lluitar 
contra la covid persistent. Actual-
ment, les dades indiquen que en-
tre un 10 i un 15% de les persones 
que pateixen un contagi per covid-
19, independentment del seu grau 
d’afectació, tenen risc de patir el 
que es defineix com a «covid per-
sistent». 

En aquest sentit, els fisiotera-
peutes catalans segueixen recla-
mant una major atenció per part 
de les administracions per tal de 
prendre mesures que ajudin a 
tractar-la, un problema íntima-
ment relacionat amb el volum de 
contagis i que es pot agreujar-se 
encara més en un futur amb les da-
des actuals. Per a Ramon Aiguadé, 
degà del Col·legi, «els fisioterapeu-
tes reclamem una major presència 
de fisioterapeutes en els equips 
multidisciplinaris que tracten 
aquest tipus de pacients, per po-
der ajudar a agilitzar la seva recu-
peració i abordar-la en les millors 
condicions. El nombre de fisiote-
rapeutes segueix sent baix a hos-
pitals i centres de salut, en gene-
ral». 

D’altra banda, la Intersindical 
demana que les baixes per covid 
persistent es considerin malaltia o 
accident laboral, ja que ve deriva-
da com a seqüela d’una malaltia 
reconeguda com a professional a 
efectes de prestació econòmica. 
També sol·licita que el període 
màxim s’ampliï, i enlloc de 18 me-
sos es prorrogui per períodes de 6 
mesos, prorrogables per períodes 
iguals fins a un màxim de 18 me-
sos més. També sosté que cal in-
cloure la covid persistent el catàleg 
de malalties professionals, de for-
ma que sigui reconeguda i tracta-
da per les unitats de Prevenció de 
Riscos Laborals dels centres de tre-
ball i rebi el tractament adequat.

u la Intersindical demana 
que les baixes es considerin 
malaltia laboral i puguin 
superar els 18 mesos

n Les cinc onades prèvies de la 
pandèmia han sigut un patró simi-
lar: augment de positius i indica-
dors de contagi que ha derivat a un 
creixement d’ingressats per coro-
navirus als hospitals, seguit d’una 
pujada de crítics i, per últim, més 
defuncions. Tot aquest procés 
s’allargava durant setmanes i, fins i 
tot, en alguna ocasió s’ha encade-
nat d’una onada a l’altra.  

En aquesta ocasió, està passant 
un «fet paradoxal», segons indica 
el cap de l’UCI del Trueta i Santa 
Caterina, Josep Maria Sirvent, qui 
fa unes setmanes va advertir a 
Twitter que caldria esperar fins a 
mitjans gener per avaluar l’impac-
te de la variant òmicron als hospi-
tals i, sobretot, a l’UCI. De moment, 
doncs, hi ha un fet que sobta i que 
no segueix la línia d’altres onades: 
normalment, augmentaven les 
hospitalitzacions de planta i, al cap 
d’una setmana, s’incrementaven 
els pacients a l’UCI.  

Però aquesta vegada passa a 
l’inrevés, pugen els ingressos a 
planta i s’estabilitzen o fins i tot bai-
xen els crítics.  

Per posar un exemple, en les 
darreres dades actualitzades per  
Salut, ahir es va produir un dels 
augments més destacats d’hospi-
talitzats per coronavirus a la Regió 
Sanitària de Girona des de l’inici de 
la pandèmia. En un dia n’hi va ha-
ver 36 de nous i en total ja n’hi ha 
260. En canvi, respecte als crítics, fa 
poc més d’una setmana es va su-
perar el llindar de seixanta i des de 
llavors ha anat baixant fins a situ-
ar-se per sota de la cinquantena. En 

el primer cas, la majoria de paci-
ents tenen més de 50 anys, concre-

tament el 84%. Si s’analitza per 
franges, la que predomina és la de 
60 a 69 anys seguida de la de 70 a 
79. En el cas d’ingressats a l’UCI, 
també predominen els de 60 a 69 
anys però els segueixen els de 50 a 
59. 

Tres explicacions del canvi 
Sirvent atribueix aquest canvi de 
tendència a tres possibles factors. 
Primerament, considera que 
«s’han solapat les variants delta i 
òmicron: la delta va de baixada i 
continua predominant als hospi-
tals i UCIs i l’òmicron va de pujada, 
però amb predomini comunitari». 
En segon lloc, cal tenir present que 
la majoria de pacients que hi ha a 
l’UCI actualment van ingressar el 
desembre (amb la delta predomi-
nant), tenint en compte que sol ser 
una unitat en què els pacients s’hi 
estan diverses setmanes de mitja-
na. Ara ja s’estarien recuperant i 
sortint a planta o bé morint. Aques-
ta és una de les causes per les quals 
també està augmentant la morta-
litat per coronavirus a Girona. En 
l’última setmana, han mort 32 per-
sones, 11 més que l’anterior. Es 
tracta d’una xifra molt elevada, que 
no es registrava des de mitjans 
d’agost.  

Per últim, especifica que una de 
les causes d’aquest augment po-
dria ser que hi hagi «pacients que 
ingressin per altres patologies i se’ls 
detecti covid-19 un cop a l’hospi-
tal, tenint en compte l’alta incidèn-
cia comunitària. Aquesta tipologia 
de pacients solen ser asimptomà-
tics o bé presenten simptomatolo-
gia lleu que no acaba desenvolu-
pant en pneumònia i, per tant, no 
acaben a l’UCI». Aquest seria un 
clar indici que, de moment, els po-
sitius per òmicron no desenvolu-
pen una malaltia greu. 

En tot cas, Sirvent recorda que 
«encara estem en una intersecció 
de corbes incerta que està tensant  
molt els hospitals». És per això que 
demana «prudència i paciència» 
tenint en compte la virulència de 
l’òmicron. A més, concreta que 
«l’alta incidència comunitària tam-
bé està afectant l’atenció primària», 
on s’estan registrant rècords assis-
tencials.
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Impacte assistencial per l’òmicron. El cap de l’UCI del Trueta i Santa Caterina, Josep 
Maria Sirvent, exposa que s’està produint un fet «paradoxal» en comparació a altres 
onades que es deu a la solapació de variants i l’alta incidència comunitària, entre d’altres.

u La majoria de pacients actuals a l’UCI estan ingressats des del 
desembre i ja s’estan recuperant i passant a planta o bé acaben morint

Per què pugen els 
hospitalitzats però 
baixen els crítics per  
Covid-19 a Girona

L’UCI del Trueta en una imatge d’arxiu. ICS GIRONA

Hi ha molts pacients 
que ingressen per altres 
patologies i un cop a 
l’hospital se’ls detecta 
que tenen coronavirus

n La secretària de Salut Pública, 
Carmen Cabezas, creu que «no és 
el moment de reobrir l’oci noc-
turn» però diu que tractaran el 

tema «la setmana que ve». Ho va 
explicar ahir en una entrevista a 
Radio4, on ha apuntat que no és 
una decisió que depengui exclusi-
vament del seu departament i que 
cal debatre-la en el marc del Pro-
cicat. De fet, Cabezas va recordar 
que a la tardor es va deixar obrir els 
establiments amb el passaport co-
vid, però al cap d’unes setmanes 
va començar la sisena onada i la si-
tuació va canviar, amb un incre-

ment de la incidència. La secretà-
ria també va parlar d’una «desac-
celeració» de la pandèmia, tot i que 
va demanar tenir en compte que 
s’estan assimilant més diagnòstics. 

Augment d’assegurances 
D’altra banda, el conseller Josep 
Maria Argimon reconeix que el sis-
tema públic de salut està perdent 
qualitat. «La cartera de serveis a 
Catalunya i Espanya és molt àm-

plia en el sistema nacional. És un 
servei públic que hem de preser-
var al màxim. L’hem tingut de mol-
ta qualitat, però l’anem perdent, 
any rere any», va afirmar a la Co-
missió de Salut. Argimon indica 
que s’han incrementat les assegu-
rances privades: a Catalunya s’ha 
passat en quatre anys d’un 25% de 
la població amb mútua a un 32%. 
«Això em preocupa. Això és real-
ment la privatització».

Salut diu que no és el «moment» d’obrir l’oci nocturn
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u Argimon admet que el 
sistema públic perd qualitat i 
avisa de l’augment 
d’assegurances mèdiques

COVID-19  u  IMPACTE SANITARI I EDUCATIU

MATERIALS, FONTANERIA I SANITARIS, S.L.

Es convoca als senyors socis, a la Junta General Extraordi-
nària de Socis, que tindrà lloc al domicili social situat a Bla-
nes (Girona), Carretera de l’Estació, s/n, el dia 7 de febrer de
2022, a les 12.00 hores, amb el següent l’Ordre del dia:
1. Cessament i nomenament de l’administrador únic.
2. Delegació de facultats.
3. Aprovació de l’acta.

Girona, 17 de gener de 2022.
L’Administrador, Josep Cantalejo Ramos.
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