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Per suplir el dèficit de rastrejadors i agilitzar la realització de testos de la Covid-19

El Col·legi de Fisioterapeutes posa a disposició de
Salut els seus recursos humans i logístics


 El col·lectiu de fisioterapeutes, integrat per més de 12.000 professionals a
Catalunya, ajudaria a incrementar els grups de rastrejadors i millorar el
seguiment de la pandèmia.


El degà del Col·legi, Ramon Aiguadé, va adreçar ahir una carta a la
consellera de Salut, Alba Vergés, informant del compromís del col·lectiu
amb totes aquelles accions que puguin ajudar a superar la situació actual.

Barcelona, 14 de juliol de 2020.- En la carta que va adreçar ahir el Col·legi de
Fisioterapeutes de Catalunya a la consellera de Salut, s’oferia la possibilitat
de què el col·lectiu de fisioterapeutes pugui formar part dels equips de
rastreig de contactes de positius de la Covid-19. Per la seva formació sanitària
i la seva distribució territorial, els i les 12.000 fisioterapeutes de Catalunya
poden ser una força molt important en la lluita contra la pandèmia.
El degà del Col·legi, Ramon Aiguadé, va subratllar que ”considerem que la
proposta podria servir per cobrir l’evident dèficit actual de recursos humans
en els grups de rastreig. La nostra capacitat professional i el fet d’estar
presents en tot el territori, ens pot convertir en una de les millors solucions
per donar resposta a les necessitats de rastreig per evitar la propagació dels
rebrots”.
A part de la seva formació sanitària, els i les fisioterapeutes tenen experiència
en la realització d’anamnesis, tenen habilitats comunicatives per la seva

manera de treballar, experiència en treball multidisciplinari i també coneixen
la simptomatologia i seqüeles de la Covid-19.
A part dels recursos humans, a la carta enviada a la consellera el Col·legi
també posava a la disposició del Departament de Salut els centenars de
centres de fisioteràpia estesos pel conjunt del territori, com a espais vàlids per
agilitzar la realització de testos massius o per a les accions de logística que el
Departament pugui considerar.
Sobre el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya és el col·legi professional que defensa els
interessos del col·lectiu de fisioterapeutes catalans i que alhora vetlla per les bones
pràctiques en fisioteràpia. Actualment, compta amb més de 12.000 col·legiats i
col·legiades, per als quals du a terme accions de formació, orientació, assessorament,
defensa i difusió de la professió.
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