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quietud. “Els companys m’expliquen que aquesta setmana és molt
pitjorquel’anterior,entotselssentits. I jo aquí, esperant el resultat”.
Voltornarcommésaviatmillorala
primera línia amb els companys.
Amb termes semblants s’expressa
una infermera del mateix centre,
contacte d’un positiu, i amb tantes
probabilitats d’estar sana com malalta. “L’hospital necessita mans,
es urgent tornar-hi”.
No són els únics que volen ajudar. Mig miler de professionals sanitaris s’han ofert com a voluntaris
per incorporar-se a l’hospital de
l’Anoia. Tot i això, només ho han
fet de manera efectiva un nombre
testimonial:deu.Lesadministracions estan estudiant la manera d’incorporar sanitaris al sistema, i no
descarten la mobilitat de professionals mèdics d’un punt geogràfic a
un altre.
El doctor Carbonell confessa
que el punt més feble de l’hospital
igualadí és la unitat de cures intensives (UCI). Només hi ha deu llits,
dels quals dos no són operatius.
Confia a poder disposar de tots de
manera bastant ràpida, fins i tot
ampliar la unitat a 16 llits. “Però
aquest augment depèn que hi hagi
més personal”, un aspecte que a
hores d’ara no es pot assegurar.
D’altra banda, podria comptar
amb les instal·lacions d’un geriàtric privat; els propietaris van oferir el centre dilluns per reforçar
l’hospital. “No estic en disposició

Augmenten
els voluntaris
sanitaris
!La virulència de la pan-

dèmia ha despertat centenars de professionals
de la sanitat que s’han
ofert com a voluntaris.
Aquesta bossa, no comptabilitzada encara, podria
alleujar la càrrega assistencial a què s’estan veient sotmesos els metges,
les infermeres i el personal sanitari. Així, uns 400
metges en actiu, jubilats i,
fins i tot, en situació de
baixa s’han ofert al
Col·legi Oficial de Metges
de Barcelona (COMB)
com a voluntaris per
donar suport als seus
col·legues als centres
sanitaris que ho necessitin més. Faran tasques
de suport. A Tarragona
també s’han ofert 75 metges més. El Col·legi Oficial d’Infermeres de Barcelona també ha registrat
un interès sobtat per
col·laborar. Es tracta de
col·legiats que no exerceixen, personal no col·legiat, estudiants i jubilats.

de fer previsions més enllà d’avui,
però totes les infraestructures que
es posin a disposició dels pacients
són benvingudes”, reconeix.
A Barcelona la situació es va començaradesbordardivendres.“Fa
més de 25 anys que treballo al servei d’emergències i no he vist res
d’igual”, afirma Ana Pérez, infermera del SEM. “No podem abaixar
la guàrdia ni un minut. Més que
maicaltreballarenequip,ambempatia i bon humor”.
Els sanitaris reben suports imprevistos. Com les pizzes que una
nit van arribar inesperadament al
Clínic gràcies a una empresa del
sector. O les notes que rep Cascan
dels seus veïns: “Gràcies”. Aquesta
infermera ha obert un blog per
compartir les seves vivències i
animar la tropa (Diariodeunaenfermeradebcn.wordpress.com) i
hacreatunxatperalpersonalsanitari i de neteja de l’hospital (Familyclinic). “Més que mai hem d’estar junts, riure, plorar, expressar
angoixa, por, tristesa, cansament,
qualsevol cosa, però junts. Ara no
ens podem abraçar, però sí que ens
podem tocar emocionalment”.
“No goso fer prediccions”, diu
Pérez. “Ja veurem què passarà els
pròxims dies. Les infermeres i
altres sanitaris estem completament entregades i no defallirem
pas. Jo espero la mateixa implicació dels altres ciutadans. Prudència, paciència, confinament.
Cada gest suma”.!

Salut podria habilitar
els estudiants de quart
curs d’Infermeria
C. FARRERAS Barcelona

El Departament de Salut ha
preguntat a les universitats
catalanes el nombre d’estudiants de 4t d’Infermeria per
si podria disposar d’aquest
personal sanitari en cas de
necessitat. De totes maneres,
abans el departament valoraria altres possibles col·lectius, com infermers en situació
d’excedència, reducció horària, permís sindical, docents o
jubilats recents.
Cada any es titulen pels
campus catalans uns 1.400 infermers. “Els estudiants serien
un últim recurs, i abans es dedicarien a tasques de suport
no assistencials”, indica Pilar
Delgado, de l’Associació de
Degans i Directors d’Escoles i
Facultats d’Infermeria de Catalunya, les Balears i Andorra.
“No se’ls posaria en risc en cap
moment”, puntualitza.
La mobilitat geogràfica, el
trasllat de personal sanitari a
l’atur o en actiu d’una comuni-

tat poc afectada pel coronavirus a una altra amb forta
necessitat assistencial seria
una altra opció. També es preveu la possibilitat de contractar professionals d’altres
especialitats amb coneixement sanitari, com llevadores,
gerontòlegs o salut laboral.
Paola Galbany, presidenta
del Col·legi Oficial d’Infermeres de Catalunya (COIB), explica que, en el moment d’excepcionalitat actual, es podria
considerar que aquests estudiants que s’estan a punt de
graduar donessin suport a altres infermers, cuidant-se dels
seus fills, per exemple. “Però
si finalment se’ls destinés a
assistència –continua–, sempre ho farien amb supervisió i
en un lloc on no tinguessin
contacte amb malalts de coronavirus”. A més a més, la
feina hauria de ser voluntària.
Hi ha la paradoxa que a
aquests estudiants se’ls van
anul·lar les pràctiques per evitar contagis.!

