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El treball afegit que ha comportat la pandemia de Covid en tot el sistema sanitari ha empitjorat encara més
l'endemica falta de professionals de medicina i infermeria a les comarques del Pirineu. Responsables deis hospitals
de Tremp i la Seu d'Urgell afirmen que el deficit no només és quantitatiu, sinó també pel que fa a formació.
SANITAT

La pandemia agreuja l'endemica falta
de personal sanitari al Pirineu
Deficit de metges i professionals d'infermeria, i el nivell de rotació és molt elevat
J.MART(/C.SANS/S.C.D.

1TREMP/LA SEU D'URGELL 1La Covid
ha agreujat l'endemica falta de
personal sanitari que afecta les
comarques del Pirineu. Així ho
constaten tant el director assistencial de !'Hospital del Pallars
de Tremp, Eduard Sanjurjo, com
la directora del servei d'lnfermeria de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell, Cristina
Aguar. " La pandemia genera
un treball afegit a tots els nivells, s'ha d'atendre de forma
diferenciada els pacients amb
Covid i els d'altres patologies, i
a Primaria també han d'assumir
la campanya de vacunació; són
tasques sobrevingudes que sense el personal adequat en nombre i formació costen més de
fer", va explicar el primer, que
va detallar que "sobretot falta
personal medie i d'infermeria".
La segona va corroborar que
"el problema ja era endemic al
Pirineu, pero s'ha vist greument
empitjorat per la Covid". Va
destacar que aquesta escassetat
és més apressant en infermeria,
ja que a causa de la pandemia
la necessitat de cobrir baixes
s 'ha multiplicat a l'haver de
desdoblar serveis. "No tenim
una borsa de treball a la qual

després de més d'un any de
pandemia.

Alta incidencia de la Covid
Sanjurjo va explicar que
durant les ú ltimes setmanes
l'hospital de Tremp té una mitjana d'entre sis i deu pacients
ingressats per coronavirus, la
majoria deis quals d'entre cinquanta-cinc i setanta-cinc anys.
Com a la resta de Catalunya, la
vacunació en les residencies i
a majors de vuitanta anys s'ha
tradui:t en el fet que ara ja no
reben infectats procedents de
geriatrics. L'últim mes, han hagut de traslladar cinc pacients a
l'UCI d'hospitals més grans, gairebé tots a l'Arnau de Vilanova,
i va assenyalar que actualment
compten amb tots els mitjans
i equipaments necessaris que
corresponen al nivell del seu
hospital.

Vacunació d'una persona a !'interior d'un cotxe la setmana passada a la Seu d'Urgell.
DADES DE LA COVI0-19

Evolució a les regions sanitiuies de Lleida i Pirineu-Aran
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recórrer en cas de necessitat, ja
que no hi ha titulats disponibles
peral nostre territori", va afirmar, i va precisar que sí que hi
ha prou auxiliars d'infermeria.
"Ens costa molt cobrir les places
d 'infermeria, i en els sis anys
que porto com a responsable
de l'equip mai havia hagut de
contractar tant personal", va
afegir. A més, va indicar que
com que el deficit de professionals és generalitzat, els que són
al Pirineu reben moltes ofertes,
perla qual cosa "hi ha molta rotació a l'equip". Va detallar que
encara que ofereixen contractes
d'un any, "molts no s'adapten
a la zona o reben ofertes més
properes als seus domicilis, la
qual cosa fa que l'esfon;: per formar el personal sigui enorme i
esgotador".
Sanjurjo i Aguar van recordar que el personal disponible
arrossega un gran cansament
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Al marge de ten ir pocs
efectius, la gran rotació
origina que hi hagi més
necessitat de formació
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Salut notifica set morts més a Lleida i la taxa de contagis baixa
• El departament de Salut
va notificar ahir set noves
defuncions per coronavirus
a la província, totes a la regió sanitar ia de Lleida, de
manera que el total de víctirnes mortals des de l'inici de
la pandemia ascendeix a 774.
Malgrat aquesta mala dada, els
indicadors epidemiologics van
millorar ahir a les dos regions
sanitaries de la província. Al
pla, el risc de rebrot va baixar 30 punts i es va situar en

els 584, i perla seua part la
taxa de reproducció del virus
(Rt) va disminuir cinc centesimes (1,17), de manera que
segueix per sota de la mitjana
catalana.
Respecte a la regió sanitaria del Pirineu i Aran, si bé
el risc de rebrot va pujar dos
punts (898), l'Rt va baixar sis
centesimes fins als 1,72 punts.
Pel que fa als nous contagis
confirmats, Salut va comptabilitzar 141 nous positius per

coronavirus, la majoria deis
quals (128) al pla. Al seu torn,
la campanya de vacunació va
funcionar sota mínims a la
província, amb només 71 nous
vacunats de la primer a dosi
(66 al pla i 5 al Pirineu) i 19 de
segones dosis (18 de les quals
a la regió sanitaria de Lleida).
Quant a I'ambit catala, ahir
es van comptabilitzar 17 nous
decessos i 1.505 nous contagis,
pero els indicadors epidemiologics tarnbé van millorar. L'Rt

va disminuir en sis centesimes
fins a 1,32, i perla seua part
el risc de rebrot va caure 12
punts i es va situar en els 346.
Respecte al nombre d'ingressats, ahir n'hi havia 1.679 als
hospitals arnb Covid, 75 més
que dissabte passat, i 12 crítics rnenys, per la qual cosa
actualment hi ha 495 perso nes a les UCI, que ocupen un
50 per cent del total de llits
de cures intensives que_hi ha
a Catalunya.
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Viatges i flors
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Per als okupes
ésmésfacil

urant el mes d'abril les flors
Quan us donaré la novel·la, us donaré
sembla queja volen despertar
una obra mestra". Quan la vaig llegir,
delllarg somni de l'hivern. Les
tot i la distancia de concepte entre una i
plantes deixen anar les seves
l'altra, d'alguna manera em va recordar
tiges mandroses, mig adormides i les
la seva altra novel·la Viatges z¡Lors, una
flors que neixen quan el sol ens comen~a
delicatessen que navega en un món mea escalfar la pell tiben amunt, festejant
ravellós creat a partir de la imaginació
el jardí, impacients per mostrar els seus
gairebé sense aturador de la seva autora.
colors davant del món. Merce Rodoreda
Pobles inexistents i flors irisa des que
va morir en plena primavera. Dema fara
omplen els fulls amb els paisatges més
justament trenta-vuit anys i una setmainyersemblants i amb aromes que emna que l'escriptora es lliurava a la mort
bogirien els alquimistes. En aquell jardí
sense ha ver pogut veure despuntar les Merce Rodoreda
rodoredia han habitat les flors més salflors fantastiques deis seu jardí imagina- va morir en plena
vatges i les més dolees. Flors amargues,
ri. Aquella va ser la darrera primavera
caminadores, eclectiques, perverses i
de la Rodoreda. Una primavera tenyida primavera. Dema
encisadores, pero d'entre totes elles jo
denegre que ella mateixa havia descrit {ara justament
us aconsello la flor de la felicitat lluent i
literariament a La mort i la primavera,
tornassolada com vidre, d'una materia
una obra que va anar fent i refent, tos- trenta-vuit anys
molt semblant a la materia de la bomsudament, alllarg de la seva vida litera- i una setmana
bolla de sabó. Si la trobeu no la colliu,
si us plau, deixeu-Ja arreJada a la terra,
ria pero que mai no va arribar a lliurar
al seu editor, Joan Sales, tot i que ella ................................... .......................
ambles seves companyes de viatge que
mateixa reconeix que sera la seva gran obra. En una creixen ufanoses al seu voltant. Limiteu-vos a cercar la
carta a Sales de l'any 1961 així li ho diu: "La mort i la felicitat ambla simple contemplació de la bellesa que
primavera és molt bo. Terriblement poetic i terrible- la natura us ofereix. 1 sigueu tot orelles, perque quan
ment negre. Amb el meu estil d'ara, primera persona el sol s'inclina davant )'arribada de la lluna, la podreu
i procurant dir les coses de la manera més pura i ines- escotar cantar. Amb un so ciar i net. Com corre l'aigua
perada. Sera una novel·la d'amor i de soledat infinita. en el punt de la set.

Una ve'lna de Lleida
es queixava fa uns
dies que va anar a la
Paeria a tramitar un
canvi al padró i li van
demanar nombrosos
documents, mentre
que si algun okupa
vol empadronar-se
a l'habítatge on resideix il·legalment, només ha de presentar
una sol-licitud per escrit i posteriorment
la Paeria li dona d'alta després de certificar que viu al pis que
fa constar.

De les disculpes
a l'euforia
El segon gol marcat
ah ir per I'AEM va ser
molt curiós. Hisui va
llan~ar una fa lta des
del centre del camp
per penjar la pilota
al primer pal. en una
jugada assajada. Al
xutar, va veure que
li havia sortit malament i es va girar cap
a la banqueta per demanar disculpes als
tecnics, pero la pilota
va anar cap a la portería i la portera rival
no va poder parar-la.

laimatge
deldia

Marc Márquez
El pilot de Cervera
no va guanyar, pero
va demostrar la seua
fusta de campió al
quedar sete en la primera cursa després de
nou mesos lesionat.

o
E. Sanjurjo/C. Aguar
Personifiquem en
aquests dire.ctius deis
hospitals de Tremp
i la Seu el gran esfor~ deis sanitaris
del Pirineu malgrat
la falta d'efectius.

o
Júlia Miró
Es va estrenar ahir com
a capitana de l'AEM,
equip que segueix invide a la fase d'ascens
a la Primera femenina, tot i que lluny de
la primera pla~a.

Art urba que dona
vida al Barri Antic
El festival d'art urba
Lleida_potFest va
finalitzar ah ir després
que diversos artistes hagin pintat cinc grans murals en edificis del Barrí
An1ic de la capital. La
Paeriavaanunciarque
l'any que ve es fara
a la Bordeta.

Vladímir Putin
El líder rus és a l'ull
de l'huraca pel seu
tracte a l'empresonat
líder opositor Aleksei
Navalni i els conflictes amb Ucra!na i la
República Txeca.
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