|

14 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 5 D’ABRIL DEL 2017

La nena morta de meningitis
no havia estat vacunada
a L’Agència de Salut Pública fa una crida a la tranquil·litat i assegura que els tres casos registrats
fins ara no tenen relació entre si a Salut estudia un possible quart cas per confirmar a Catalunya
V.P.
BARCELONA

Tot i que la vacuna contra
la meningitis C està inclosa dins el calendari des de
l’any 1997, la nena manresana de 9 anys morta de
manera fulminant la setmana passada no havia estat vacunada. El secretari
de l’Agència de Salut Pública, Joan Guix, va comparèixer ahir davant dels
mitjans de comunicació,
acompanyat del cap del
servei maternoinfantil de
l’hospital Sant Joan de
Déu de Manresa, Santi Nevot. I ho va fer no només
per aclarir que la nena havia mort com a conseqüència d’una infecció
provocada pel bacteri meningococ C, sinó per precisar que a la cartilla de vacunació de la menor “no
consta la vacuna”.
Nevot va explicar que el
desenvolupament de la
malaltia en aquesta nena
va ser molt ràpid. Tot i que
va ser traslladada a l’hospital Parc Taulí va morir
“al cap de tres o quatre hores”. El bacteri es va disseminar per la sang i va afec-
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tar els òrgans vitals.
“Quan una infecció és tan
fulminant, desgraciadament no es pot parar”, va
assenyalar Nevot.
En el cas del primer nen
mort per meningitis, un
nadó de tres anys del Pla
de Banyoles mort a l’hospital Josep Trueta de Girona, les anàlisis no han per-

mès establir quin tipus de
meningitis va
tenir.
L’Agència de Salut Pública, però, ha enviat mostres al laboratori microbiològic de Majadahonda
(Madrid) per veure si ho
poden determinar.
Tot i aquesta incògnita,
Guix va voler fer una crida
a la tranquil·litat. Va asse-
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“No estem parlant
d’un brot, els casos no
estan relacionats i no
estem en una situació
anòmala”
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casos de meningitis detectats fins ara a Catalunya. Hi
ha un possible quart cas a la
Catalunya Central.

gurar que els casos registrats fins al moment no tenen cap relació entre si i va
descartar que es tracti de
cap brot. “No estem parlant d’un brot, els casos no
estan relacionats entre si i
no estem en una situació
anòmala respecte a altres
anys”, hi va afegir Guix.
A més, Guix va avançar
que existeix “un possible
quart cas pendent de confirmació”, que afectaria
un nen de la Catalunya
Central amb una clínica
compatible amb la meningitis, però sense cap relació amb la resta d’afectats.
Meningitis B i C
Depenent del serotipus
que causa la infecció –A, B
o C–, hi ha tres tipus de
meningitis. La vacuna
contra l’A i la C estan incloses dins el calendari de vacunació. La B no, tot i que
ja està autoritzada per a la
seva comercialització i els
pediatres la recomanen
als pares.
Els casos mortals de
meningitis han tornat a
incrementar la demanda a
les farmàcies d’aquesta
vacuna contra la meningitis B, tot i que Salut Pública insisteix que l’arma no
està justificada. El seu
cost és de 106 euros per
cada dosi i el Departament
de Salut ha decidit no incloure-la dins el calendari
per la baixa incidència de
la infecció, ja que Salut Pública ha aclarit que la seva
incidència ha baixat molt
des de l’any 2000 i que l’eficàcia de la vacuna no és absoluta. ■

Les residències demanen
actualitzar el preu públic
a L’ACRA avisa que

mantenir les tarifes de
fa set anys afectarà la
qualitat del servei
S.P.
BARCELONA

L’Associació Catalana de
Recursos
Assistencials
(ACRA), organització empresarial que aplega residències, centres de dia i altres serveis per a persones
amb dependència, reclama un augment de les tarifes públiques i recorda que
fa set anys que el govern no
actualitza els preus. En
una roda de premsa van
denunciar ahir que en el
mateix període els costos

dels serveis s’han incrementat un 10,6% i això significa que el servei que es
presta als centres se’n pot
ressentir.
“Sense un augment de
tarifes haurem de dissenyar un servei de mínims,
amb només el que sigui imprescindible, un servei low
cost”, va advertir la presidenta de l’ACRA, Cinta
Pascual. L’organització
empresarial va celebrar
ahir una jornada informativa als socis al Palau Macaya de Barcelona per presentar un informe monogràfic sobre les tarifes que
conclou que “l’escenari és
molt complicat”, perquè
en paral·lel a la congelació
de tarifes hi ha hagut un

augment de la despesa”.
Els responsables de
l’ACRA van incidir en la
importància social que té a
hores d’ara el sector
d’atenció a la dependència
i van destacar que genera
llocs de treball estables.
Pel que fa al volum de negoci van explicar que mou
uns 1.200 milions de facturació anual. “Parlem
d’un problema greu –va insistir Pascual–, que afecta
empreses, treballadors i
usuaris. Afecta tot el sector”. Una de les conseqüències de la congelació
de tarifes, segons va advertir, pot ser que, atesa la situació salarial i la intensitat laboral, els professionals més ben preparats no
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vulguin
treballar
en
aquest serveis i “hi hagi un
increment de derivacions
als hospitals”.
Des de l’ACRA, que representa més de 37.000
places, confien que el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies re-

conegui el problema i posi
a sobre de la taula “un full
de ruta per resoldre un
greuge que fa anys que
s’acumula”. Fonts del Departament van explicar
que treballen per recuperar els nivells d’abans de la
crisi i que aquest any els

preus s’incrementaran un
3,5% i també s’augmentaran el nombre de places
col·laboradores. La previsió es crear 2.700 places
col·laboradores entre el
darrer trimestre del 2016 i
tot l’any 2017 per eixugar
les llistes d’espera. ■

