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ÉS NOTÍCIA
Sanitat

CORONAVIRUS

rècord de 207 casos setmanals en
residències, però gairebé sense morts
La vacuna evita que els avis desenvolupin una Covid greu || Lleida supera els
10.000 contagis en set dies i a Catalunya n’hi ha un cada tres segons
m. marquèS / S. eSpín

❘ lleiDa ❘ El gran nombre de contagis de la Covid per la variant
òmicron en la sisena onada,
la setena a Lleida, també està
afectant les residències, però
el seu impacte és molt menor
comparat amb quan no hi havia vacuna. En concret, Salut ha
notificat un rècord de 207 contagis a les residències de Lleida
en l’última setmana, xifra a la
qual no s’havia arribat mai des
que es registren els casos. En
canvi, gràcies a la vacunació i
al reforç amb la tercera dosi (la
seua cobertura és del 94% en
aquest col·lectiu), de mitjana només ingressen cinc persones a la
setmana, de les quals entre una
i tres acaben morint. En canvi,
el 2020 hi havia setmanes que
es detectaven una cinquantena
de contagis, ingressaven una
quinzena i morien fins a trenta
persones.
“La vacuna funciona. Hi ha
més malalts que en l’anterior
onada i més residències roges
[la setmana passada eren 16 a
Lleida], perquè llavors la immunitat era baixa, però ara hi ha
molts menys trasllats a hospitals
i morts”, va destacar la presidenta de l’Associació Catalana
de Recursos Asistencials (Accra), Cinta Pascual. Tot i així,
l’actual explosió de contagis
també està afectant el personal i des d’Acra estan “preocupats”. “Falten mans, i les mans
són fonamentals per atendre les
persones”, va indicar, i va considerar que per suplir les baixes “no és suficient” amb contractar persones sense titulació
“com es va fer en el primer estat
d’alarma”. Va remarcar que a les
residències habitualment hi ha
problemes de personal, però va
subratllar que ara la situació ha
empitjorat.
En paral·lel, Salut també ha
registrat a Lleida un altre rècord

de contagis en l’última setmana al superar els 10.000: amb
10.379, després de sumar-ne
849 més a Ponent i 151 al Pirineu. A Catalunya també s’han
superat per primera vegada els
200.000 casos setmanals, amb
200.279 –un contagi cada tres
segons–, després de comptabilitzar-ne 14.810 més. Als hospitals, hi havia 113 ingressats
al pla (+8), dels quals 20 eren a
l’UCI (+2), i al Pirineu, 15 (+1).
A Catalunya també van pujar
fins als 2.617 (+114), dels quals
522 eren crítics (+6). Les taxes
van tornar a créixer i el risc
de rebrot era de 5.215 (+140)
punts a Ponent i de 4.823 (+171)
al Pirineu.
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Denunciades 43 presumptes negligències mèdiques el 2021
Són les que el Defensor del Pacient ha rebut a Lleida, tres més que l’any anterior
❘ lleiDa ❘ L’associació El Defensor
del Pacient va informar ahir que
l’any passat va rebre un total
de 43 denuncies per presumptes negligències mèdiques en
centres sanitaris de Lleida. Així
ho indica al seu informe anual, i és una xifra lleugerament
superior a la del 2020, en què
se’n van comptabilitzar 40, però
està per sota del 2019, l’últim
any abans de la pandèmia, en
què n’hi va haver 52. Les àrees
i especialitats que més reclamacions van registrar van ser

❘ maDriD ❘ Espanya ha estat el
quart país del món que ha declarat més casos de la Covid
durant la sisena onada marcada per la variant òmicron,
amb 1.414.858 entre el 27 de
desembre i el 9 de gener, segons dades del Centre Europeu de Control de Malalties
(ECDC). Només el van superar EUA, amb 8,6 milions de
contagis en aquell període; la
Gran Bretanya, amb 3,2 milions, i França, amb 2,8. Itàlia
va notificar 1,3 milions de
casos i l’Argentina una mica
més d’un milió, mentre que
l’Índia es va atansar a aquesta xifra. Quant a la incidència
de casos per 100.000 habitants, la més elevada és en
països amb menor població
i la segona més alta a la llista
de l’ECDC del 27 de novembre al 9 de gener es va donar
a Andorra, amb més de 9.000
per 100.000 habitants durant
aquells 14 dies en festes nadalenques i en plena temporada d’esquí.

Retirada gradual dels
ajuts a les empreses
❘ brusel·les ❘ La Comissió Europea va demanar ahir la retirada gradual de les mesures
de suport adoptades durant
la pandèmia per evitar una
allau de fallides empresarials. “El suport ha de suspendre’s gradualment tenint en
compte l’evolució de la pandèmia i la situació econòmica”, indica un document.
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contagis en
l’onada d’òmicron

Cirurgia General, Urgències,
Traumatologia, Ginecologia i
Obstetrícia. Malgrat aquest lleuger augment de les denúncies a
Lleida, l’associació assenyala
que en el conjunt de Catalunya
el total de queixes o reclamacions presentades l’any passat
és dels més baixos de l’última
dècada amb 1.396 a Barcelona,
193 a Tarragona i 72 a Girona,
a més de les 43 de Lleida. De
tots aquests 1.704 casos denunciats, en setanta el pacient va
acabar morint. A nivell estatal

l’any passat es van registrar un
total de 13.156 denúncies per
negligències mèdiques, que són
2.647 més que el 2020. Això suposa un augment del 25%. Del
total, 628 van ser amb resultat
de mort, un centenar més que
en l’exercici anterior.
D’altra banda, l’associació va
denunciar que 141.164 persones
estan en llista d’espera per a una
operació a Catalunya, que és
la comunitat amb més pacients
que esperen una intervenció.
En el conjunt de l’Estat aques-

ta xifra és de 661.162 persones
i el temps d’espera mitjà és de
121 dies, però en el cas concret
de Catalunya ascendeix fins als
152.
En aquest sentit, El Defensor
del Pacient va constatar que les
llistes d’espera són “un fracàs
polític” ja que continuen sent
“l’assignatura pendent” de
les administracions i que cap
comunitat autònoma “no pot
presumir” de les xifres que té,
per molt que s’hagin reduït o
mantingut.

França amplia el
certificat Covid
❘ parís ❘ El Govern francès imposa un certificat de vacunació que serà necessari per a
moltes activitats de la vida
social des de finals d’aquesta setmana, una vegada que
entri en vigor una nova llei
adoptada definitivament pel
Parlament. Així mateix, uns
300.000 grecs més grans de
60 anys es veuran obligats a
pagar una multa de 50 euros per no vacunar-se, ja que
ahir va vèncer el termini que
el Govern els va donar per
immunitzar-se.

Vacuna contra la grip
i el coronavirus el 2023
❘ ginebra ❘ El conseller delegat
de la farmacèutica Moderna,
Stéphane Bancel, va dir ahir
que treballen en el desenvolupament d’una vacuna que
serveixi alhora contra la grip
i la Covid-19, encara que va
indicar que no estarà llesta
abans de final del 2023.

