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Reclamen el control
sanitari de les
residències d’avis
a El sector exigeix centres medicalitzats, material de
protecció i tests a Adrecen una carta conjunta al ministeri

Una parella de voluntaris de la Creu Roja accedint a la residència Olivaret de Barcelona ■ J. LOSADA

Elena Ferran
BARCELONA

Avis cap a casa sense fer el test
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Crida desesperada a l’administració de les residències d’avis per aturar la
propagació del virus i l’elevada mortalitat que hi ha a
les llars on viu la gent gran.
A través d’una carta conjunta, el Cercle Empresarial d’Atenció a les Persones (CEAPs), que representa 180.000 places i serveis a tot l’Estat espanyol,
reclama el “control sanitari” de les residències per
garantir el tracte que es
mereixen els ancians. Això, segons va explicar ahir
la presidenta de CEAPs,
Cinta Pascual, obliga l’administració a dotar de recursos els centres de gent
gran amb material de protecció i tests que no arriben a les residències i que
han de servir per detectar i
aïllar el coronavirus. “Tenim la gent més dependent i amb més dificultats
per superar una pneumònia i s’ha de fer el màxim
per cuidar-les”, hi afegia
Pascual, que reclama medicalitzar els centres amb
equips però també amb
personal sanitari perquè
els avis puguin ser atesos
mèdicament sense necessitat de ser traslladats als
hospitals. Amb el suport
d’aquests especialistes les
residències confien que es
pugui concretar millor els

El conseller de Treball, Afers
Socials i Famílies, Chakir el
Homrani, reconeixia ahir que
els trasllats d’avis per separar
els residents que són positius
són complexos, per l’alt nivell
de dependència de molts
d’ells. La mateixa situació
amb què es troben moltes famílies, fins ara 269, que s’han
ofert a endur-se a casa els

avis sans. La novetat, amb la
instrucció donada pel departament dissabte, és que no
caldrà fer-los el test ràpid per
sortir i entrar al centre. Les
persones sense símptomes
podran anar a casa, des del
centre o l’hospital, sempre
que es pugui garantir l’atenció i l’aïllament del resident
durant catorze dies.
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“Tenim la gent més
dependent i amb més
dificultats per superar
una pneumònia, i s’ha
de fer el màxim”

269

Cinta Pascual
PRESIDENTA CERCLE EMPRESARIAL
D’ATENCIÓ A LES PERSONES

criteris amb què es deriven els residents als hospitals i que, segons Pascual,
no es regeixen de la mateixa manera a tot arreu. En
aquest sentit la també presidenta d’ACRA assegurava que s’està “discriminant” un col·lectiu, ja que
en poques ocasions se’ls
deriva a un hospital. Per això reivindiquen al Ministeri de Sanitat que aclareixi
el procediment que se segueix per decidir qui ingressa als hospitals i a les
UCI.

Són les famílies que ja han
demanat de traslladar a casa seva els avis sans a qui ja
no caldrà fer el test ràpid.

En espera que el material de protecció anunciat
diumenge pel ministre Salvador Illa arribi a hospitals i
residències, la situació és
crítica als centres de gent
gran. La sorpresa per a
aquestes empreses va ser
que el govern els requisés el
material de protecció, sobretot de mascaretes, que
havien comprat de forma
conjunta i que ara estarien
fent servir per atendre els
avis. “Mentrestant ens fem
bates amb bosses d’escombraries”, lamentava. ■
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