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n El Departament de Salut ha 
aprovat una oferta de rècord per a 
la formació sanitària especialitza-
da (FSE) per a l’any que ve amb 
1.692 places i, d’aquesta manera, 
manté la tendència ascendent dels 
últims set anys. Així, respecte al 
2014, l’oferta ha crescut pràctica-
ment un 32% (522 places més) i 
respecte al 2020 prop d’un 4%, 
cosa que es tradueix en 62 places 
més. 

Les prop de 1.700 places esta-
ran repartides entre totes les regi-
ons sanitàries i abracen 54 especi-
alitats diferents adreçades a pro-
fessionals de la medicina, la infer-
meria, la farmàcia, la psicologia, 
així com de la biologia, la física i 
química. 

Pel que fa a la Regió Sanitària de 
Girona, encara no s’ha especificat 
quantes n’hi haurà, tot i això la cap 
de formació de l’hospital Trueta, 
Yolanda Silva, va explicar ahir a 
aquest diari que el centre sanitari 
es beneficiarà de l’augment d’in-
fermeres i de l’especialitat mèdica 
d’intensivistes.  

De fet, quant a les especialitats 
mèdiques, l’oferta creix en 20 pla-
ces MIR. Concretament, se n’ofe-
riran 1.250 de 40 especialitats. Les 
que més augmenten són medici-
na intensiva, psiquiatria i al·lergo-
logia. Medicina familiar i comuni-

tària oferirà 370 places, una de les 
més grans de tot l’Estat. També 
destaquen les 76 de pediatria i àre-
es específiques, les 71 d’anestesio-
logia i reanimació, les 70 de medi-
cina interna i les 57 de psiquiatria. 

L’oferta per a les especialitats in-

fermeres augmentarà en 35 places, 
amb un total de 329 de 6 especia-
litats diferents. L’increment més 
elevat es produeix a infermeria ge-
riàtrica i pediàtrica, seguit de salut 
mental i infermeria familiar i co-
munitària. 

Inici dels nous residents 
D’altra banda, recentment s’han 
incorporat els residents de primer 
any al Trueta i Silva lamenta que 
ho han fet «en plena cinquena 
onada». És per això que se’ls ha fet 
les proves pertinents i se’ls ha ofert 
vacunar-se contra el virus, a part 
que han rebut una formació de ris-
cos.

u Catalunya tindrà 62 places més i el total arribarà a 1.700 residents, 
amb un increment de 20 places MIR i 35 especialitats infermeres

El Trueta augmentarà 
l’any que ve els residents 
d’infermeria i intensivistes

L.T. GIRONA

Sanitaris residents, en una imatge d’arxiu d’enguany.

«La demanda de més 
metges intensivistes al 
Trueta era històrica i la 
pandèmia ho ha 
evidenciat», diu Silva
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n El sindicat Comissions Obreres 
(CCOO)  ha portat al Contenciós 
Administratiu la resolució signa-
da per l’anterior consellera de Sa-
lut, Alba Vergés, que atribueix no-
ves funcions al personal adminis-
tratiu dels Centres d’Atenció Pri-
mària. El document es va publicar 
el 25 de maig, pel qual s’establia 
una prova pilot a la regulació de les 
funcions de suport al personal sa-
nitari que ha de desenvolupar de-
terminat personal administratiu 
en centres d’atenció primària.  

Des del sindicat,  consideren 
que «s’ha vulnerat la negociació 
col·lectiva als dos àmbits» i que, a 
més, «es descriuen funcions no 
pròpies del personal administra-
tiu, ja que a aquest personal no se 
li exigeix cap tipus de formació re-
glada per a la vinculació contrac-
tual i, per descomptat, ni reconei-
xement professional ni retribu-
tiu», afirmen en un comunicat pu-
blicat ahir. Segons el sindicat, ja 
van enviar una queixa a la mesa 
sectorial de l’Institut Català de la 
Salut (ICS) i una carta a la conse-
lleria de Salut i no han obtingut 
resposta.  

«És per tot això que presentem 
aquesta demanda que en sol·lici-
ta la nul·litat», afirmen.  

Dos CAPs gironins hi participen 
La prova pilot, que encara no ha 
començat, es durà a terme a nou 
CAPs de l’ICS, entre els quals hi ha 
el de Santa Coloma de Farners, i a 
set centres gestionats per entitats 
amb un conveni o contracte amb 
el Servei Català de la Salut, entre 
els quals hi ha el de Sant Joan les 
Fonts. Segons la resolució, les fun-
cions del personal administratiu 
seran: rebre i atendre els pacients 
a la consulta, obtenir-ne dades bà-
siques, sol·licitar-ne visites i pro-
ves, detectar alertes seguint el pro-
tocol clínic establert, transmetre 
informació al pacient durant el 
procés assistencial, realitzar el se-
guiment de proves diagnòstiques 
i gestionar peticions d’intercon-
sultes. 

Malgrat que totes les tasques es 
faran «sota la supervisió de profes-
sionals sanitaris o seguint el pro-
tocol establert», la portaveu de 
CCOO al Trueta, Maria Àngels Ro-
dríguez, va lamentar ahir a aquest 
diari que «atribuir aquestes funci-
ons no estipulades al contracte al 
personal administratiu, suposa 
donar-los una formació regla-
mentària que no s’ha especificat i, 
en tot cas, la creació d’una nova 
categoria laboral que sigui remu-
nerada com cal», va especificar.

CCOO impugna una 
prova pilot que 
atribueix més funcions 
als administratius
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u Els CAPs de Santa Coloma 
de Farners i Sant Joan les 
Fonts hi participaran, segons 
la resolució de Salut

n Un estudi mostra que un 29% 
dels casos positius detectats en 
residències de gent gran durant la 
primera onada de la pandèmia 
eren totalment asimptomàtics, 
pel 71% que presentaven algun 
símptoma. Els símptomes més 
freqüents eren, amb diferència, la 
febre (71%) i la dispnea (40%). 

L’estudi, fet per investigadors de 
Vall d’Hebron en cooperació amb 
l’Associació Catalana de Recursos 
Assistencials (ACRA), ha estat pu-
blicat ara a la revista PLOS One. 
En total analitza 2.092 casos po-
sitius de covid-19 en 80 centres 
residencials de gent gran entre l’1 
de març i el 31 de maig del 2020. 
Una de les conclusions és que els 
casos asimptomàtics o amb pocs 
símptomes van contribuir de ma-
nera important a les dinàmiques 
de transmissió del virus. 

Els símptomes, segons el do-
cument, van tenir una persistèn-
cia diferent depenent de cada cas. 

Tot i això, els casos presentats van 
ser majoritàriament aguts i van 
allargar-se uns nou dies. Una al-
tra de les qüestions que remarca 
és que les dimensions dels espais 
on residien les persones de la 
mostra no van tenir una relació 
directa amb el nombre de casos 
que es van registrar. 

Alta mortalitat 
A banda, també es posa de relleu 
que el col·lectiu de gent gran és 
vulnerable, per l’alta mortalitat 
als centres. Segons l’estudi, la 
mortalitat acumulada durant el 
període corresponent a la inves-

tigació va ser del 21,75%. 
Amb les dades analitzades, la 

publicació remarca en les conclu-
sions la importància de prevenir 
l’entrada del SARS-CoV-2 a les re-
sidències, així com també de fer 
seguiment dels indicadors d’in-
fecció i fer proves PCR al perso-
nal i els usuaris. 

«L’aparició potencial de noves 
variants futures de SARS-CoV-2 i 
la durada de la protecció immu-
nològica en aquest grup de la po-
blació requereix un estricte con-
trol i plans de resposta a les resi-
dències», conclouen els investi-
gadors.  

És per això que s’estan apro-
vant nous protocols en què es fa 
un control exhaustiu dels usuaris, 
treballadors i familiars que en-
tren a les residències per fer visi-
tes.

Un 29% dels positius en geriàtrics a la 
primera onada eren asimptomàtics
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u L’anàlisi remarca la 
importància de prevenir 
l’entrada del virus als centres 
i fer PCRs al personal
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