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Des de la IAC-CATAC volem explicar-vos la nostra visió del tractament de
la Covid 19 en les Residències de Gent Gran (RGG) dependents de la
Direcció General d’Autonomia Personal i Discapacitat (DGAPD), abans
anomenada Direcció General de Protecció Social (DGPS) i anteriorment
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), és a dir, les que
són públiques 100%, que en total a Catalunya són 17.
A la majoria de les RGG, normalment hi podem trobar guants de nitril, alguna
mascareta quirúrgica i potser, amb sort, alguna bata d’un sol ús, algunes
bombones d’oxigen i para de comptar.
Quan es va començar a parlar del Covid19, de la ciutat xinesa de Wuhan, de
confinaments, de positius, de morts, etc aquí ens quedava molt lluny, potser per
això no van veure el perill. Poc després va arribar a la veïna Itàlia i fins que no
van fer el confinament quasi total (menys serveis essencials), no es van prendre
seriosament el tema a l’Estat i a Catalunya.
En el darrer Comitè de Salut del Departament ja vàrem preguntar sobre el
que ens venia a sobre però no vam obtenir cap resposta.
Doncs bé, van pensar (i massa tard), només en dotar de tot tipus de materials i
d’EPI’s a hospitals, CAP’s i CUAP’s. Ningú va pensar que els nostres avis i àvies,
pares i mares… estan en RGG. I és aquí on ens hem trobat el GRAN i PENÓS
problema:
➢ El nostre personal no disposava ni disposa del material necessari
per treballar amb seguretat, en particular, per manca de mascaretes
respiratòries de protecció tipus FFP2/FFP3, de protecció ocular,
ulleres i/o pantalles, i de roba impermeable d’un sol ús.
➢ Tampoc se’ls va informar dels riscos que comporta, no es va pensar
en establir uns protocols universals respecte a la correcta utilització
i desinfecció d’aquest material de protecció, d’higiene personal i de
desinfecció de les instal·lacions i de tractament dels residents
contagiats.
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Van començar els contagis, els aïllaments de les persones residents, l’afectació
dels nostres companys i companyes, les baixes laborals, la manca de personal
que venim dient des de fa molt de temps que la Borsa de Treball no funciona,….el
caos. La manca de previsió i manca d’existència que no es van fer ni es fan test
de PCR de forma sistemàtica.
Des de la IAC-CATAC ens hem dirigit al Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies en diverses ocasions per tal d’informar i col·laborar, però
no hem obtingut cap resposta, no hem tingut cap interlocutor…..s’ha fet
malament i continuen sense donar cap tipus d’informació.
Des de la IAC-CATAC volem, sobretot felicitar a tot el personal que ha estat i
està al peu del canó, la seva professionalitat, el seu dol (hem de pensar que han
vist com els avis i àvies que cuidaven diàriament es deterioraven ràpidament i
morien), com són fins ara les 21 morts a la Llar Sant Josep de Lleida, 15 a la
RGG de Mataró, 23 a la RGG de Santa Coloma de Gramenet, ...
Us volem informar que la IAC-CATAC hem sol·licitat una reunió
extraordinària i urgent del Comitè de Seguretat i Salut per tractar aquesta
situació i instar al Departament a la recerca de solucions immediates i a
donar suport material i anímic als nostres company@s.
I avui, 8 d’abril ens assabentem pels mitjans de comunicació que el Departament
de Salut assumirà la gestió única de totes les residències de gent gran de tot
Catalunya. Es faran càrrec de l’atenció assistencial. Hi haurà un únic
comandament depenent del Departament de Salut, Yolanda Lejardi que és la
directora assistencial d’Atenció Primària.

Des de la IAC-CATAC només ens resta dir que si us plau, es
posin les piles uns i d’altres i arribi tot el material necessari per
poder treballar i atendre a les persones residents i el personal
pugui treballar com cal. També demanem que d’una vegada
arribin tots els test a tots els centres de Catalunya per poder anar
descartant positius i poder continuar fent la feina però amb els
mitjans que ens tocarien.
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