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COVID-19 u  EVOLUCIÓ DE LA PANDÈMIA

n El sector de la sanitat privada 
ha manifestat en diverses ocasi-
ons el seu malestar pel retard en 
les vacunacions contra la covid-
19 dels professionals que també 
treballen a primera línia, com els 
del sector públic. A l’àmbit català, 
el Col·legi de Metges de Barcelo-
na i la patronal representativa dels 
centres de salut privats catalans 
(ACES) han rebut  diverses quei-
xes, al llarg del mes passat, per la 
poca «equitat» en l’administració 
de les dosis de la vacuna. 

Concretament, a Girona, tal 
com va afirmar el president del 
Col·legi de Metges, Josep Vilapla-
na, a l’inici de la campanya de va-
cunacions als sanitaris, hi va ha-
ver peticions de professionals de 
la sanitat privada gironina que re-

clamaven ser vacunats. 
Una setmana més tard, les pri-

meres dosis arribaven a la Clínica 
Girona. Malgrat tot, la  situació ac-

tual s’ha agreujat pel retard de 
l’enviament  per part de les farma-
cèutiques. Aquesta setmana ja to-
caria administrar la segona dosi 

als treballadors que van rebre la 
primera però «finalment no arri-
baran fins a la setmana que ve, se-
gons ens ha informat Salut», va 
explicar el gerent de la clínica a 
aquest diari, Carles Espígol, qui va 
lamentar «l’endarreriment gene-
ral» en l’entrega als centres sani-
taris. «Primer vam vacunar el per-
sonal que està a primera línia i 
quan rebem més dosis la prioritat 
serà administrar-los la segona; 
encara no podem fer previsions 
de noves rondes», va explicar.  

D’altra banda, fonts de la Clíni-
ca Bofill van explicar que el cen-
tre sanitari va rebre les primeres 
dosis de la vacuna el 19 de gener, 
dues setmanes més tard que al-
guns centres públics. Des de la clí-
nica es va elaborar una llista de les 
persones que estan a primera lí-
nia i «només un 10% d’aquests tre-
balladors està vacunat amb una 
dosi», afirmen. També constaten 
que falten cinc dies perquè es 
compleixin les tres setmanes de 
marge entre la primera i segona 
dosi i «encara no tenim informa-
ció del Departament de Salut de 
si arribaran a temps». 

Cal recordar que el marge en-
tre dosis és ampli, ja que la sego-
na es pot arribar a administrar fins 
42 dies després de la primera. 
Malgrat tot, administrar-la 21 dies 
després de la primera és el reco-
manable i l’espai de temps amb el 
qual treballava Salut fins ara. 

Segones dosis a Olot 
D’altra banda, la Fundació Hospi-
tal d’Olot i Comarcal de la Garrot-
xa va començar a posar la segona 
dosi de la vacuna ahir al matí. La 
previsió és que en dos dies es va-
cunin tots els professionals que se  
la van posar fa justament tres set-

manes. En aquest cas, sí que s‘han 
complert els terminis previstos. 
Actualment, 84 treballadors han 
manifestat dubtes o han dit que 
no es volien vacunar. Un cop fina-
litzat el procés de vacunació es 
preveu que hi hagi un 85% de la 
plantilla amb immunitat.  

Seguidament, a l’hospital de 
Blanes avui també es començaran 
a administrar segones dosis i 
aquesta setmana està previst que 
arribin a Campdevànol. En canvi, 
els hospitals de Palamós i de Fi-
gueres estan notant els efectes del 
«retard» de les entregues i encara 
no poden reprendre les vacunaci-
ons, segons va afirmar el presi-
dent del Col·legi de Metges de Gi-
rona, Josep Vilaplana. 

Els hospitals Trueta i Santa Ca-
terina ja han anat vacunant des de 
principis de la setmana passada. 

«Portem un retard general» 
Finalment, Josep Vilaplana va 
alertar del «retard general» en tots 
els sectors. «Evidentment que hi 
ha diferències, perquè al principi 
es va vacunar més personal dels 
centres públics, però al final l’en-
darreriment està afectant a tots 
dos sectors». També va recordar 
que cal augmentar el ritme  per ar-
ribar a la immunitat a finals d’any 
i va afegir que des del Col·legi de 
Metges s’està fent una llista de tots 
aquells sanitaris que volen ser va-
cunats. «La idea és que abans del 
31 de març tots els sanitaris esti-
guin immunitzats».

u Endarreriment de segones dosis a la Clínica Girona i la Bofill en rep poques de les primeres 
u Els hospitals comarcals de Palamós i Figueres també hauran d’esperar per a les segones dosis

Una professional sanitària de l’hospital d’Olot rebent la segona dosi. HOSPITAL D’OLOT I LA GARROTXA

Clíniques privades gironines lamenten 
el retard en la recepció de vacunes

«Tots els sanitaris han 
d’estar vacunats abans 
del 31 de març», afirma 
el president del Col·legi 
de Metges de Girona

n El 2020 es van diagnosticar a 
Catalunya un 12% menys de casos 
de càncer respecte al 2019, indica 
el cap del Servei d’Oncologia Mè-
dica de Vall d’Hebron i director 
del Vall d’Hebron Institut d’Onco-
logia (VHIO), el doctor Josep Ta-
bernero. En la primera onada, 

quan els centres es van convertir 
pràcticament en monogràfics de 
la covid-19, els diagnòstics van 
caure un 38%. «Els diagnòstics 
nous és el que més ens preocupa. 
Els pacients diagnosticats, els te-
nim en el radar i ens hem reorga-
nitzat per atendre’ls», va explicar 
a ACN pel Dia Mundial del Càn-

cer, avui. També han mantingut la 
recerca, amb esforços com obrir 
els laboratoris de nit, però va ad-
vertir: «És com un transatlàntic: 
és difícil parar-lo, però quan s’atu-
ra, costa d’engegar». 

Cal tenir present que durant la 
primera onada es van haver d’atu-
rar els programes de cribratge 

perquè, amb uns hospitals pràc-
ticament monogràfics de covid-
19, no es podien fer colonoscòpi-
es ni mamografies. 

Salut i els centres sanitaris es-
tan fent esforços per recuperar els 
retards acumulats en aquests cri-
bratges. Tot i que alguns estudis 
apunten que en els cribratges hi 
ha una mica de marge per evitar 
pitjors pronòstics, Tabernero va 
indicar que el que volen és «di-
agnosticar com abans millor». 

Malgrat tot això, els hospitals 
han pogut mantenir en general les 

visites, les proves de seguiment i 
els tractaments als pacients amb 
càncer, excepte en les dues o tres 
primeres setmanes de la pandè-
mia, quan algunes teràpies es van 
demorar. «Els pacients diagnosti-
cats els tenim en agenda i ja ens 
hem espavilat per canviar circuits 
o planificar més activitat noctur-
na», va explicar. Els pacients tam-
bé s’han adaptat a tota la situació. 
«En comptes d’ajuntar l’analítica, 
la visita i el tractament el mateix 
dia, ha calgut que vinguessin més 
dies per evitar aglomeracions».

Els diagnòstics de càncer cauen un 
12% el 2020 i un 38%, la primera onada
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u Salut destaca que «no hi ha 
indicis» de problemes de la va-
cuna de la covid-19 en l’emba-
ràs, però ara com ara no reco-
mana a les gestants rebre-la 
per falta d’evidència en aquest 
grup, exclòs dels assaigs clí-
nics. Ara bé, el protocol de Sa-
lut recull que en situacions 

«molt particulars» es pot 
plantejar la vacunació 

d’acord amb la valoració bene-
fici-risc. Actualment, només les 
professionals de residències i 
sanitàries poden rebre la vacu-
na. Expertes coincideixen que, 
en aquests supòsits, s’ha de va-
lorar cada cas i confien que 
quan la vacuna de la covid-19 
arribi a la població general ja hi 
haurà dades sobre la seva se-
guretat en dones gestants. ACN
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Incertesa en la 
vacunació a 
embarassades


