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Media review

Taula de contingut
En Cataluña, los contagios siguen al alza, con un riesgo de rebrote que ya ha superado los 500 puntos
en las últimas horas.
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Espanya, primer país de la UE amb un milió de casos de Covid, prepara noves mesures
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En Cataluña, los contagios siguen aumentando con fuerza.
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Los contagios siguen aumentando con fuerza y el riesgo de rebrote ya ha superado en las últimas horas
los 500 puntos.
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> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En Cataluña, los contagios siguen al alza, con un
riesgo de rebrote que ya ha superado los 500
puntos en las últimas horas.
i ba rs i resta u ra nts ta nq uen, A Catalunya, els contagis també continuen augmentant amb força i el risc de rebrot ja ha superat,
en les últimes hores, els 500 punts --concretament està a 541--, A l'Hospital de Bellvitge, a partir d'avui, dijous, es restringeixen
totalment les visites a Is ma la Its i ng ressats i l'entrada d'acompanyants, Per compensar-ho, l'hospital ha informat que reforçarà
l'atenció telefònica, Vall d'Hebron o el Clínic ja van limitar l'entrada a les seves i nsta I ~ lacions la setmana passada a només u n
acom pa nya nt, Una situació que comença a ser complicada als hospitals. A I'UCI de Sant Pau hem pogut entrar amb
unequipdeTV3 i això ens hem trobat, En els últims dies, l'augment de pacients Covid a les UCIs s'ha accelerat. A l'Hospital de Sant
Pau ja ocupen gairebé la meitat de Ilits de crítics, EI que més por ens fa és quevingui com va passar al març; se'ns morien o els
salvàvem de molts en molts. Era difícil degestionar-ho, Evidentment anaves al greu, al bàsic, asalvar-li la vida, Els hospitals ja han
començat a fer equilibris per poder combinar l'atenció d'aquests ma la Its amb tota la resta. Si els nous ingressos segueixen
creixent, hauran de tornar a ajornar les altres activitats. És com un tetris; si no tens llits, elimines cirurgia programada, o la desprog
rames o l'ajornes, Això genera automàticament Ilits per poder posar els pacients, ]o no sé si serà la setma na q ue ve o d'aquí 48
hores, Per això, els que viuen cada dia el que passa dins dels hospitals, apel~ Ien a la responsabilitat i insisteixen que l'única
solució possible per fer front a l'epidèmia és reduir els contagis, Si la gent sabés el que és ofegar-se --perquè això és la clausegurament no farien el que fan a fora,
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Espanya, primer país de la UE amb un milió de casos de
Covid, prepara noves mesures
Aquest dijous, a la reunió interterritorial entre el Ministeri de Sanitat i les comunitats, es debatrà si es decreta un nou
estat d'alarma a tot l'Estat per aplicar un toc de queda Aquest dijous, a la reunió interterritorial entre el Mi...
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> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En Cataluña, los contagios siguen aumentando
con fuerza.
es prohibirà el consum a l'interior de bars A Catalunya, mentre els contagis continuen augmentant amb força i el risc de rebrot ja ha
superat, en les últimes hores, els 500 punts --concretament està a 541--, alguns hospitals ja avisen que, si seg ueix aq uest ritme,
potser d'aquí a 48 hores hauran de començar a anul~ lar activitats programades per fer espai als pacients de Covid. Un equip de
TV3 ha entrat a I'UCI de l'Hospital de Sant Pau per veure quina és la situació a ra mateix, En els últims dies, l'augment de pacients
Covid a les UCIs s'ha accelerat. A l'Hospital de Sant Pau ja ocupen gairebé la meitat de Ilits de crítics, EI que més por ens fa és que
vingui com va passar al març, se'ns morien o els salvàvem de molts en molts, era difícil degestionar-ho, evidentment anaves al greu,
al bàsic, asalvar-li la vida, Ara, la mortalitat és una mica més baixa sens dubte perquè tenim més temps per ocu pa r- nos d'aquests
ma la Its amb els coneixements que tenim, Els hospitals ja han començat a fer equilibris per poder combinar l'atenció d'aquests ma
la Its amb tota la resta. I si els nous ingressos segueixen creixent, hauran de tornar a ajornar les altres activitats. És com un tetris, si
no tens llits, elimines cirurgia programada, o la desprog rames o l'ajornes, i això genera automàticament Ilits per poder posar els
pacients, ]o no sé si serà la setma na q ue ve o en 48 hores. Els hospitals tenen capacitat per eng ra nd i r les UCIs, però costa més
aconseguir el personal per fer-les funcionar, No hi ha professionals ni infermeres per poder atendre 150 pacients i ntu bats en
aquest moment, Per això, els que viuen cada dia el que passa dins dels hospitals, apel~ Ien a la responsabilitat i insisteixen que
l'única solució possible per fer front a l'epidèmia és reduir els contagis, Si la gent sabés el que és ofegar-se --perquè això és la clausegurament no farien el que fan a fora, DURADA ; 0;30"
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Los contagios siguen aumentando con fuerza y el
riesgo de rebrote ya ha superado en las últimas
horas los 500 puntos.
Els contagis continuen augmentant amb força i el risc de rebrot ja ha superat, en les últimes hores, els 500 punts --concretament
està a 541--, Si ahiralguns hospitals ja a nu nciaven que potser en 10 d ies haurien d'anul~lar activitats programades per fer espai
als pacients de Covid, avui avisen que, de seguir aquest ritme, la decisió s'haurà de prendre molt abans, potser d'aquí 48 hores,
Les UCIs han vist com des de finals de juliol els pacients Covid cada vegada eren més, I, en els últims dies, aq uest aug ment s'ha
accelerat, A l'hospital de Sant Pau ja ocupen gairebé la meitat de Ilits de crítics, EI que més por ens fa és que vingui com va passar
al març; se'ns morien o els salvàvem de molts en molts. Era difícil gestionar poder fer-ho, Evidentment anaves a allò greu, a allò
bàsic: asalvar-li la vida. Necessitem temps per dedicar al malalt, Ara la mortalitat és una mica més baixa, sens dubte, perquè tenim
més temps per ocu pa r- nos d'aq uests ma la Its amb els coneixements que tenim, Ara, els hospitals combinen l'atenció als malalts
Covid amb tota la resta, Però si la progressió de nous ingressos no canvia molt, veuen inevitable de deixar de fer activitat, Es com
un tetris; si no tens I I its, elimines cirurgia programada, o la desprog rames o l'ajornes, i això genera automàticament Ilits per poder
posar els pacients, ]o no sé si serà la setma na q ue ve o d'aquí 48 hores, I el que segur és q ue ja està com promès és el pla per
anar eixugant els endarreriments generats durant la primera onada, Tenim un llistat de cataractes de més de 800 pacients en llista
d'espera, i això ens sap molt greu, no fer-ho, Aquesta àrea d'expansió d'Urgències es pot convertir, si cal, en Ilits de crítics. Però és
més fàci I aug menta r els recursos materia Is, q ue els humans, A l'hospital podríem tenir 150 respiradors funcionant, però seria
impossible, perquè no hi ha professionals ni infermeres per poder atendre 150 pacients i ntu bats en aquest moment, Estem
acabant robant-nos els professionals d'un hospital a l'altre, La clau de tot està a reduir els contagis, Si la gent sabés el que és
ofegar-se --perquè això és la clau--, segurament no farien el que fan a fora,
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