
III. MESURES ESPECÍFIQUES: MENTRE DURI LA PANDÈMIA I PER ESTAR 

PREPARATS PER A UNA SEGONA ONADA

L’atenció primària ha de disposar d’equips de professionals dotats, que comptin amb tots 

els requeriments de seguretat necessaris i que s’encarreguin del seguiment de pacients COVID 

a domicili mentre duri l’epidèmia. La telemedicina pot contribuir també a aquest seguiment a 

domicili. 

Els tests diagnòstics del COVID han d’estar a disposició de l’atenció primària i dels 

hospitals per tal de poder ser utilitzats, sense traves i amb màxima agilitat, d’acord amb les 

recomanacions dels protocols vigents a cada moment.

Els hospitals han de disposar de plans de contingència per a l’ampliació ràpida de llits de 

crítics i de reorganització de les urgències i les plantes, tenint en compte les lliçons apreses, i 

han de tenir un estoc apropiat d’EPI i de respiradors preparats per a noves situacions de crisi.

Cal establir una estratègia de producció per part de la indústria local dels materials 

imprescindibles en cas d’una nova crisi (EPI, respiradors, monitoratge avançat o determinats 

fàrmacs o productes sanitaris diagnòstics). Per això, cal comptar amb el suport de diversos 

departaments de la Generalitat. Pel que fa al proveïment dels materials claus, convé prendre 

nota del que s’ha viscut i assegurar-se que en un rebrot de la infecció, la logística estigui en 

mans d’empreses resolutives. Seria recomanable un estoc de reserva centralitzat i un estoc 

mínim per centre, en espera d’una solució definitiva a la pandèmia.

Cal posar al dia el parc tecnològic sanitari per encarar el futur. Aquesta crisi ha d’esperonar tot 

el sector a superar l’endarreriment d’inversions dels darrers anys d’aparells d’electro-medicina i 

d’altres tecnologies sanitàries més bàsiques. 

Des de l’ètica i des del debat social i professional, caldrà anar avançant en criteris menys 

dràstics d’aïllament de pacients. Durant la crisi s’ha prioritzat el bé comú als drets individuals, 

havent arribat a situacions límit d’aïllaments en pacients que s’estaven morint, que han fet 

estremir la societat. Per a futures crisis caldrà pensar en pautes d’actuació més elaborades.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

14


