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Larestauraciócarregaamb
lesnovesrestriccionsaCatalunya

ANA MACPHERSON
Barcelona

L’anunciat enduriment de les
restriccions pel fort repunt dels
contagis sembla poca cosa. La
Generalitat es concentra a limi
tar els horaris de la restauració
sense tancar, i adverteix que ho
revisarà tot el dia 28. Quan hagin
passat els dies festius de trobades
familiars en espais tancats que
ningú no s’atreveix a tocar. Tret
de recomanacions de precaució i
seny.
No tanca com a l’octubre bars i

restaurants, sinó que estableix
franges horàries per servir es
morzars i dinars a l’interior o a
les terrasses i els sopars per em
portar. Entre les 9.30 h i les 13 h
estaran tancats, i també a partir
de les 15.30 h.
També es limita la mobilitat:

Catalunya continua tancada ex
cepte per a trobades familiars per
Nadal (i per feina, esclar), i no
torna al perímetre municipal
dels caps de setmana: el ciutadà
es podrà moure per la seva co
marca, però aquesta limitació
s’estendrà a tota la setmana.
D’aquesta manera es deixa via
lliure per anar a comprar al mu
nicipi veí on hi hagi un centre co
mercial, però s’impedeixen els
desplaçaments per lleure o com
pres a grans concentracions ur
banes. Menys moviment.
La gravetat de la situació que

mostren les dades de l’epidèmia a
Catalunya semblen d’una dimen
sió més gran que les mesures
adoptades. Especialment des del
punt de vista sanitari. Ahir els
professionals manifestaven per
tots els mitjans la seva angoixa i
la seva inquietud per la insufici
ència de les mesures. El presi
dent del Col∙legi de Metges de
Barcelona, Jaume Padrós, defen
sava el tancament de l’hostaleria
i mesures dràstiques perquè “les
dades de què disposem fan pre
veure una tercera onada pan
dèmica que pot ser molt dura.
Mantenir l’activitat comportarà
una dura factura en salut i vides”.
“Salut va proposar mesures

més restrictives, però les decisi
ons al si del Govern tenen en
compte molts altres components
d’aquesta epidèmia. Esperem
quen’hi hagi prouperquè l’incre
ment de casos no sigui exponen
cial, com sol fer aquest virus”, va
dir la consellera de Salut, Alba
Vergés, a la inauguració de les

noves consultes de pediatria de
Vall d’Hebron.
El vicepresident Pere Arago

nès va argumentar que les mesu
res intentaven adaptarse a la si
tuació actual “sanitària, econò
mica, social i també emocional de
la ciutadania, que està esgotada
després de mesos de pandèmia”.
Malgrat tot, va advertir que “com
a societat no podem acceptar que
es normalitzi la tragèdia i que les
xifres de morts acabin sent un
peu de pàgina als diaris o als tele
notícies”. Com si l’oblit fos cosa
dels mitjans de comunicació.
Ahir es van notificar 20 morts

per Covid19. Ja sumen 16.544. A
les UCI encara hi ha 344 perso
nesmolt greus. Lamajoria perta
nyen a la segona onada d’aquesta
pandèmia, que sembla que ha
quedat en el passat pel que fa al
carrer.

XAVIER CERVERA

Exploració d’un pacient a les flamants consultes de pediatria de l’hospital Vall d’Hebron

Emergència sanitària

Societat

cBars i restaurants obriran
per fer només esmorzars i dinars;
el sopar, només per emportar

cVergés volia més rigor,
però confia que el pla, que es
revisa el 28, moderi la pujada

cAmb 16.544morts i 344 casos
a l’UCI “no podem normalitzar
la tragèdia”, diu Aragonès

La vacunació a Espanya comença el dia 27
]Jahi hadata per començar
a administrar la primera
vacuna contra laCovid19: el
diumenge 27dedesembre, el
primerdia dels tres queva
proposarBrussel∙les.Hova
anunciar elministre deSani
tat, Salvador Illa, que assegu
ra que “nopodemperdre
temps”, davant la constatació
de l’inici de la tercera onada.
La situació epidemiològica,
va assenyalar Illa, és “molt
preocupant”, ambuncanvi de
tendència clar, ambascensos
dels casos que s’incrementa
ran almenys fins amitjans de
gener o, fins i totmés, enllà. El
titular deSanitat va explicar

que les dosis arribaran aEs
panya entre el dia 26 i lamati
nadadel 27 i es distribuiran
immediatament a les comuni
tats autònomes a través de 50
punts establerts. Laquantitat
que rebin les autonomies
vindràdeterminadapel per
centatgedepoblació vulnera
ble inclosa a la primera fase
de la vacunació: gent granque
viu en residències i els grans
dependents quenoestan
institucionalitzats. Tambéels
professionals sanitaris i tre
balladors dels centres de gent
gran.Demomentno se sap
quantes dosis arribaran en
aquesta primera entrega,

però elministre va explicar
que la distribució s’anirà fent
cada setmana, demanera
progressiva. Sanitat ha con
firmat que totes les autono
mies disposendels ultracon
geladors quenecessiten les
vacunesdePfizer de 70graus
sota zero. La vacunade la
companyiaPfizer és la prime
ra, peròben aviat és possible
que s’aprovi (6 de generper
l’AgènciaEuropeadelMedi
cament) el sèrumdeModer
na.Avuimateix s’espera que
l’FDAnordamericanadoni el
vistiplau a aquesta vacuna i la
distribució comenci immedi
atamentdesprés.
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Larestauracióncargacon las
nuevas restriccionesenCatalunya

ANA MACPHERSON
Barcelona

El anunciado endurecimiento de
las restricciones ante el fuerte re
punte de los contagios parece po
ca cosa. LaGeneralitat se concen
tra en limitar los horarios de la
restauraciónsincerrar ,yadvierte
que lo revisará todopara el día 28.
Cuandohayanpasado losdías fes
tivos de encuentros familiares en
espacios cerrados que nadie se
atreve a tocar. Salvo con reco
mendaciones de precaución y
sensatez.
No cierra como en octubre ba

res y restaurantes, sino que se es
tablecenfranjashorariasparaser
vir desayunos y comidas en el in
terior o en las terrazas y las cenas
para llevar. Entre las 9.30 y las 13
horas estarán cerrados, y a partir
de las 15.30.
También se limita lamovilidad:

Catalunya sigue cerrada salvo pa
ra citas familiares por Navidad (y
portrabajo,claro)ynosevuelveal
perímetro municipal de los fines
de semana: el ciudadano podrá
moverse por su comarca,pero esa
limitaciónseguirá toda la semana.
Deesa forma sedeja vía librepara
ir a comprar al municipio vecino
donde haya un centro comercial,
pero se impiden los desplaza
mientos por ocio o compras a
grandes concentraciones urba
nas.Menosmovimiento.
La gravedad de la situación que

muestran losdatosde la epidemia
en Catalunya parecen de mayor
tamaño que las medidas adopta
das. Especialmente desde el pun
tode vista sanitario. Los profesio
nalesmanifestabanayerportodos
losmediossuangustiaeinquietud
por la insuficiencia de las medi
das. El presidente del Col∙legi de
Metges de Barcelona, Jaume Pa
drós, defendía el cierre de la hos
telería y medidas drásticas por
que “los datos dequedisponemos
hacenprever una tercera ola pan
démica que puede ser muy dura.
Mantener la actividad conllevará
unadurafacturaensaludyvidas”.
“Salut propuso medidas más

restrictivas,perolasdecisionesen
elsenodelGoverntienenencuen
ta otros muchos componentes de
esta epidemia. Esperamos que
sean suficientesparaqueel incre
mento de casos no sea exponen
cial, como suele hacer este virus”,
dijo la consellera de Salut, Alba
Vergés, durante la inauguración
de las nuevas consultas de pedia

tría deVall d’Hebron.
El vicepresidente Pere Arago

nès argumentó que las medidas
intentaban adaptarse a la actual
situación “sanitaria, económica,
social y también emocional de la
ciudadanía,queseencuentraago
tada después de meses de pande
mia”. Aunque advirtió que como
sociedadnopodemosaceptarque
se normalice la tragedia y que las
cifras de muertos acaben siendo
unpiedepáginaenlosdiariosoen
lasTelenotícies.Comosi el olvido
fueracosade losmediosdecomu
nicación.
Ayer se notificaron 20 muertes

por Covid19. Suman ya 16.544.
En las ucis continúan 344 perso
nasmuygraves.Lamayoríaperte
necenalasegundaoladeestapan
demia,queparece haberquedado
enel pasadoanivel de calle.

Desde los hospitales empieza a

XAVIER CERVERA

Exploración de un paciente en las flamantes nuevas consultas de pediatría del hospital Vall d’Hebron

Emergencia sanitaria

Sociedad

cBares y restaurantes solo
abrirán para dar desayuno y
comida; la cena, solo para llevar

cVergés pidiómás severidad y
confía que el plan, que se revisa el
28, baste paramoderar la subida

cCon 16.544muertos y 344 casos
en la uci “no podemos normalizar
la tragedia”, dice Aragonès

La vacunación enEspaña comienza el día 27
]Yahayfechaparaelcomien
zode laadministraciónde la
primeravacunacontra laCo
vid19:eldomingo27dedi
ciembre,elprimerdíade los
tresquepropusoBruselas.Así
loanuncióelministrodeSani
dad,SalvadorIlla, quienasegu
ra“nopodemosperdertiem
po”,ante laconstatacióndel
iniciode la terceraola.Lasitua
ciónepidemiológica, señaló
Illa, es“muypreocupante”, con
uncambiodetendenciaclaro,
conascensosde loscasosquese
incrementaránalmenoshasta
mediadosdeeneroo incluso
másallá.
El titulardeSanidadexplicó

que lasdosis llegaránaEspaña
entreeldía 26y lamadrugada
del27ysedistribuiránde in
mediatoen lascomunidades
autónomasatravésde50pun
tosestablecidos.Lacantidad
quereciban lasautonomías
vendrádeterminadaporel
porcentajedepoblaciónvulne
rable incluidaen laprimera
fasedevacunación:mayores
quevivenenresidenciasy los
grandesdependientesqueno
están institucionalizados.
También losprofesionales
sanitariosytrabajadoresde los
centrosdemayores.
Porelmomentonosesabe
cuántasdosis llegaránenesta

primeraentrega, peroelminis
troexplicóque ladistribución
de lasmismasse iránprodu
ciendocadasemana,demanera
progresiva.Sanidadhaconfir
madoquetodas lasautonomías
cuentancon losultracongela
doresqueprecisan lasvacunas
dePfizerde70grados.
Lavacunade lacompañíaPfi
zeres laprimera,peroenbreve
esposiblequeseapruebe(6de
eneropor laAgenciadelMedi
camentoEuropea)el suerode
Moderna.Hoymismoseespe
raque laFDAnorteamericana
déelvistobuenoaestavacuna
ycomiencesudistribuciónde
inmediato.
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CATALUNYA.-El Hospital Vall d'Hebron ofrece una
atención pediátrica más integral con nuevas
consultas

Atenderán a más de 100.000 pacientes al año

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha presentado este viernes las nuevas
consultas externas pediátricas del Hospital Infantil Vall d'Hebron de Barcelona --que están
operativas desde el 2 de noviembre-- que ofrecen un modelo de atención "más integral" y tienen
un 30% más de capacidad.

Lo ha explicado en rueda de prensa en la que también han participado el gerente del hospital,
Albert Salazar, la pediatra y subdirectora asistencial del centro, Rocío Cebrián, y la enfermera
pediátrica Mari Ángeles Aceituno.

La consellera ha destacado que estas consultas atenderán a más de 100.000 pacientes
pediátricos al año, de los cuales la mitad son de fuera del área de referencia del hospital: "Es una
cifra muy importante", ha reivindicado.

Esto es así porque son pacientes "muy complejos" de patologías diversas como trasplantes,
enfermedades minoritarias, cardiopatías congénitas, cirugías de malformaciones congénitas y
cirugía robótica, entre otras.

Se han agrupado las consultas y gabinetes por áreas de conocimiento y especialidades clínicas,
de los cuales algunos son de nueva creación como los gabinetes de Cirugía Maxilofacial, Cirugía
Urológica y Otorrinolaringología.

Además, se encuentran a pie de calle, en la Ronda de Dalt de Barcelona, desde donde se llega
directamente "sin ningún impedimento físico y totalmente accesible para todos".

CONSULTA EXTERNA DE ENFERMERÍA

En este nuevo modelo también se ha potenciado la figura de la Consulta Externa de Enfermería,
que son consultas de paciente crónico pediátrico llevadas por enfermeras referente y de práctica
avanzada, es decir, expertas en una especialidad clínica pediátrica.

Estas profesionales hacen el seguimiento de los cuidados necesarios para el paciente, dan apoyo
al cuidador principal, llevan a cabo pruebas diagnósticas complejas, forman al paciente y a la
familia sobre la enfermedad y hacen el seguimiento de la adherencia a la medicación, entre otros.

CONSULTAS DE TRASPLANTES

La remodelación de los espacios ambulatorios del Hospital Infantil ha permitido "liberar espacio"
donde habían las antiguas consultas y crear una área específica de Consultas de Trasplantes.



De esta forma, los sanitarios podrán visitar a pacientes pediátricos que se han hecho o esperan un
trasplante, hacer pruebas ambulatorias y dar formación sobre la dieta que tienen que seguir en "un
solo espacio protegido" dedicado a este tipo de paciente.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Además, con la construcción de las nuevas instalaciones se han adquirido nuevos aparatos
tecnológicos con los que podrán "mejorar los diagnósticos" como la nueva prueba de esfuerzo de
Cardiología, el escáner y la impresora 3D para imprimir prótesis de Cirugía Maxilofacial.

También un aparto de urodinámica para estudiar malformaciones congénitas en Urología, un
retinógrafo para analizar el estado de la retina en Oftalmología y un pletismógrafo que estudia la
función pulmonar en Neumología y Alergias.
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Vergés inaugura les noves Consultes Externes
pediàtriques de Vall d'Hebron, que ofereixen un
model d'atenció més integral i un 30% més de
capacitat...

Europa Espanya Català
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La consellera de Salut, Alba Vergés, ha inaugurat aquesta tarda les noves Consultes Externes
pediàtriques de l'Hospital Infantil Vall d'Hebron. A ple rendiment des del 2 de novembre, tenen una
extensió de 1.700 m 2 i compten amb 39 espais d'atenció ambulatòria (entre consultes, on es fan
les visites, i gabinets, on es fan les proves i les cures) que substitueixen 26 espais antics. Sumats
a les 18 consultes i gabinets que s'han mantingut, ara l'Hospital Infantil disposa d'un 30 % més
d'espais d'atenció ambulatòria.

Aquestes Consultes atendran més de 100.000 pacients pediàtrics l'any, des del naixement fins als
18 anys, dels quals un 50 % són de fora de l'àrea de referència de Vall d'Hebron perquè són
pacients molt complexos de patologies com ara trasplantaments, malalties minoritàries,
cardiopaties congènites, cirurgies de malformacions congènites, cirurgia robòtica, etc.

Prop de 10 milions per a un projecte reivindicat

La consellera Vergés ha destacat que el Departament de Salut ha invertit uns 9 milions d'euros en
les noves consultes externes pediàtriques, el que suposa un pas més en la millora "d'un dels
hospitals més importants d'Europa" i la resposta a un projecte "llargament reivindicat". La millora
en l'atenció que s'assolirà amb aquesta actuació no és, però, l'única, perquè li segueixen més
reformes que estan servint per posar al dia el centre: per exemple, les obres del nou edifici de
recerca -iniciades aquesta setmana-, o l'habilitació del nou heliport i una nova fase de treballs a
urgències. "Un dels objectius d'aquest Govern ha estat reforçar el sistema públic de salut i, en
aquest sentit, hem potenciat l'atenció primària com un dels seus eixos i hem desencallat grans
projectes que fa temps que estaven aturats", ha conclòs Vergés en referència als hospitals Trueta
de Girona, el Verge de la Cinta de Tortosa, el de Calella o les noves reformes del Parc Taulí.

Cal recordar que, en l'àmbit de Pediatria, Vall d'Hebron és centre de referència en oncologia,
hematologia, trasplantament, malalties minoritàries, immunodeficiències i neurologia. En totes
aquestes disciplines, l'Hospital és membre de les Xarxes Europees de Referència (ERN, en les
seves sigles en anglès), uns organismes que tenen per objectiu concentrar recursos i
coneixements en l'abordatge de malalties complexes o poc freqüents. L'Hospital Infantil també és
referent en cirurgia cardíaca i cardiologia.

Cal destacar, a més, que ara, les noves Consultes Externes pediàtriques es troben accessibles a
peu de carrer, a la Ronda de Dalt, des d'on s'hi accedeix directament sense cap impediment físic i
totalment accessibles per a tothom. D'aquesta manera s'aconsegueix un hospital més amable per
a les persones, obert a la ciutat i sense les tanques que abans el limitaven pel perímetre sud-est.
Com assenyala el Dr. Albert Salazar, gerent de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, " tenim la
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vocació d'obrir-nos al barri i la ciutat per crear un hospital més amable i integrat al territori, fet que
repercutirà en una millor assistència dels pacients i una atenció més humanitzada ".

Un model d'atenció més integral

Les noves Consultes Externes pediàtriques permeten una millora del model d'atenció, que ara és
més integral i resolutiu. Concretament, s'han agrupat les consultes i gabinets per àrees de
coneixement o especialitats clíniques. D'aquesta manera, quan el pacient i acompanyant
acudeixen a una consulta d'una determinada especialitat, després es poden fer la prova al gabinet
dissenyat per a la mateixa especialitat que es troba immediatament al costat, sense haver-se de
desplaçar a un altre punt de l'Hospital, com podia succeir amb el model anterior.

Alguns gabinets són de nova creació, com els de Cirurgia Maxil·lofacial, Cirurgia Urològica i
Otorinolaringologia. Com explica la Dra. Rocío Cebrián, subdirectora assistencial, "abans
d'aquestes noves infraestructures els pacients pediàtrics d'Otorinolaringologia que havien de fer-se
una prova auditiva havien de desplaçar-se fins a l'Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i
Cremats, mentre que ara no s'hauran de moure de l'Hospital Infantil" .

Les Consultes Externes d'Infermeria

En el nou model d'atenció també s'ha potenciat la figura de la Consulta Externa d'Infermeria. Es
tracta de consultes de pacient crònic pediàtric portades per infermeres referents o de pràctica
avançada, és a dir, expertes en una especialitat clínica pediàtrica. Aquestes infermeres, de forma
autònoma, fan el seguiment de les cures necessàries del pacient, donen suport al cuidador
principal, duen a terme proves diagnòstiques complexes, fan educació sanitària (formen el pacient
i la família sobre la malaltia) i fan seguiment d'adherència a la medicació i a altres mesures
terapèutiques com ara l'alimentació o l'exercici.

Amb el nou model, un pacient pediàtric amb diabetis, per exemple, podria arribar a les noves
Consultes Externes i fer-se primer la visita amb l'endocrinòleg; posteriorment al gabinet annex li
farien una prova de control, i finalment entraria a la Consulta d'Infermeria on la infermera de
pràctica avançada li explicaria com funciona el sensor de diabetis i formaria el pacient i familiars
sobre la malaltia. Tot plegat en un sol espai, estalviant desplaçaments i temps. De retruc, l'estalvi
de desplaçaments ajudarà a descongestionar els espais de la resta de l'Hospital. Com assenyala
Maria Ángeles Aceituno, adjunta a la Direcció d'Infermeria, " això suposa millorar el seguiment del
pacient crònic pediàtric i impulsar l'educació terapèutica a través de diferents programes liderats
per les infermeres de pràctica avançada: aprenentatge de cures complexes dirigits a pacients i
cuidadors, adherència al tractament... Tot amb l'objectiu d'empoderar el pacient i la família en les
cures relacionades amb el seu problema de salut ".

Una nova àrea específica de Consultes de Trasplantaments

La remodelació dels espais ambulatoris de l'Hospital Infantil ha permès alliberar espai on eren les
antigues consultes i crear una àrea específica de Consultes de Trasplantaments. Ara, els pacients
pediàtrics que s'han fet o esperen un trasplantament podran ser visitats pel metge, fer-se una
prova ambulatòria o rebre una formació sobre la dieta que han de seguir per part d'una infermera
de pràctica avançada en un sol espai protegit dedicat a aquests pacients (es tracta de persones
immunodeprimides que necessiten unes condicions de seguretat especials). Vall d'Hebron és l'únic
hospital de Catalunya que realitza trasplantaments de cor, de fetge i de pulmó pediàtrics.

Incorporació de nova tecnologia

Aprofitant la construcció d'aquestes noves instal·lacions, s'han adquirit nous aparells tecnològics
que permetran millorar els diagnòstics. Destaca la nova prova d'esforç de Cardiologia, l'escàner i
impressora 3D per imprimir a mida les pròtesis de Cirurgia Maxil·lofacial, l'aparell d'urodinàmica
per estudiar les malformacions congènites a Urologia, el retinògraf per analitzar l'estat de la retina
a Oftalmologia o el pletismògraf que estudia la funció pulmonar a Pneumologia i Al·lèrgies. A més,
ara cada una de les 39 consultes o gabinets té una pantalla digital a la porta que està
sincronitzada amb SAP Assistencial (el software de gestió de la informació clínica) que
automàticament indica quin professional i especialitat està treballant aquell dia en aquell espai.
D'aquesta manera es guanya flexibilitat i agilitat perquè es poden intercanviar les consultes en
funció de les necessitats del dia d'una manera més immediata.



Per tal de guanyar agilitat i privacitat en la gestió de les cues a les Consultes Externes, s'han
instal·lat tres màquines de gestió de cues al vestíbul que fan aquest procés de manera automàtica.
Amb aquest sistema, l'assignació de l'ordre d'arribada és més ràpida, s'endreça el flux dels
pacients i se'n garanteix la confidencialitat, ja que el nom de la persona no es fa públic a la sala
d'espera quan se'l crida a consulta.

Ambientació socioeducativa per millorar l'experiència dels pacients

Seguint el projecte d'ambientació socioeducativa i senyalització integrades per millorar
l'experiència del pacient que es va implementar a l'Hospital Infantil el gener de 2019, les noves
Consultes Externes s'ambienten en la temàtica dels contes tradicionals europeus. Així, cada
consulta i gabinet (tant la porta com l'interior) està il·lustrat amb imatges d'un conte. Per altra
banda, a la planta -1 (just a sobre de les noves Consultes Externes), les 18 consultes i gabinets
que s'han conservat s'han il·lustrat amb els contes africans de Nelson Mandela, per mantenir la
coherència d'ambientació socioeducativa amb els nous espais, i s'hi ha renovat el mobiliari.

Pel que fa al vestíbul de les Consultes, està ambientat sobre Barcelona, amb imatges i textos que
expliquen d'una manera planera aspectes destacats de la ciutat com ara el Modernisme. "Aquest
projecte d'ambientació socioeducativa pretén fer més agradable l'experiència dels infants" ,
assegura la Dra. Rocío Cebrián. "També hem instal·lat pantalles tàctils a les parets i taules tàctils
amb jocs interactius als passadissos i sales d'espera per distreure els nens i nenes durant l'espera,
així com televisions al sostre de les consultes i gabinets per disminuir l'ansietat i la por dels nens i
nenes quan estiguin a les lliteres sent visitats o durant la realització de proves" , afegeix.

Videos i imatges dels nous espais i de la visita d'avui descarregables a 



Altres impactes en mitjans de comunicació 

 

CCMA 
https://www.ccma.cat/324/les-noves-consultes-externes-pediatriques-de-vall-dhebron-
guanyen-un-30-de-capacitat-i-atendran-100-000-pacients-lany/noticia/3067226/ 
 
 
Catalunya Diari 
https://catalunyadiari.com/actualitat/salut-anuncia-construccio-hospital-satellit-tauli 
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