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El número de gironins que es vacunen
contra la grip baixa un 8% en un any

L’hospital de
Blanes acollirà
la jornada
d’infermeria
d’aquest any

L’hospital Josep Trueta té una unitat on s’atenen infants al·lèrgics a la proteïna d’ou

DdeG, Girona.
C.T.T., Girona.

Els Serveis Territorials de Salut
a les comarques de Girona van
adver tir ahir que els gironins
han baixat la guàrdia contra la
grip. Aquest hivern només s’ha
vacunat un 62% de la població de
risc mentre que en la campanya
de vacunació anterior es va subministrar la dosi a un 70%. El director dels ser veis territorials
de Salut, Ferran Cordón, atribuia ahir el descens al fet que
feia uns quatre anys que Girona
no patia una epidèmia de grip
fins que aquest hivern va pujar
el número de casos i a que hi ha
«una falsa cultura que la vacunació té efectes secundaris com
ara els refredats». Els Ser veis
Territorials de Salut van organitzar ahir la VII Jornada de Vacunes a Girona on també es va
presentar el protocol que es segueix al Ser vei de Pediatria de
l’hospital Josep Trueta per atendre nens que són al·lèrgics a la
proteïna d’ou.
La conselleria estableix com
a grup de risc per la grip les persones majors de 60 anys, les que
pateixen malalties cròniques,
respiratòries o cardiovasculars
i també les persones que treballen en ser veis sanitaris i socials. Ferran Cordón va anunciar ahir que de cares al pròxim
hivern la intenció del Departament és reforçar la campanya in-

El 2003 es va
vacunar un 70% de
la població de risc
i el 2004 un 62%
■
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VACUNES. Més de cent professionals sanitaris van participar en la setena edició de la jornada.

formativa perquè «possiblement
la consciència de risc ha disminuït». Cordón va afegir que s’ha
de recordar als professionals sanitaris que la vacunació és «la
millor eina contra les malalties
infeccioses» ja que precisament
dins d’aquest col·lectiu la vacunació és encara baixa.
Ni el director dels Ser veis
Territorials de Salut, Ferran
Cordón, ni la cap d’Epidemiologia, Neus Camps, es van arriscar ahir a pronosticar si aquest
proper hivern la grip serà encara més virulenta que el de l’any

passat. Tots dos van fer incidència en la impor tància de vacunar-se. L'any 2004 es van subministrar unes 112.000 vacunes
a Girona, una xifra que situa la
cobertura vacunal vuit punts per
sota respecte del 2003.
Protocol per a nens al·lèrgics

Durant la jornada d’ahir, on hi
van participar més de cent professionals, també es va presentar el protocol per vacunar infants amb al·lèrgia a la proteïna
d’ou. Segons va explicar Neus
Camps, la vacuna triple vírica

(contra la rubèola, xarampió i
galteres) es va retirar per
aquests nens i semblava que
«quedaven desprotegits». Amb la
vacuna actual s’està constatant
que «es pot subministrar a aquest
tipus de mainada i no dóna problemes», segons va destacar la
cap d’Epidemiologia.
El ser vei de Pediatria de
l'Hospital Universitari Doctor
Josep Trueta de Girona ha impulsat una unitat on atenen els
nens i els fan tota una sèrie de
proves per determinar si se’ls
pot subministrar o no la vacuna.

La Corporació de Salut del
Maresme i la Selva acollirà la
Jornada d’Infermeria 2005
amb el lema «Treballant per
al futur» demà a l’hospital de
Blanes. La jornada té com a
objectius donar a conèixer el
treball que realitza el col·lectiu dins els diferents àmbits
de la Corporació, així com realitzar i promoure iniciatives
de millora i projectes de futur.
Les jornades les inaugurarà el president de la Corporació de Salut del Maresme i
la Selva, Robert Pujol i la directora d’infermeria de la
Corporació, Lourdes Muné.
Seguidament hi haurà una
conferència sobre Metodologia infermera i estandarització a càrrec de la professora
de l’Escola Universitària
d’Infermeria de l’hospital de
Sant Joan de Déu i experta en
processos de canvi, Paqui Pérez.
Des de la Corporació de
Salut del Maresme i la Selva
es destaca que aquest any
s’espera una gran participació amb la presentació de 14
comunicacions lliures i 10
pòsters relacionats amb el
lema de la jornada. A més a
més, es lliuraran dos premis
a les millors comunicacions i
als dos millors pòsters.
La cloenda de la Jornada a
l’hospital de Blanes, que es
farà coincidint amb el Dia Internacional de la Infermeria,
anirà a càrrec de la directora
gerent de la Corporació del
Maresme i la Selva, Núria
Constants.
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Unió de Pagesos, Mifas i
Càritas vetllaran per garantir
la igualtat en el món del treball

Cardiòlegs, uròlegs
i otorinolaringòlegs
deixaran de
treballar per Asisa

Han signat un conveni amb la Diputació de Girona

Les seccions de cardiologia,
otorinolaringologia i urologia
del Col·legi Oficial de Metges
de Girona –COMG– mantenen la seva intenció de deixar
de prestar ser veis per a la
companyia asseguradora Asisa. El col·lectiu d’otorinolaringòlegs té previst deixar de
treballar per aquesta empresa a partir de diumenge, la de
cardiologia a partir de l’1 de
juny i la d’urologia a principis
del mes de setembre. El conflicte entre aquestes seccions
i Asisa ja fa mesos que dura i
la intenció del col·lectiu d’especialistes i la mútua era arribar a una resolució que sembla que no s’ha aconseguit.
Les tres seccions ja van amenaçar en deixar de prestar
ser veis i ara ja han posat termini a la seva intenció. Els especialistes gironins denuncien que Asisa ha congelat els
salaris des de fa uns vuit anys.
La mútua, en canvi, defensava fa uns mesos que volien
continuar la negociació.

DdeG, Girona.

Anna Grabalosa, Girona.

El sindicat Unió de Pagesos i les
entitats Mifas i Càritas van signar
ahir un conveni amb la Diputació
de Girona per col·laborar en el
desenvolupament d’accions destinades a la garantir la inserció laboral de qualitat dels col·lectius
d’immigrants.
Aquest acord, que s’emmarca
en el projecte Igualtat en la diversitat de la iniciativa Europea
Equal i que compta amb un pressupost de 2.430.000 euros, persegueix acabar amb la discriminació per qüestions d’ètnia o raça
en l’àmbit laboral.
El president de la Diputació de
Girona, Carles Pàramo, va explicar que projectes com aquest ajuden a evitar problemes racistes a
les comarques gironines. De fet,
Pàramo és de l’opinió que si la demarcació, pel volum d’immigrants que té, «no és conflictiva és
perquè s’hi han avançat amb temes de prevenció com convenis

d’aquest tipus». El president de la
Diputació, també va voler subratllar que d’actituds racistes
«no se’n troben entre els empresaris i treballadors», sinó que és un
problema de la societat i que cadascú ha d’actuar en el seu àmbit
per evitar-les.
Acords amb entitats especialitzades

Per dur a teme el projecte s’ha
creat l’Agrupació de Desenvolupament Girona Oberta, formada
per 14 entitats de les comarques
gironines. Tot i això, per poder incidir amb més eficàcia en el territori i en el col·lectiu de persones immigrades, en el projecte es
van preveure covenis de col·laboració amb entitats especialitzades que hi treballen. Aquest és
el cas dels tres convenis que es
van signar ahir a la seu de la Diputació.
Així, Unió de Pagesos, continuarà «amb el treball engegat ja
fa 10 anys», per millorar la situa-
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CONVENI. Caball, Guinó, Pàramo, Tubert i Sureda signant l’acord.

ció dels treballadors immigrants,
sobretot els temporers, segons
va explicar el seu coordinador nacional, Joan Cabal, que també va
subratllar la necessitat de sensbilitzar els empresaris a l’hora de
contractar immigrants en els àmbits de la formació i la qualitat en
el treballs.
Per la seva banda, el president
de Mifas, Pere Tubert, va remarcar, també, la necessitat de la
formació amb les persones que
tenen discapacitats perquè puguin tenir un accés més fàcil al
món laboral. Tubert va explicar
que cada vegada detecten més
immigrants que s’associen a l’entitat i que, a partir d’ara, «cal pre-

veure’n més» perquè el procés de
regulació pot fer que s’incrementin les possibilitats, segons
el president de Mifas, que nous
immigrants adquireixin una descapacitat derivada de la feina que
duen a terme.
Finalment, el director de Càritas, Esteve Sureda, va explicar
que la seva entitat continuarà terballant en els serveis d’orientació
laboral que tenen escampats
arreu de les comarques gionines.
Així, Sureda va explicar que els
immigrants són «els que tenen
més dubtes i van més desorientats»
en assumptes laborals i que un
80% dels atesos en les tretze unitats són immigrants.

