Nota de Premsa

Intensivistes demanen un augment de llits, la creació de
l’especialitat d’infermeria intensiva, i un major nombre de
residents de medicina intensiva davant un rebrot de la COVID o
una altra catàstrofe.
Barcelona 14 juliol 2020. La Junta Directiva de la Societat Catalana de Medicina
Intensiva i Crítica (SOCMIC), de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de
Catalunya, ha agraït en un comunicat el treball i l’esforç de tots els professionals
que han participat en el tractament de la COVID. A més, criden l’atenció sobre el
que s’hauria de fer en el futur.

S’haurien d’augmentar els llits dels Serveis de Medicina Intensiva tant
estructurals com de reserva estratègica, incloent els semiintensius, els quals en
períodes entre pandèmies podrien ser d’ús convencional i, en episodis
pandèmics, es podrien reconvertir en llits de crítics. El Dr. Joan Ramon
Masclans, president de la SOCMIC, ha assenyalat que aquesta redimensió de
les UCIs ajudaria a minimitzar l’impacte sobre l’activitat quirúrgica programada
que, amb la pandèmia, va quedar quasi paralitzada per les necessitats de la
COVID. Actualment, aquest punt ja s’està treballant amb l’administració.
També reclamen la creació de l’especialitat d’Infermeria Intensiva, donades les
competències i l’expertesa que exigeix l’atenció́ d’aquests tipus de malalts.
D’altra banda, caldria augmentar el nombre de residents en l’especialitat de
Medicina Intensiva per garantir professionals polivalents que tinguin el lideratge
de l’atenció al malalt crític en la cobertura assistencial 24/7 als Serveis actuals i
als llits de nova creació en episodis pandèmics, en l’activitat intrahospitalària
extraUCI de pacients crítics/semicrítics i en la medicina intensiva
extrahospitalària primària i secundària.
El Dr. Masclans ha afegit que s’hauria de planificar la recerca bàsica i clínica en
medicina intensiva dintre de l’horari laboral de metges i infermeres, per garantir
una transmissió de coneixement de qualitat i alt factor d’impacte de la recerca,
afavorint la transferència que també́ estimuli el teixit industrial en l’àmbit de la
sanitat al nostre país, concretament en l’entorn dels crítics.
També s’hauria d’articular, a través dels Serveis de Medicina Intensiva,algun
tipus de formació, programada en períodes interpandèmics, de professionals
d’àrees de pacient no crític a fí d’assolir una formació́ bàsica indispensable en
cas de necessitat en períodes pandèmics, així com crear algun suport
d’assistència i consultes a distància, punts en què també ja es treballa.
La SOCMIC també reclama millorar el treball en xarxa per tal d’avaluar els fluxos
de pacients, així com els recursos humans i materials, i consensuar protocols
d’actuació́ i plans de contingència d’episodis pandèmics i de catàstrofes de forma

hospitalària multidisciplinària i territorial entre Serveis de Medicina Intensiva i
Sistemes d’Emergències Mèdiques.
Finalment, s’hauria de fer una aposta clara per la digitalització́ de tots els Serveis
de Medicina Intensiva per tal de tenir un quadre de comandament compartit i
més àgil. Segons el Dr. Masclans, una visió́ global i territorial dels crítics a
Catalunya, amb l’experiència que el lideratge de l’actual crisi ens ha
proporcionat, la col·laboració́ estreta amb la Administració́ i els companys i
companyes d’altres especialitats, ens ajudarà a fer front a nous reptes d’aquesta
magnitud. No estem parlant de futur, sinó́ del present més immediat.
Informació sobre l’Acadèmia

L’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
és una entitat fundada l’any 1872, amb personalitat jurídica oficialment
reconeguda, i constitueix una tribuna i un lloc de reunió dels professionals de la
salut de Catalunya, Balears, València i Andorra. És una institució independent al
servei del país i no vinculada a cap organisme oficial.
La seva finalitat és fomentar l’estudi i el conreu de les ciències de la salut en tots
els seus aspectes: humà, tècnic, social i cívic, tant en el seu vessant assistencial
com docent i d’investigació.
És una comunitat científica viva, fruit de l’esforç col·lectiu, que s’adapta a les
necessitats i circumstàncies científiques del moment, que treballa en
col·laboració amb altres societats mèdiques, biològiques i farmacèutiques,
nacionals i estrangeres, amb una constant inquietud de progrés.
És la corporació mèdica més important del nostre país, pel nombre de socis, més
de 30.000. Està integrada per 86 societats científiques que agrupen els
professionals de les ciències de la salut.
El curs 2018-2019 el volum d’activitats científiques que ha desenvolupat és
superior als 2.600 actes i s’han comptabilitzat 582.631 hores de formació. Els
professionals que hi han assistit ronda la xifra de 77.000 persones. S’hi han
d’afegir, a més, 42.565 alumnes escolars.
Aquest curs s’han lliurat als socis, en beques i premis, 846.721 euros.
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