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Argimon surt de l'hospital i
continuarà tractant-se de la Covid a
casa
El secretari de Salut Pública evoluciona bé, però continua requerint oxigen i
monotorització contínua

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon a la Universicat Catalana d'Estiu | Josep M Montaner

Josep Maria Argimon ja ha sortit de l'hospital on estava ingressat per coronavirus des de feia una
setmana. El secretari de Salut Pública evoluciona bé de la malaltia i continuarà recuperant-se en
règim d'hospitalització domiciliària durant "els propers dies" perquè continua necessitant oxigen i
monotorització contínua per a controlar l'evolució del tractament, segons ha informat aquest mateix
divendres a la tarda el Departament de Salut.
La seva evolució és favorable però segueix requerint d'oxígen, monitorització contínua, tractament i
rehabilitació a causa de l'evolució de la malaltia. Argimon vol donar les gràcies al personal que l'ha
atès durant el seu ingrés i que, ara, continuarà fent-ho ja a casa seva
? Salut (@salutcat) October 30, 2020
(https://twitter.com/salutcat/status/1322197497800962048?ref_src=twsrc%5Etfw)
Hores abans, Jaume Padrós, president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, afirmava en
una entrevista a Rac1 (https://www.rac1.cat/programes/elmon/20201030/4976227616/confinament-total-coronavirus-jaume-padros-josep-maria-argimonvacuna.html) que la "bona notícia" del dia és que Argimon "evoluciona bé". El secretari de Salut
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Pública va donar positiu el dilluns 19 després d'haver estat 10 dies en quarantena per ser
contacte estret d'una persona contagiada.
En la mateixa entrevista, Padrós ha advertit que el nou paquet de mesures
(https://www.naciodigital.cat/noticia/210883/tancats-menys-anar-feina-escola-catalunya-estrenarestriccions) del Govern encara podria ser "insuficient" per revertir la situació de la pandèmia a
Catalunya i evitar la saturació del sistema sanitari, que a aquest ritme es produirà "en quinze dies".
En aquest sentit, Padrós assegura sobre les noves mesures que "les aplaudeixo, entre cometes.
Necessitem accions molt contundents perquè, si no ho aplanem, en quinze dies el sistema
sanitari ens pot petar". El doctor diu que "reclamàvem accions contundents que ens permetessin
reduir la mobilitat al màxim".
[plantillacoronavirus]
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