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Una infermera de l'Hospital de
Granollers: «Estem molt cansats. I
si els sanitaris caiem, caurem tots»
Una treballadora del centre granollerí es fa viral amb les seves reflexions
Teresa Bruach, una infermera de l'Hospital de Granollers, s'ha fet viral a les xarxes socials per
una piulada en què reflexiona sobre com afronten aquesta segona onada: "No puc posar-me
malalta, ja que moltes companyes tenen Covid-19 o estan confinades. Als propers mesos em
tocarà treballar moltes hores extres per cobrir el colapse hospitalari que ja estem patint", alerta.

Soc infermera. Treballo al Hospital de Granollers. No puc posar-me malalta ja que moltes
companyes meves tenen COVID o estan confinats. Als propers mesos em tocarà treballar moltes
hores extres per cobrir el colapse hospitalari que ja estem patint. Obro fil
? Teresa Bruach ? (@teresabruach) October 24, 2020
(https://twitter.com/teresabruach/status/1319924520887746560?ref_src=twsrc%5Etfw)

Bruach també alerta que estan esgotats: "No hem tingut respir des del març. Amb la segona
onada se'ns torna a demanar que estiguem disponibles al 100%. Durant aquests mesos he tingut
el menys contacte social possible perquè he vist la gent ingressada a les UCIS". En aquest
sentit, explica que la gent ha de ser conscient de les afectacions i els seqüeles del coronavirus:
"Els que no ho heu vist de primera ma no us podeu imaginar que suposa, pels pacients i pels
professionals que els tractem, l'estrés que això implica".
La infermera demana responsabilitat: "Si us plau, sigueu responsables de manera individual,
independentment de les decisions polítiques que es prenen, que per desgràcia arriben tard i
malament. Mascareta, rentat de mans, distància. Per moltes mesures que es prenguin, sinó
complim això, seguirà morint molta gent", lamenta.
Finalment, fa un contundent avís: "Si els sanitaris caiem, caurem tots. De què servirà si augmenten
les UCIS dels hospitals, si no hi ha personal que atengui als malalts?", es pregunta.
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