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Bovera se plantea llevar 
a los juzgados el coste 
de su agua embotellada 
No se puede beber la del grifo porque aún no es potable por un vertido LLEIDA 1 PAG.23 

FOTO: Núria Garcia/ Los vecinos de Bovera cuando recogían el agua embotellada comprada por el Ayuntamiento y que se repartió ayer 
- . - -------

Pedro Sanchez revoluciona 
su Gobierno con caras mas . , , . 
JOVenes y con mas muJeres 
El presidente Pedro Sanchez del Gobíerno y asumíra Polí-
acometió ayer una drastica tica Terntonal, de donde sale 
remodelac1ón de su Gabinete M1quel lceta para encargarse 
que supone la sallda de gran de Cultura y Deportes Pilar 
parte de su núcleo duro. Algu- Llop sera mmistra de Justlcia y 
nos de los cambios: Isabel Ro- Raquel Sanchez asumira Trans-
dríguez sera la nueva portavoz portes. ~CTUAL 1 PAG.24-25 

Forcadell insta 
a continuar el 
dialogo "haya 
quienhaya 
al otro lado" 
La expresidenta del Parlament, 
Carme Forcadell, y la excon
sellera Dolors Bassa instaran 
desde Tàrrega a seguir con el 
dialogo. 1 P.14-1S 

La alcaldesa de Tàrrega y Forcadell 

FOTO: ACN/ Una integrante del 
PADES del Pallars trabajando 

La atención a 
domicilio de la 
gente mayor 
en el Pirineu 
se intensifica 
Gracías al programa PADES, 
la atención domiciliaria de la 
gente mayor en la zona del Pi
rineu se ha reforzado a raíz de 
la pandemia durante los últi
mes meses. 

"El impacto 
de nuevos 
casos en los 
hospitales 
es mínimo" 
Pere Godoy, jefe de servicio de 
vigilancia epidemiológica de 
Lleida, asegura que, "por aho
ra, el impacto de nuevos casos 
en los hospitales es mínimo" y 
confía en la vacuna. lr- , 
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La DOMINGO 11 DE JULl O DE 2021 I TEMA DEL DIA 3 
CONSEQÜÈNCIA DEL COVID-19 

L'atenció domiciliària a la gent 
gran del Pirineu es reforça per 

. 

poder fer front a la pandèmia 
El programa PADES dona una cobertura de dotze hores els set 
dies de la setmana amb una inversió de 417.000 euros a l'any 
L'atenció domiciliària a Ja 
gent gran del Pirineu, a 
través del programa PADES, 
es reforça, en un moment 
en què ta pandèmia els ha 
fet més vulnerables. 

Tremp 
ACN 

El seguiment de pacients amb 
malalties cròniques o amb algun 
tipus de demència o problema 
neurodegeneratiu, entre d'altres, 
s'ha ampliat en els darrers mesos 
a la regió sanitària de l'Alt Pirineu 
i Aran. Tot plegat coincideix amb 
els efectes que ha tingut la crisi 
sanitària del Covid-19 entre les 
persones de la tercera edat, que 
"han experimentat un descens 
funcional molt important, han 
empitjorat les patologies de base 
i ha augmentat la seva fragilitat", 
segons explica la doctora Priscila 
M uñoz. Aquesta metgessa for
ma part de l'equip del Programa 
d'Atenció Domiciliària i Equips de 
Suport (PADES), on des d'aquest 
any s'hi destina 417.000 euros 
anuals més per poder ampliar la 
cobertura del servei a dotze ho
res al dia de dilluns a diumenge. 

Els recursos addicionals han 
servit per incrementar el perso
nal dels PADES de Cerdanya i Pa
llars, amb la intenció que aquest 
darrer també presti servei a l'Al
ta Ribagorça a partir de la tar
dor. Mentre, a l'Alt Urgell també 
es preveu augmentar el nombre 
de professionals per a què passin 
a cobrir la franja horària de vuit 
del matí a vuit de la tarda els set 
dies de la setmana. L'adjunt a la 
gerència de la regió sanitària de 
l'Alt Pirineu i Aran, Miquel Abran
tes, explica que tot plegat con
tribueix a millorar la qualitat del 
servei i treballar de forma coordi
nada amb l'atenció primària. 

Abrantes considera que des 
del CatSalut s'ha tingut una "es
pecial sensibilitat" amb la regió, 
tenint en compte la seva disper-

sió territorial i l'alt percentatge de 
població envellida i/o que pateix 
malalties cròniques. En aquest 
sentit, reconeix que feia temps 
que hi havia aquesta demanda, 
a la qual ara s'ha pogut donar 
resposta. També explica que tot 
i que la presencialitat és "clau", 
en aquells casos en què sigui pos
sible es vol apostar per fer part 
de l'atenció mitjançant l'ús d'ei
nes telemàtiques, amb l'objectiu 
d'evitar desplaçaments. L'adjunt 
a la gerència afegeix que uns dels 
reptes és el de trobar professio
nals per aquest servei. 

ELS EFECTES DEL COVID-19 

El reforç del PADES arriba en 
un moment en què la població 
ha hagut de patir els efectes dels 
confinaments i restriccions per 
fer front a la pandèmia. De fet, la 
doctora Muñoz assegura que una 
part dels seus pacients es troba 
ara en una situació "molt més de
licada". Així, diu que s'ha produït 
un empitjorament cognitiu entre 
les persones diagnosticades amb 
demència o malalties neurode
generatives, el que implica que 
ara necessiten més suport. En 
aquests casos, es fa una valoració 
integral sobre les seves capaci
tats funcionals i, en funció d'això, 
s'adapta el seu habitatge. 

La metgessa afegeix que, arran 
del Covid-19, les famílies són més 
reticents a portar als pacients als 
hospitals i prefereixen que se'ls 
faci un seguiment a domicili. Grà
cies al reforç del programa, po
den atendre i fer més trucades de 
control i seguiment per valorar 
quan és necessari anar-hi. Actual
ment tenen 42 pacients al PADES 
del Pallars, que dona servei tant 
al Jussà com al Sobirà, i es duen 
a terme nou desplaçaments per 
setmana. Muñoz conclou que 
l'objectiu és donar a domicili les 
cures que es farien a l'hospital, 
amb la qual cosa, afegeix, s'acon
segueix "un millor control simp-

FOTO: ACN I L'atenció domiciliària s'ha adaptat a les mesures per evitar contagis de Covid-19 

tomàtic" del pacient, ja que es 
troba en un entorn conegut. 

L'atenció dels PADES es centra 
en pacients en situació d'atenció 
pal·liativa o malalties cròniques 
avançades que requereixen una 
major intensitat o complexitat, 
expertesa i especialització ge
riàtrica i/o pal·liativa; l'abordat
ge preventiu, diagnòstic precoç i 
tractament de les síndromes ge
riàtriques; l'avaluació geriàtrica 
integral; el suport i educació per 
la salut al pacient, família i en
torn; i, juntament amb l'atenció 
primària, l'establiment de plans 
d'atenció individualitzats i com
partits amb la persona i l'entorn 
del pacient. 

FOTO: ACN I Els professionals també assessoren els pacients 
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