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Benvolgudes i benvolguts,
Han passat uns mesos des de la carta en què des de la Societat Catalana de Pediatria us encoratjàvem a fer de
metges més enllà de la nostra especialitat, davant els moments de crisi sanitària a què ens enfrontàvem a conseqüència de la pandèmia per la covid-19.
Ara, l’assistència als centres d’atenció primària i als hospitals torna cap a una nova realitat que de ben segur
canviarà la forma de comunicar-nos i d’atendre els nostres pacients per sempre.
Però, més enllà del futur més immediat, m’agradaria fer balanç del que heu fet els pediatres durant aquests últims
tres mesos, uns amb teletreball, uns altres continuant atenent de manera presencial els nostres infants i molts fent
de METGES als pacients adults amb covid-19 a les plantes d’hospitalització i a les UCI. Molts hospitals, des dels
comarcals fins als de tercer nivell, han pogut comptar amb la professionalitat d’un bon nombre de pediatres.
A tots us voldria transmetre l’orgull que sento de poder representar-vos com a president de l’SCP, i agrair-vos l’esforç
que heu fet. Al mateix temps, també toca felicitar-nos, ja que el col·lectiu de pediatres, com era d’esperar, s’ha
adaptat a treballar en diferents àmbits, tant hospitalaris com d’atenció primària, i de maneres diferents a les acostumades, i ha encarat amb gran professionalitat el que ha comportat aquesta pandèmia mundial.
Ens han arribat felicitacions i reconeixements d’arreu, no solament des dels balcons a les vuit del vespre, sinó
també dels nostres companys d’adults (quina satisfacció sentir «posa un pediatre a la teva vida» o «m’agradaria
ser pediatre», o els uciòlegs d’adults dient «els pediatres parleu el mateix idioma que nosaltres»), de proveïdors i
d’organismes com el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut, el Col·legi de Metges i l’Acadèmia.
Crec que hem ensenyat què és ser un pediatre: un METGE amb una visió general dels pacients i del seu entorn
(família i condicions socioeconòmiques), i per això hem actuat amb l’excel·lència i la dedicació tan reconeguda per
tothom.
Per tant, és el moment de demanar que se’ns deixi governar el nostre futur implantant el model de pediatria pel
que fa tan temps que hi treballem, un model en què els pediatres siguin el centre de l’atenció pediàtrica, tant a la
primària com als hospitals.

Moltíssimes gràcies.
Barcelona, 15 de juny de 2020
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