Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

Benvolgudes i benvolguts,
Com massa be sabeu, la situació actual de pandèmia de COVID-19, causada per la
irrupció del virus SARS-CoV-2, ens ha enfrontat amb la necessitat, individual i
col·lectiva, de replegar-nos en un estat de confinament que previngui la difusió dels
contagis. Cal evitar posar en perill el sistema de salut i la indemnitat de les persones, fet
que obliga a evitar reunions, cursos, congressos i simposis, fugint del contacte personal.
Però no hem d’oblidar l’oportunitat que ofereixen els recursos telemàtics de noves
formes de relació, de comunicació en xarxa i de treball en equip ben coordinat.
Es en aquests moments, d’incertesa i de manca de referències prèvies, quan cal
aprofitar tot el talent i tots els valors que tenim a l’abast i que, pot ser, no n’érem prou
conscients. Des d’aquest punt de vista, voldríem demanar la vostra ajuda, per fer us de
l’Acadèmia com una eina més de suport social, des dels seus vessants científic i ètic.
Els 30000 socis i sòcies, integrats en les 90 societats científiques, 21 filials territorials i
12 Universitats que convergeixen a l’Acadèmia, representen una possibilitat magnífica
de cooperació, coordinació i solidaritat, que no hauríem de deixar perdre. L’Acadèmia
es un punt de trobada de disciplines i de professions, diverses però interrelacionades
per una xarxa única que permet: intercanviar opinions, compartir coneixement, analitzar,
de manera exhaustiva i matisada, experiències distintes, debatre críticament i amb
objectivitat, d’acord amb el rigor que exigeix el mètode científic, generant síntesis de
consens que, des de la veritat i la bondat d’objectius, siguin útils a tots a aquells a qui
correspon prendre decisions.
Des d’aquesta perspectiva, obrim l’àgora virtual de la nostra web a la participació de tots
els membres de les diferents societats, filials i entitats, per tal d’aportar, en aquest àmbit,
el vostre coneixement contrastat, els vostres treballs científics i la vostra experiència, al
projecte comú d’erradicar la malaltia que ens amenaça.
En aquest fòrum, totes i tots hi som cridats i benvinguts. Hem volgut encetar-lo amb
l’aportació d’algunes fonts de coneixement fiable, prou conegudes, però que considerem
bàsiques per a qualsevol consulta. Esperem però, anar-lo ampliant i modificant
conjuntament amb tots i totes vosaltres, a mesura que ens en suggeriu de noves que
conegueu, però també estant alerta a les que vagin sorgint quan aparegui nova
informació útil. També us convidem a incloure-hi les vostres propostes de millora, els
protocols, les guies clíniques i les evidències i proves, que pugueu anar generant en el
desenvolupament de la vostra experiència personal i institucional.
Amb el nostre agraïment, esperem les vostres col·laboracions, confiant que aportin
solucions sinèrgiques al problema que ens envolta i preocupa tothom.
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