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Una usuària del Servei Local de Teleassistència.

El Servei Local de Teleassistència serà gratuït per a tots els usuaris
a partir de 2019

Dimecres 24 d'octubre de 2018

El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir modificar l’ordenança general de preus
públics amb l’objectiu d’eliminar el copagament del Servei Local de Teleassistència
(SLT). Aquesta mesura suposarà un estalvi de 60 euros anuals per als usuaris
d’aquest recurs preventiu i de proximitat, que té per objectiu donar una major
autonomia funcional a persones grans i/o amb dependència.

Així, poden contactar de forma immediata amb el centre d’atenció, sense la
necessitat d’aixecar l’auricular del telèfon, mitjançant un terminal de teleassistència
instal·lat al domicili i un penjoll que porta posat l’usuari.

Segons el regidor de Salut i Serveis Socials, Joan Creus, “aquest és un pas més cap
a la protecció de l’assistència a la gent que més ho necessita” i recorda que “fa
dos anys ja va augmentar un 32% (de 239.000 € a 351.000 €) la partida
destinada a oferir el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)”. I afegeix: “Ara
proposem la gratuïtat del Servei de Teleassistència, un mecanisme que salva
vides i que permet que la gent gran tingui major sensació de protecció”.

L’any 2017, 471 persones de Castellar del Vallès van ser usuàries d’aquest servei
(355 dones i 116 homes), de les quals 466 són persones de 65 o més anys. Això
significa un 12,27% de cobertura del servei a les persones majors de 65 anys. Cal
remarcar que més de la meitat dels usuaris (51,2%) viuen sols, que més d’una
tercera part (37,2%) viuen només amb una persona, i que l’11,7% restant conviu
amb més d’una persona. Val a dir que l’SLT va gestionar l’any passat un total de
18.599 trucades i 425 situacions d’emergència a la vila.

Segons informa el regidor Joan Creus, “tant el SAD com la Teleassistència són
dos dels serveis més ben valorats per les persones majors de 80 anys, segons es
desprèn de les visites que recentment s’han fet a les llars d’aquest col·lectiu
dins el projecte ‘A prop’, finançat pel Consell Comarcal”.

L’Ajuntament destinarà l’any 2019 al Servei Local de Teleassistència un import de
40.400 euros per tal de poder prestar el servei.
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