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Actualitat

El Pla de xoc de la Generalitat permetrà ampliar l'equip d'atenció
primària del CAP amb quatre professionals més

Dimarts 22 de febrer de 2005
Alcaldes i regidors d'11 poblacions del Vallès Occidental van reunir-se ahir dilluns,
21 de febrer, a Sabadell, per parlar de la situació sanitària a la comarca, i per
intentar trobar solucions als dèficits que existeixen. La reunió va comptar amb
l'assistència d'alcaldes i regidors de la demarcació sanitària de Sabadell, i de la
consellera de Sanitat de la Generalitat, Marina Geli. En representació de
l'Ajuntament de Castellar, hi va assistir la primera tinent d'alcalde, Gemma Perich.
També van assistir-hi representants de Cerdanyola, Palau-solità, Ripollet, Barberà
del Vallès, Sentmenat, Polinyà, Badia, Santa Perpètua i Sant Llorenç. La consellera
de Sanitat, Marina Geli, va presentar un Pla de Xoc als alcaldes i regidors, per
pal·liar l'actual situació de col·lapse en l'atenció sanitària que viu el Vallès
Occidental. El pla haurà de comptar amb el vist-i-plau dels municipis i s'aplicarà
durant aquest any i el 2006. Tot i així, ahir a la tarda la titular de Sanitat va avançar
quines seran les principals mesures a cada municipi per millorar l'atenció sanitària.
Marina Geli va explicar que "està previst que properament el CAP de Castellar,
que atén els pacients del municipi i també els de Sentmenat i Sant Llorenç de
Savall, deixi d'absorbir els pacients de Sentmenat, fet que permetrà alleugerir
l'ambulatori en uns 7.000 usuaris", ha explicat, la primera tinent d'alcalde de
Castellar, Gemma Perich. A més, la consellera va avançar que el CAP de Castellar
comptarà amb un nou equip d'atenció primària, format per quatre professionals, que
s'afegirà a l'equip sanitari actual. Altres mesures en l'àmbit sanitari de les que es
beneficiarà Castellar, serà la descentralització dels especialistes. En aquest sentit,
"es preveu que els professionals especialistes es puguin desplaçar properament
al CAP per atendre els pacients", ha afegit Perich. "Això permetrà estalviar als
castellarencs que es desplacin als hospitals de Sabadell o altres, per visitar-se
amb l'especialista", explica la primera tinent d'alcalde. El Pla de Xoc de la
Generalitat podria incloure també l'ampliació del parc d'ambulàncies a Castellar,
que ara mateix compta amb tres vehicles. Amb el nou pla, es doblaria el nombre
d'ambulàncies i passarien a ser sis les que cobrissin l'àrea de Castellar del Vallès.
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