
Per una millor atenció primària a Cerdanyola

Ens fem ressò en el nostre bloc de la situació dels CAPs de Cerdanyola, gràcies a

la documentació que aporten companys d’aquests centres.

Aquesta situació, desgraciadament, no és més que un exemple més de com la

política  de  retallades  indiscriminades,  sense  cap  planificació  seriosa,  està

afectant de manera greu la qualitat de l’atenció primària a Catalunya. La millora

de l’eficiència seria possible en el nostre sistema sanitari, com hem manifestat

reiteradament, amb el consens amb professionals i ciutadans. A més de mesures

que persegueixen  l’estalvi,  s’està  reduint  el  pressupost  de  l’atenció  primària,

disminuint els seus serveis i la seva qualitat; aquest pressupost es desplaça cap a

centres  hospitalaris  (més cars  i  menys  segurs  pels  pacients)  i  cap a  entitats

privades.

L’estil directiu, majoritàriament poc donat a escoltar i valorar, provoca malestar

entre els equips d’atenció primària, que es tornen poc participatius, malmetent la

capacitat d’innovació dels nostres professionals. Dirigir professionals sanitaris no

pot ser mai “simplement manar”.

En el cas que ens ocupa, la reducció d’un pediatre en un dels centres de salut, no

és  més  que  la  gota  que  fa  vessar  el  got  d’un  seguit  de  mesures  gens

consensuades i molt discutibles, que empobreixen la bona atenció primària amb

que comptava el país; mesures que sovint no estan basades en cap evidència

sobre la seva utilitat.

A  aquesta  reducció  d’un  professional,  recent  i  de  dubtosa  eficiència,  s’hi

afegeixen  les  anteriors  reduccions  de  plantilla,  especialment  entre  els

professionals  d’infermeria.  Part  d’aquesta  reducció,  es  va  justificar  en  el  seu

moment per la creació d’un equip d’un metge i 4 infermeres destinat a atendre

tota  l’atenció  domiciliària  (a  demanda  i  programada)  de  dues  ABS.  Aquesta

mesura és una veritable aberració. Malmet de forma irreparable la continuïtat en

l’atenció per part d’uns mateixos professionals: els ciutadans que són atesos pel

seu metge i infermera de capçalera veuen com el dia que necessiten atenció a

domicili (per un problema agut, o per un problema crònic, o fins i tot perquè 



estan molt fràgils) no són atesos pels seus professionals habituals (en els qui

tenen més confiança i millor els coneixen) sinó que passen a ser atesos per un

altre equip. Quan un pacient necessita atenció a domicili és quan més útil li pot

ser  rebre-la per  part  del  seu propi  metge i  infermera de capçalera.  Aquestes

noves maneres d’organitzar l’atenció malmeten l’atenció global i longitudinal que

caracteritza  i  dona  valor  a  l’atenció  primària;  ens  porten  a  una  atenció

dispensaritzada, fragmentada, similar a l’antiga atenció ambulatòria.

És  per  tot  això  que  manifestem  la  nostra  solidaritat  amb  les  protestes  que

aquestes  mesures  han  generat  entre  professionals,  ciutadans  i  entitats  de

Cerdanyola.  Donem  suport  a  mecanismes  de  diàleg  i  planificació,  amb  la

participació de ciutadans, professionals i l’administració local. 
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