MOCIÓ DE CRIDA PREMIANENCA, PREMIÀ EN COMÚ PODEM I CRIDA PREMIÀ DE DALT

PER L’IMPULS I MILLORA DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA
A PREMIÀ DE MAR I PREMIÀ DE DALT
L’atenció primària i comunitària és clau per al nostre sistema sanitari públic i un element
fonamental per a la cohesió social i per a la salut de la ciutadania. Tot i així, molts anys després
de la seva reforma, l’atenció primària de salut continua sent la baula més feble del sistema
sanitari de Catalunya. Mai ha assolit el desplegament de competències, el reconeixement
adequat dels seus professionals i la dotació pressupostària que requereix.
Tot i la situació actual que viu el sistema de salut, Catalunya és un dels països que registra
millors resultats en l’àmbit sanitari i, el que és més important, gaudeix de la confiança de la
ciutadania, però el preu, les condicions i l’esforç dels professionals continua sent molt alt, tot
i havent passat l’època més dura de retallades.
Volem que la Salut estigui present en totes les polítiques. Així fem nostres les recomanacions
de l’Organització Mundial de la Salut per tal de reorientar el sistema sanitari cap a la promoció
de salut, la salut comunitària, la lluita contra la desigualtat i la promoció de les polítiques
públiques saludables des de la proximitat en l’àmbit local.
En els últims anys hem vist en l’Atenció Primària i Comunitària una progressiva pèrdua de la
qualitat i de funcions per la manca de professionals, i pel deteriorament continuat a què està
sotmesa.
Hi ha evidència científica que l’Atenció Primària i Comunitària aconsegueix ser una peça clau
en la millora dels nivells de salut, la disminució de la mortalitat de la població, aporta més
qualitat i proximitat als usuaris i contribueix a la sostenibilitat del sistema públic de salut i de
l’equitat social.
Encara avui, l’atenció primària està en situació crítica i no pot fer front de manera adequada a
les tasques que li pertoquen dins del sistema sanitari. Tasques de promoció de la salut, de
prevenció, d’atenció i rehabilitació; així com d’acompanyament i de suport a les persones
sanes o que viuen el procés de malaltia.
Tot i que no disposem de dades objectives de les ràtios actuals de població per metge o
infermera a Premià de Mar i Premià de Dalt i/o de la conseqüent pressió assistencial actual (ja
que són dades internes del Departament de Salut), com tampoc coneixem les llistes d’espera
i els temps actuals de les derivacions a especialitats, o si cal reforçar amb més personal
l’atenció domiciliària que presten metges i infermeres en els dos municipis, o si l’actual edifici
del CAP de Premià de Mar precisa d’arranjaments o modernització, o també si caldria pensar
amb l’opció d’implementar el serveis d’urgències en el nou edifici que tot just aquest febrer es
comença a construir a Premià de Dalt.
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Per tot això, i tenint en compte que finalment s’han iniciat els treballs de construcció del nou
ambulatori mancomunat de Premià de Dalt, considerem oportú destinar els propers mesos a
obrir un espai de reflexió i diàleg entre els dos consistoris i el Departament de Salut i l’actual
direcció de l’ABS Premià de Mar i Premià de Dalt per poder afrontar amb millor organització,
cooperació i resultats el futur, a curt i mig termini, de l’atenció primària.

En virtut d’aquestes consideracions, proposem als Plens de l’Ajuntament de Premià de Mar i
de Premià de Dalt l’adopció dels següents acords:

1. Considerar els serveis d’Atenció Primària i Comunitària fonamentals per a la prevenció,
manteniment i cura de la salut.
2. Vetllar pels serveis que es fan en els centres d’Atenció Primària, en especial per
l’accessibilitat i la qualitat del servei i per les condicions laborals de tots els professionals
que hi treballen, i reclamar millores davant de les administracions competents.
3. Treballar conjuntament com a consistoris amb la ciutadania i els professionals en la defensa
d’un sistema sanitari públic, universal i de qualitat a ambdós municipis, identificant les
mancances actuals i reclamant-ne les millores adients.
4. Instar la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de Salut i l’Institut Català de la Salut:
a) Apostar per obrir un procés curt de diàleg, cooperació i intercanvi d’informació amb
els ajuntaments implicats per tal de debatre i consensuar una planificació per l’impuls
i millora de l’atenció primària i comunitària a Premià de Mar i Premià de Dalt
b) Fer una revisió de la ràtio i/o pressió assistencial dels professionals que componen
l’Equip d’Atenció Primària d’ambdós municipis (medicina de família, pediatria,
infermeria, odontologia, treball social i d'atenció al ciutadà) en funció de l'edat de la
població, morbiditat, indicadors socioeconòmics i dispersió del territori.
c) Continuar treballant i implementar més accions dirigides a que els serveis d'atenció
primària siguin més accessibles i suficients per fer de porta d'entrada al sistema en
totes les situacions perquè són els qui tenen una visió global de les persones i dels
seus problemes de salut i qui millor poden orientar sobre el tipus de servei que
necessiten en cada moment.
d) Impulsar la formació, la recerca i la innovació amb la participació dels professionals,
les xarxes dels centres sanitaris i dels diferents agents de la sanitat.
5. Traslladar els presents acords al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a
l’Ajuntament de Premià de Mar, a l’actual direcció de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) i per
extensió al CAP de Premià de Mar i consultoris locals de Premià de Dalt Santa Anna-Tió,
Cristòfol Ferrer i El Remei, com també als representants de les treballadores i treballadors.
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