Taula de mesures per a la recuperació i optimització de serveis i
professionals al CAP i al barri de Cappont
Davant la pèrdua progressiva de serveis i professionals al Centre d’Assistència
Primària de Cappont com a conseqüència de les retallades del Govern de la
Generalitat, l’Assemblea d’Indignats de Cappont amb l’aval de les 2.347 signatures
de veïns del barri reclamem a l’Institut Català de la Salut (ICS) les següents mesures
perquè a partir del 15 de gener de 2012 aquest centre recuperi els nivells òptims
d’assistència sanitària.

1- Posar fi a les llistes d’espera de 2 mesos amb l’objectiu que qualsevol
usuari pugui ser atès dins d'un temps adequat a la condició patològica i amb
criteris d'equitat.
2- Recuperació del metge de reforç, servei que va ser eliminat a partir del
passat estiu.
3- Restabliment de totes les substitucions per a les baixes del personal
facultatiu, infermeria i administratiu. És cabdal recuperar els serveis de la
Doctora substituta dels dos torns de pediatria.
4- Òptim compliment horari de les dues infermeres de reforç que a hores
d’ara es veuen obligades a treballar menys hores.
5- Condicions laborals i organitzatives favorables de suport tècnic facultatiu
i formatiu que garanteixin la qualitat assistencial en l’aplicació de la gestió
de la demanda i la programació, i que alhora no causi més pressió en el
personal d’infermeria i facultatius.
6- Restabliment del servei d’un/a auxiliar administratiu eliminat a l’estiu.
7- Compromís en el rebuig d'implementar l'autonomia de gestió del centre ja
que no garanteix el manteniment de la prestació de la qualitat de serveis ni
tampoc el pas cap a l’establiment d’un centre d’autogestió (EBA) que
comporti la gestió privada del CAP.
Entenem que aquestes mesures permetran recuperar la qualitat assistencial del
nostre CAP integrat per un excel·lent equip de professionals públics al servei d’uns
usuaris i veïns que també ens mereixem una atenció sanitària digna. No volem que
les retallades suposin un increment de l’estrès, el voluntarisme i la pressió sobre els
professionals i que de retruc afecti l’atenció als pacients. La pèrdua de serveis ja
l’estem patint des de fa mesos i pot comportar greus problemes de col·lapses en
dies de vacances i davant epidèmies com la grip.
Tanmateix, invitem a l’ICS, als responsables i professionals del CAP a participar en
la creació del Consell de Salut del barri de Cappont perquè des de tots els àmbits i
sectors treballem plegats en polítiques de Salut i mediambientals. Pensem que des
d’aquest Consell es podrà promoure estratègies de prevenció, preservació de la
salut i estils de vida saludables des d’una perspectiva pública-comunitària i
humanista i no pas amb criteris purament mercantils i productivistes.
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