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MOCIÓ DE CIUTADANS A PLE PER RECLAMAR L’OBERTURA DEL
CONSULTORI DEL POBLENOU AMB METGE.
El 22 de Maig del 2017, l’exconseller de Salut, Toni Comín va presentar “l’
Estratègia Nacional de l’Atenció Primària i Salut Comunitària” que preveia la
contractació d’uns 5.000 metges arreu de Catalunya i la simplificació de les
estructures directives al llarg dels següents set anys.
El llavors sotsdirector del Catsalut, doctor Josep Maria Argimon preveia que amb
aquest pla les ràtios de metge de família per habitant passaria a ser d’un metge
per cada 1300 persones. En el moment de la presentació les ràtios mitjanes eren
d’un metge per cada 1700 persones.
Aquell pla, vist amb 4 anys vista no ha funcionat, no s’han contractat els 5.000
metges promesos, les noves incorporacions no equilibren els professionals que
es jubilen, i, a més a més, s’ha accelerat la fugida de metges que marxen a
d’altres països on estan millor valorats i pagats.
El consultori del Poblenou té adscrites aproximadament 1800 persones adultes,
veïns del barri que fins al març del 2020 rebien l’atenció sanitària de proximitat
per part d’un administratiu, una infermera i el seu metge, en compliment de les
ràtios recomanables per Catsalut.
A l’esclatar la pandèmia del SARS-COV-2 el proppassat mes de Març, es va
tancar el consultori del Poblenou. La versió del Catsalut en un primer moment
era que els professionals i materials del consultori anirien a l’hospital temporal
ubicat a la pista d’atletisme de Sabadell. I més tard, quan passaven els mesos i
no s’utilitzava el dispositiu deien que el consultori no establia les condicions
bàsiques per evitar contagis.
Al Juny de l’any 2020 ja aquest grup municipal va demanar l’obertura del
consultori, al Juliol mitjançant moció a ple amb el PSC vàrem tornar a demanarho, així com el recolzament a l’associació de veïns del barri, a la FAV i resta
d’entitats que lluiten per demanar la reobertura i una millora de l’atenció primària
a la nostra ciutat.
Totes les excuses del Catsalut s’han anat diluint i ja no tenen arguments per
mantenir tancat el consultori del Poblenou.
El 23 de desembre del 2020 un comunicat de premsa excessivament triomfalista
del govern municipal anunciava que al Gener es tornaria a “disposar de consultori
mèdic al barri del Poblenou”.
La noticia no tancava ni data d’obertura, ni el que és més greu, sota l’aparença
de bona noticia el govern municipal acabava celebrant que els veïns i veïnes es
quedaven sense metge al barri després de mesos de lluita i tots els arguments
sanitaris i no sanitaris al seu favor.
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Atès que els arguments de seguretat on es prestaria el servei compleix les
garanties sanitàries, incloses les relatives al Covid.
Atès la ubicació geogràfica i dificultat de transport públic del barri.
Atès la mitjana d’edat del barri.
Atès que simplement per una recepta necessites al teu metge.
Atès el pla de vacunació COVID.
Atès que tots els veïns i veïnes de Sabadell tenen dret a una atenció primària de
qualitat i de proximitat amb la seva infermera o metgessa de capçalera.

Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans present el següent:

Acord:
1- L’obertura del consultori de manera immediata amb les mateixes
condicions i serveis que tenia en el moment del seu tancament.
Garantint la presència d’un facultatiu.
2- Traslladar aquests acords a la Conselleria de Salut, a la direcció del
CatSalut, a la direcció i a la instància territorial de l’Institut Català de la
Salut i de la regió sanitària del CatSalut, a la Associació de Veïns del
Poblenou i a la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell.

No obstant, el Ple resoldrà.

Sabadell a 19 de Gener de 2021
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