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Problemàtica Sanitària
Tal i com s’ha anat informant en els diferents plens, així com en el darrer
butlletí, des del passat mes de setembre fins avui ens hem reunit amb
diferents responsables territorials del departament de Salut. El motiu
d’aquestes trobades no ha estat cap altre que el de posar de manifest la
nostra preocupació per la supressió en matèria d’assistència sanitària que
es té planificada, des de l’Àrea Bàsica de Salut de la Noguera, pel nostre
municipi. La directora de l’Àrea, Sra. Vila anuncia una reducció dràstica pel
que fa a les hores de presència física de metge i infermera al consultori
d’Àger mitjançant una carta rebuda el dia 4 de setembre a l’Ajuntament.
Concretament, es pretén eliminar la presència de metge i infermera a la
Vall durant els caps de setmana de Setmana Santa fins a setembre
d’aquest any i endavant. Es garanteix però la presència sanitària tan del
metge com d’infermera al consultori durant la setmana.
Preguntats per la causa d’aquesta pèrdua de drets com a usuaris del
sistema sanitari, així com, pel constant canvi d’horari de visites, els
responsables al·legen diferents fets que hem cregut oportú posar a la
vostra consideració:
.- La situació econòmica del país fa que hi hagi d’haver reajustaments en
els serveis d’assistència sanitària degut a les retallades pressupostàries a
que el departament de salut s’ha vist sotmès successivament en aquesta
actual època de crisi.
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.- La presència del personal sanitari els dies festius del període de
Setmana Santa a setembre no sembla necessària ja que la mitjana de
visites efectuades és molt baixa i els motius de consulta banals. Això fa que
no sigui justificable aquesta assistència. Aquesta presència és molt més útil
al Centre d’Atenció Primària de Balaguer. A tall informatiu, es comunica
que el municipi d’Àger és l’únic a Catalunya, sense Centre d’Atenció
Primària, que disposa d’aquest servei. La continuïtat del servei que té la
Vall d’Àger suposaria discriminació positiva envers d’altres municipis.
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.- L’assistència a la Vall està perfectament garantida amb el servei
d’helicòpter sanitari ubicat a Tremp i, també, gràcies a la cobertura dels
VAM (Vehicles d’Assistència medicalitzada )
.-Les activitats esportives que es puguin dur a terme a la Vall han de tenir
preceptivament les seves assegurances respectives que garanteixen

l’assistència en cas d’accidents. No és responsabilitat del departament
prestar aquesta assistència en primera instància.
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Hem mantingut un seguit de reunions ( fins a vuit), la darrera el passat
dissabte 31 de maig amb el Sr. Jaume Capdevila, responsable de gestió
dels serveis sanitaris a Lleida, la Doctora Vila, reposables de l’Àrea Bàsica de
Salut de la Noguera i diferents membres del consistori, sense gaires avenços.
La proposta de l’ajuntament no és cap altra que la de recuperar el servei
d’assistència sanitària a la Vall tal i com es venia fent fins al setembre de
l’any 2013.

Segons correu electrònic rebut el dia 4 de juny de 2014, l’última proposta
de l’àrea bàsica de salut de la Noguera és la següent:
.-Els cinc dies de la setmana es mantindrà oberta la consulta el segon tram
del matí : de 12 a 14 h i seguidament es realitzarien les visites domiciliaries
(mesura consensuada amb l’ajuntament)
.-La formació dels professionals es farà de manera que hi hagi metge o
infermera al consultori.

.-A partir del mes de setembre, en principi, el primer dimarts de cada mes,
tant el metge com la infermera estaran tot el matí al poble per tal de poder
fer l’atenció domiciliària als nuclis agregats. Si hi ha més demanda
assistencial ho faran més dies. ( Es recorda que fins a l’1 d’abril la Núria
Tribó feia les extraccions de sang a les 8 h i restava al consultori fins les 14
h, tots els dimarts del mes)
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.-Es garanteix la cobertura durant les vacances dels professionals.
.-Es garanteix la visita al consultori o al domicili sempre i quan es reuneixin
les condicions adequades, a saber: patologies agudes, patologies
cròniques, pacients institucionalitzats.
.-S’iniciaran converses amb la Diputació de Lleida i Consell Comarcal de la
Noguera per tal de buscar viabilitat al programa de teleassistència: “La Vall
d’Àger no viu sola”
Ens preocupa enormement que aquestes mesures siguin un més dels
passos que s’han anat fent en la reducció de l’assistència sanitària a
la Vall. Tots tenim la responsabilitat de vetllar per a que això no passi.

Perquè ens pugueu fer arribar la vostra opinió,
us convoquem el proper dia 10 de juny a les
20:00 h al local social. Ens acompanyarà el
Senyor Jaume Capdevila que resoldrà els
dubtes que tingueu al respecte.

