PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER
L’ATENCIÓ PRIMÀRIA A LA CIUTAT
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Ple 30 d’abril de 2020
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les crisis sanitàries posen de manifest que els països amb sistemes sanitaris que compten
amb una bona xarxa d’atenció primària aconsegueixen millors resultats. Els experts
remarquen que l’epidèmia d’ebola de l’any 2015 va demostrar que la resposta sanitària
dels diferents països va ser directament proporcional al grau de competència de la seva
atenció primària. I aquest fet fa evident que el seu rol tindrà la mateixa importància en
la pandèmia del coronavirus. Una atenció primària qualificada, ben organitzada i amb
bons recursos serà decisiva a l’hora de frenar els contagis i reduir l’impacte negatiu del
virus en la salut del conjunt de la ciutadania. Condició indispensable per poder tornar a
una relativa normalitat social.
L’atenció primària, en tant que primer nivell d’atenció, garanteix un accés ràpid i efectiu
als usuaris; coneix les persones que atén i els seus historials clínics; i ofereix un ampli
ventall de serveis i una atenció integral, que poden respondre i resoldre bona part de les
necessitats dels pacients evitant molts desplaçaments a centres hospitalaris, en aquests
moments desbordats en atendre, majoritàriament, la infecció del covid 19. Metges i
metgesses de família, infermers i infermeres, auxiliars, pediatres, fisioterapeutes... s’han
hagut d’adaptar a l’emergència sanitària, donar-hi resposta i seguir atenent la ciutadania
amb el mateix nivell d’eficàcia que abans de la pandèmia, diagnosticant i tractant
malalties i, alhora, fent prevenció i promoció de la salut entre la població.
Els professionals de l’atenció primària alerten que la situació excepcional que travessem
s’allargarà en el temps i que necessitaran recursos per poder fer un seguiment adequat
dels pacients i que, per això, no s’han de reduir ni els equips ni els recursos. Ben al
contrari, remarquen la necessitat de reforçar el sistema per poder seguir dispensant una
correcta atenció, en especial, en fases posteriors de la pandèmia, quan es faci necessari
el seguiment de pacients convalescents, manteniment de mesures de prevenció de
propagació de la infecció junt amb el seguiment d’altres problemes de salut de cada
ciutadà i ciutadana.

En aquesta línia, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, assegura que l’atenció primària
tindrà un paper molt important en la detecció precoç de nous casos d’infecció del Covid19 i en la desescalada de l’emergència perquè “assegura l’equitat i la cohesió del Sistema
Nacional de Salut”. Que els professionals, que des que va començar l’alerta sanitària,
han atès prop d’un milió de consultes per coronavirus a tot l’Estat, tindran un paper
protagonista i estratègic un cop acabi la fase de confinament per garantir el diagnòstic
precoç de nous casos així com el seguiment de casos lleus i el dels contactes sospitosos
d’haver-se infectat.
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Illa remarca que els professionals de l’atenció primària, durant la crisi del coronavirus,
han tingut , tenen i tindran un paper fonamental en la identificació de símptomes, en la
detecció de primer ordre i el tractament de casos lleus abans de ser derivats als hospitals.
Que l’atenció primària és el nivell millor capacitat del Sistema Nacional de Salut per
arribar de forma equitativa i preventiva a totes les persones i per ordenar de forma més
eficient la coordinació dins del sistema.
Per tot l’exposat, es fa evident, ara més que mai, que cal determinació per part del govern
municipal per aconseguir que la Generalitat compleixi els seus compromisos amb la
nostra ciutat per poder desdoblar el CAP Sant Pere i, d’aquesta manera, millorar la seva
qualitat assistencial i facilitar l’accés als veïns de la zona. Fa més de 6 anys que es va
anunciar el projecte i no hi ha hagut cap moviment tot i les reiterades reivindicacions i
queixes de sindicats i usuaris, que reclamen una millor atenció i unes condicions de
treball més adequades per als professionals.
D’altra banda, resulta del tot necessària la reobertura del consultori del barri Gaudí, sense
activitat des del mes de març i “fins a nou avís”. Els pacients han de dirigir-se al CAP
Llibertat o, en cas de requerir el servei amb urgència o fora de l’horari, s’han de dirigir
al CAP Sant Pere. Es tracta d’un servei important pels veïns i veïnes del barri, sobretot
per a la gent gran, per als qui el desplaçament els resulta un important inconvenient.

Per tot l’exposat, el grup municipal del PSC proposa els següents ACORDS:
1.- Que l’Ajuntament de Reus insti a l’Institut Català de la Salut a fer efectiu, amb
urgència, el desdoblament del CAP Sant Pere per tal que pugui millorar la seva qualitat
assistencial i la proximitat als veïns i veïnes del barri, tenint en compte el paper clau de
l’atenció primària en la situació excepcional que travessem, que s’allargarà en el temps
i requerirà reforçar els recursos per poder seguir dispensant una correcta atenció als
pacients.
2.- Que l’Ajuntament de Reus insti a l’Institut Català de la Salut a garantir la continuïtat
del consultori del Barri Gaudí i a reprendre la seva activitat en el mínim temps possible,
amb totes les garanties perquè s’hi pugui realitzar la seva activitat habitual amb les
màximes condicions de seguretat.

