
Els metges dels CAP de Barcelona
hauran de fer més visites a domicili

Assumiran quatre hores més al dia, cosa que ha provocat queixes sindicals
G. ARIÑO / Barcelona

¯ En plena negociació sobre les c~r-
regues assistencials que han de su-
porlar els metges d’atenció primaria,
els equips dels centres d’atenció pri-

maria (CAP) de Barcelona han rebut
una altra responsabilitat. A partir de
dilluns, els metges s’hauran de fer
cMrec de l’atenció domiciliaria no
urgent durant quatre hores més al

dia, una tasca que comparteixen amb
el Servei d’Emergbncies Mbdiques
(SEM). Salut assegura que no supo-
sara més feina, per6 els sindicats dis-
crepen.

Els metges de l’atenció
primMia dels 64 ambula-
toris públics de Barcelona
hauran de fer més visites a
domicili per casos no ur-
gents. Així ho ha comuni-
cat el Servei Catal5 de la
Salut als directors dels
centres, que dilluns han de
tenir implantada la nova
mesura.

Aquest servei, que es fa
de manera compartida en-
tre el SEMi els equips d’a-
tenció primaria, era fins
ara assumit pels CAP entre
les nou del matí i les cinc
de la tarda. Fruit d’un
acord entre el SEM i el
Servei Catala de la Salut,
el servei d’emerg6ncies
deixa de prestar aquest
servei entre les set i les nou
del matí i entre les cinc i
les set de la tarda, franges
horaries que a partir de di-
lluns seran responsabilitat

Una rnelgessa alén un pacienl a casa seva. / a. MASSANA

dels metges dels CAP. El
gerent de l’ambit d’aten-
ció primaria Barcelona
Ciutat de I’ICS, Josep Ca-
sajuana, va explicar ahir
que aquesta responsabili-
tat no suposara més carre-

ga assistencial per als pro-
fessionals. «Segons les da-
des que ens ha facilitar el
SEM, en aquestes franges
es comptabilitza un sol cas
per ambulatori i dia,>, va
dir Casajuana, que hi va

afegir que cada centre po-
dra organitzar les tasques
segons els seus interessos.
A més, el gerent va indicar
que, ara, les trucades que
entren entre les set i les
nou del matfja són deriva-
des a l’atenció primaria,
que les atén a partir de les
nou. <~EI metge de prima-
ría no haura de comen~;ar a
treballar abans», va dir.

,,Una altra agressió-
El sindicat Metges de Ca-
talunya (MC) ha conside-
rat la mesura <,una altra
agressió» als facultatius,
deu mesos després de la
vaga que va aturar bona
part dels ambulatoris de la
ciutat. Segons el sindicat,
no és justificable aquesta
mesura en el marc d’una
atenció primaria saturada i
que <<no esta preparada
funcionalment».
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