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El PASaL’H 20102015 s’aproparà a
la nova ciutadania
“El nou PASaL’H 2010-2015 s’adapta a les necessitats que planteja la
malaltia en aquests moments”,
explica Jordi Petit, comissionat
de l’Alcaldia per al Programa de
la Sida en explicar el pla. El nou
programa incorpora novetats com
l’Observatori de VIH i les ITS (infeccions de transmissió sexual), una eina
que permetrà millorar l’avaluació i el
monitoratge de l’aplicació del pla, que
ara s’obre als nous col·lectius d’immigrants de la ciutat. Per a això, es posarà
en marxa una nova web de distribució
de material en diferents idiomes i
s’ampliarà el nombre de màquines
dispensadores de preservatius.
Altres reptes són desenvolupar el
Projecte Sènior, que buscarà la im plicació de la gent gran per fer tasques d’assessorament o per dedicar
el temps de lleure al voluntariat i
ampliar el programa Maleta Pedagògica, perquè arribi al 100% dels
estudiants de secundària i s’ampliï a
la segona etapa de primària.
El programa compta amb la participació i el compromís de les
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administracions públiques, tècnics,
professionals i representants de les
ONG i de la societat civil.
Des de 1981 a L’Hospitalet s’han
registrat 708 casos de sida. Ara com
ara, els col·lectius més afectats per
la malaltia continuen sent en relacions homosexuals, els homes, i en
relacions heterosexuals, les dones.
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Una de les novetats és desenvolupar el
Projecte Sènior, que implicarà la gent gran

Estand informatiu del PASaL’H instal·lat el dia de la prova de la sida

Els hospitals de la comarca es coordinen
Donaran servei integral als usuaris sense que hagi de desplaçar-se de la seva zona sanitària
Els hospitals de Bellvitge, Sant
Joan de Déu, Sant Joan DespíMoisès Broggi (gestionat pel
Consorci Sanitari Intergral) i
l’Institut Català d’Oncologia han
signat un conveni impulsat pel
CatSalut per coordinar les seves
tasques i oferir als usuaris una
atenció integral sense sortir de
la seva zona sanitària.

S
A
N
I
T
A
T

A partir d’ara, l’atenció primària i
aquests centres, hospitals generals
i centres especialitzats de referència, compartiran els historials dels
pacients i també protocols de tractaments, de forma que la persona
usuària rebrà una atenció integral
encara que sigui atesa en diferents
centres segons les seves patologies. Només en queden exclosos les

operacions de trasplantament de
pulmó i els grans cremats.
Aquest acord va ser presentat
a L’Hospitalet i és el primer de la
xarxa pública catalana. La gerent de
la zona Barcelona Sud de la Regió
Metropolitana de Barcelona del
CatSalut, Mònica Almiñana, afi rma
que “aquest conveni ens indica el
camí que hem de seguir en el futur.

Genera sinèrgies entre els professionals i ofereix un continu assistencial als pacients”.
Els beneficiaris d’aquesta iniciativa són els 1.104.625 usuaris
d’aquesta zona sanitària, entre ells,
els 345.543 ciutadans als quals
presta servei el Govern Territorial
de Salut de L’Hospitalet i el Prat.
# CRISTINA SÁNCHEZ

