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equipaments i serveis ||| millores sanitàries

Obre portes el
Centre d’Urgències
d’Atenció Primària

L’ICS implanta
un programa
per a les dones
amb càncer
de mama

Funciona les 24h els 365 dies de l’any

Cobalt, 135, tocant a la rambla
de la Marina. A partir d’ara, les
urgències ambulatòries de la població de L’H s’atenen en aquest servei
dotat d’especialistes i de tecnologia
capdavantera. El centre funciona les
24 hores els 365 dies de l’any i també coordina l’atenció d’urgències
a domicili en col·laboració amb el
061. Paral·lelament, es complementa amb el punt d’atenció continuada
del CAP de la Florida, que funciona
de dilluns a dissabte de 19 a 22h i
els diumenges i festius de 9 a 22h.
Segons Xavier Bayona, responsable dels serveis d’atenció primària de
L’H, el CUAP, que treballa en coordinació amb els hospitals de referència i amb els ambulatoris locals, “permet descongestionar la pressió assistencial de la resta d’equipaments
sanitaris de la ciutat i millorar l’atenció i la resolució de les demandes urgents”. Bayona detalla que el CUAP

atén urgències extrahospitalàries o
bé presta atenció mèdica continuada
fora de l’horari dels ambulatoris. “Les
consultes per motius com febres,
diarrees o dolors articulars es continuen atenent des dels ambulatoris,
entre les 9 i les 20h, i, després, les
assumeix el Centre d’Urgències o bé
el punt d’atenció continuada del CAP
la Florida obert fins a les 22h”, diu.
n Historial clínic
El CUAP té accés a l’historial clínic
informatitzat de tots els pacients
de la sanitat pública de Catalunya
i compta amb sales de reanimació
cardíaca, de cirurgia menor, de traumatologia i d’observació, entre d’altres serveis. En uns mesos, a més,
és previst que es complementi amb
la Unitat de Diagnòstic per la Imatge
que s’obrirà en dependències annexes. “Aquest equipament suposarà
un salt qualitatiu ja que les proves de
radiologia –radiografies, tacs...– passaran a ser digitals i les podrem incorporar a l’historial informatitzat

Gabriel Cazado

El Centre d’Urgències d’Atenció

c
Primària (CUAP) va obrir poru
tes el 16 de març en un nou
a
equipament ubicat al carrer del
p

El Servei d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de l’Institut
Català de la Salut a L’H ha engegat el Programa Post-Alta
adreçat a l’atenció i orientació
de dones afectades pel càncer de mama. El ser vei, que
compta amb la col·laboració de
l’Institut Català d’Oncologia, té
com a objectiu coordinar tots
els recursos que requereixin les
pacients després d’un tractament
oncològic.
Entre les qüestions que aborda es preveu que les infermeres
d’atenció primària siguin el pont entre l’hospital i la pacient, i s’estableix
una consulta d’infermeria per tractar
aspectes psicoafectius, de sexualitat, de contracepció o d’alimentació,
entre d’altres. També s’ofereixen
grups d’autoajuda per a dones operades i mastectomitzades.
Altres mesures proposades són
determinar els professionals amb
formació específica que seran els
referents de l’atenció primària per a
les pacients i fixar el seguiment dels
tractaments posteriors a l’alta hospitalària en cas d’estar indicats. # r .
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Una de les sales del CUAP al carrer de Cobalt

L’equipament atén les
demandes urgents de
tota la ciutat, està dotat
d’especialistes i permet
descongestionar els serveis
ambulatoris i els hospitals
de referència

de cada pacient perquè sigui de fàcil consulta per part dels facultatius
que ho requereixin”, explica Bayona.
El personal dels ambulatoris de la
ciutat i la Federació d’Associació de
Veïns consideren que amb el CUAP
els serveis d’atenció primària a L’H
han empitjorat ja que el CAP de la
Florida únicament obre fins a les 22h
–abans obria les 24 hores– i els altres centres que atenien dissabtes ho
han deixat de fer. # redacció

