23.-MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PERQUÈ SANT
CUGAT DEL VALLÈS TINGUI SERVEI DE PEDIATRIA D’URGÈNCIES LES
24 HORES DEL DIA DURANT TOT L’ANY

1.- Atès que, segons paraules de Valentí Pineda Solas, President de la Societat
Catalana de Pediatria “hem d’aconseguir millorar el nivell d’equitat de l’atenció
pediàtrica i que tots els infants siguin atesos per un pediatre, ja que actualment entre
el 30 i el 35% són atesos per metges de família....Va ser l’any 1957 que es van crear
oficialment places de pediatre per atendre els infants fins als set anys. I no va ser
fins al final de la dècada dels setanta que s’inicià una formació reglada en pediatria,
durant quatre anys i via MIR. L’avenç qualitatiu assistencial que ha significat aquesta
formació és innegable. Però s’ha aprofundit molt més en la vessant hospitalària que
en l’atenció de l’infant en l’àrea de primària, i aquest defecte s’ha de corregir, tenint
en compte que la majoria de l’assistència pediàtrica s’ha de fer en aquest àmbit, i
que de la seva excel·lència depèn l’atenció integral de l’infant i la família; a més, així
també s’evita el mal ús de l’assistència hospitalària.(Butlletí Juliol-Setembre 2016 de
la Societat Catalana de Pediatria)”.
2.- Atès que, al Pla Estratègic d’Ordenació de l’Atenció Pediàtrica a l’Atenció Primària
i tenint en compte els punts forts, problemes i reptes en la provisió de serveis de
pediatria entre els objectius a assolir fins a l’any 2015 es trobava el fet de què tots
els nens tinguessin la possibilitat de ser atesos tots els dies de la setmana (incloenthi dissabte i diumenge) en un dispositiu d’alta accessibilitat.
3.- Atès que, que la cartera de serveis, segon el Pla, la havien de dur a la pràctica
els pediatres i les infermeres a través de l’atenció programada, l’atenció continuada
i l’atenció urgent.
4.- Atès que, el nou Pla d’urgències sanitàries, que va presentar el Conseller de
Salut sota el nom de Pla Nacional d’Urgències de Catalunya (PNUC), el passat 12
d’abril, i que és l’evolució del Pla integral d’urgències de Catalunya i del Pla director
d’atenció a les emergències prehospitalàries de Catalunya, es preveu la posada en
marxa per al mes de maig d’una nova línea del 061 per atendre a la població infantil
d’atenció pediàtrica les 24 hores del dia als 365 dies de l’any.
5.- Atès que, aquest servei ja s’ha posat en pràctica a altres llocs de la resta
d’Espanya, com a la Comunitat Autònoma de Castilla i Lleó, sembla que amb un
resultat positiu. A Castella i Lleó el servei de salut aconsella utilitzar-lo quan s’ha
d’anar a urgències per un problema lleu, quan es necessita orientació relacionada
amb la salut del fill o quan es desconeix el funcionament del sistema de salut i no se
sap a on anar.

6.- Atès que, malgrat l’exposat als dos atesos anteriors, quan sorgeix una urgència
amb infants petits, moltes vegades els pares prefereixen, abans de fer una trucada
a una línea mèdica, sortir i anar directament al servei d’urgències.
7.- Atès que, moltes vegades es fa un ús no correcte del servei d’urgències, fet que
provoca saturació de les urgències als hospitals.
8.- Atès que, molts pares i mares ja han expressat la seva queixa davant el fet de
la manca de pediatres al servei d’urgències de la nostra ciutat durant les nits de
dilluns a divendres, els dissabtes a partir de les 15 hores, els diumenges i festius.
9.- Atès que, que la població infantil, d’entre 0 i 14 anys representa el 20,1% del
total de la població del nostre municipi, segon les últimes dades és de 17.887 infants
sobre una població total de 88.921 persones.
10.- Atès què, la població de Sant Cugat del Vallès assegurada al CatSalut, segon
l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, dades d’aquest any, és de 86.249
persones.
11.- Atès que, els nens són el principal actiu de qualsevol societat i la salut i una
atenció sanitària d’alta qualitat per als infants i joves han de ser objectius prioritaris
per a la nostra societat.
Per tot això, demanen al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que doti
el servei d’urgències de nit, caps de setmana (dissabtes a partir de les 15 hores) i
festius del CAP del carrer de la Mina d’un metge especialista en pediatria abans de la
finalització d’aquest any, de manera que els infants de Sant Cugat del Vallès disposin
d’un servei de pediatria d’urgència les 24 hores del dia durant tot l’any.
SEGON. Demanar al Departament de Salut de la Generalitat que al nou Pla Nacional
d’Urgències Sanitàries de Catalunya, si escau, es realitzin les modificacions i ajustos
necessàries per tal de donar un millor servei a la ciutadania de Sant Cugat del Vallès
TERCER. Traslladar aquests acords al Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, al CatSalut i al Consorci Mutua de Terrassa.

Sant Cugat del Vallès, a 25 d’abril de 2017.

ALDO CIPRIAN, PORTAVEU MUNICIPAL CS SANT CUGAT

