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Horari estival i ordenació de l’atenció primària al
Vallès Occidental Oest
 Durant l’estiu, i de forma temporal, determinats consultoris locals i centres
d’atenció primària del Vallès Occidental Oest tancaran o reduiran l’horari.
Els usuaris rebran els serveis d’atenció primària en centres propers amb
els mateixos criteris de resolució i qualitat.
 Alhora es produirà un procés d’ordenació de l’atenció primària per tal
d’adaptar l’oferta a les necessitats territorials.

Com ja es va anunciar el 15 de juny passat, el Departament de Salut ha iniciat una
ordenació de l’atenció urgent que s’ofereix des dels centres d’atenció primària. Els
canvis afecten als dispositius que tenen marges de millora en termes d’eficàcia i
eficiència, i als serveis que menys s’utilitzen per part dels ciutadans; alhora es
proposen alternatives d’atenció properes i de qualitat.
A banda, i com es fa en diversos punts Catalunya cada any en període estival, els
serveis d’atenció primària i els seus horaris s’ajustaran temporalment a la reducció de
visites que es produeix durant els mesos d’estiu.

Canvi horari en període estival. En període estival baixa de forma significativa el
nombre de visites als centres sanitaris d’atenció primària. Per aquest motiu, alguns dels
consultoris locals del Vallès Occidental Oest tancaran o reduiran l’horari d’atenció al
ciutadà durant l’estiu, orientant l’atenció cap a altres punts propers al ciutadà.
Els usuaris dels centres on es produeix el canvi horari disposaran d’un servei d’atenció
alternatiu. Amb aquesta atenció assegurem la prestació de tots les serveis de salut
necessaris per l’atenció primària dels ciutadans del Vallès Occidental Oest i alhora
garantim el mateix nivell de qualitat assistencial.
Ordenació de l’atenció continuada. D’altra banda, per tal d’adequar els serveis a la
demanda habitual dels ciutadans, en aquells centres on hi ha una baixa activitat es farà
una ordenació de l’oferta territorial que pot consistir en una reducció horària o en el
tancament d’un centre. Es garanteix, així, l’atenció continuada als usuaris amb criteris
de qualitat i de resolució, i es mantenen equips de professionals amb una sòlida
experiència i, alhora, racionalitzem els recursos.
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L’horari estival i l’ordenació de l’atenció primària han estat consensuats pel Servei
Català de la Salut amb Mútua Terrassa, Consorci Sanitari de Terrassa i l’Institut Català
de la Salut i comunicats als diferents Ajuntaments del territori.
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