Distribueixen tríptics infonnatius sobre els
recursos sanitaris actuals del Maresme
Pertanyen a la campanya «La Salut més a prop» organitzada pel SelVei Catala de la Salut
TERESA MÁRQUEZ

• Mataró.El Servei Catala de la Salut
(SCS) ha' comen<;at a distribuir uns tríptics
adre<;ats a l'usuari de la sanitat pública per
informar-lo deis recursos assistencials que exisAquestes publicacions seran
distribuldes a través deis equipaments ,de la xarxa sanitaria pública. Es a dir, arribaran als taulells deIs centres d'atenció primaria (CAP), hospitals comarcals,
centres sociosanitaris i centres de
salut mental. En concret, el tiratge
corresponent al. Maresme és de
100.000 exemplars. El fet que la
comarca estigui inclosa dins la Regió Sanitaria número 6 -que engloba Barcelones Nord i Maresme- obliga a dividir encara més
la zona. Aquest fet doncs, comporta que a la zona de Badalona,
Sant Adria de Besos i danta Coloma de Gramanet s'hagin facilitat
120.000 exemplars rilés i a AJella,
El Masnou, Teia, Tiana i Montgat,
20.000 fullets més. EIs tríptics s'anomemen La Salut més a prop
i en un lIenguatge grafic i entenedor expliquen als usuaris que
els CAP' són el primer lloc on
s'ha d'acudir en cas de trobar-se
malament. El text indica que excepte en comptades ocasions, la
majoria de les malalties i trastorns
es resolen directament alla. A la
comarca, la majoria de poblacions
encara no compta amb aquests
espais més ben equipats que superen als tradicionals ambulatoris.
Segons s'indica en el mapa, només
11 municipis disposen d'aquests
centres - Tordera, Malgrat de
Mar, Pineda de Mar, Calella, Ca, net de Mar, Arenys de Mar, Sant
Andreu de Llavaneres, Mataró,
Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar
i El Masnou- i la resta funcionen
amb instaHacions menors, anomenades consultoris locals.
EIs fullets tambés especifica
quin tipus de personal es podra

teixen en I'actualitat a la seva area geografica.
La coHecció consta de 27 fullets diferents
en els quals es detallen tots els equipaments
assistencials de la zona, les adreces i telefons
i es mostra de forma grafica els serveis que

ofereixen ubicant-Ios sobre el mapa. El Maresme compta amb dos tríptics, un que inclou
les poblacions des de Tordera a Premia de
Mar i I'altre on es recullen per separat els
municipis d'AJella, Teia i El Masnou.
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trobar normalment
als CAP
-metge de cap<;alera, pediatre i
personal d'infermeria- i quin en
alguns centres -odontolegs i assistents socials-. També s'especifica quin servei es pot demanar
i, a més del diagnostic habitual,
s'informa que l'usuari pot obtenir
rehabilitació, transport sanitari,
prescripció de medicaments i
prescripció d'aparells ortopedics.

El tríptic recomana que en cas
d'haver d'utilitzar qualsevol recurs
sanitari cal identificar-se amb la
targeta personalitzada que facilita
el Servei Catala de la Salut. Pel
que fa a altres recursos, al Maresme només es pot trabar un
servei sanitari a les nits i els festius
a poblacions que superen els 8.000
habitants, com ara Malgrat, Tordera, Pineda, Calella i Premia de

Mar entre altres. EIs recursos més
ben distribults a la comarca són
els que corresponen a l'atenció
de la dona. Aquests centres es
traben a tots els municipis excepte
a Sant Iscle de Vallalta, Teia i
AJella. Pel que fa a I'assistencia
en I'area de salut mental, tan sois
a Malgrat de Mar, Calella, Arenys
de Munt, AJella i Mataró ofereixen aquest tipus de serveis.

