
 LA SANITAT PÚBLICA NO ES VEN!
ES DEFENSA!

Ens volen vendre les retallades com un triomf de la bona i efectiva
gestió sanitària. Però la realitat és la següent:

 Part del personal sanitari realitzarà vacances. Per tant hi haurà
menys metges, infermeres i menys personal d'atenció al públic.

 Aquestes absències seran reemplaçades als CAPs que quedin
oberts pel personal sanitari dels CAPs tancats que no estiguin
de vacances.

 Al mes d'agost Sabadell comptarà amb 1/3 menys d'atenció
primària, en concret es reduirà un 38,78% l'horari normal de la
resta de l'any.

Percentatge d'hores que es retallen al dia en el conjunt de CAPs de
Sabadell durant el mes d'agost:

Aleshores com poden afirmar els "responsables" de l'ICS que:

 El sistema sanitari oferirà a l'agost la mateixa qualitat d'atenció
que durant tot l'any, si es tanquen 4 centres (Poblenou,
Concòrdia, Gràcia i Campoamor)?

 Els centres estaran reforçats amb tot el personal que sigui
necessari, si es reemplacen els treballadors que estaran de
vacances pels d'altres centres?

 Estan fent tot el possible perquè no es notin les retallades, si qui
suporta el pes de les retallades són els professionals i els

usuaris de la sanitat? Si qui està fent tot el possible perquè no
es notin les retallades són els professionals amb la seva feina?

Senyors deixin de mentir i de pensar en els seus interessos
particulars per començar a defensar els interessos de tots, si
és això possible.

Estat dels Centres d'Atenció Primària (CAP) a Sabadell durant el
mes d'agost:

ZONA CAP Tot
el día

Matí
8-15h

Tarda
15-21h

Vespre
19-24h

Día
7-24h

C Centre
C-E St. Oleguer TANCAT
E Creu Alta TANCAT
E La Serra TANCAT Fins al 13 de set.
E Poblenou TANCAT Fins al 31 d’agost
N Ca n'Oriac CAC
N Nord

O-N Concòrdia TANCAT Fins al 31 d’agost

O Can Rull 1-14 Tanca a les 20h
15-31 TANCAT

O Gràcia TANCAT Fins al10 de setembre
O Merinals
S Cr. Barberà
S Campoamor TANCAT Fins al 6 de setembre
S St. Fèlix CUAP CUAP CUAP CUAP
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