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L’hospital de Palamós suspèn
temporalment les revisions ginecològiques
Cinc dels tretze professionals estan de baixa i Salut no troba personal substitut
NÚRIA ASTORCH / Girona

J L’hospital de Palamós ha suspès
temporalment les revisions ginecològiques perquè cinc dels tretze ginecòlegs que treballen a la CorpoDes de principis de desembre l’hospital de Palamós
no dóna hora per a les revisions ginecològiques,
una situació que ha portat
algunes usuàries a denunciar aquesta mancança al
diari. El director dels serveis territorials de Salut a
Girona, Ferran Cordón,
ha explicat que es tracta
d’un problema temporal
provocat per la baixa, per
maternitat o malaltia, de
cinc dels tretze ginecòlegs
que treballen en el programa d’atenció a la dona
de la Corporació Assistencial del Baix Empordà
(CABE).
I la situació s’ha empitjorat pel fet que Salut no
troba ginecòlegs disponibles ni en l’àmbit de Catalunya ni en el conjunt
de l’Estat espanyol i no
pot cobrir les baixes con-

ració Assistencial del Baix Empordà
(CABE) estan de baixa per diferents
motius i el Departament de Salut
no troba substituts. El director dels
serveis territorials a Girona, Ferran

tractant personal substitut. De manera que Salut
ha començat a fer gestions
per intentar portar ginecòlegs de països estrangers.
Cordón va indicar que,
com a conseqüència d’aquesta situació, des de
l’hospital de Palamós
s’han hagut de prioritzar
els casos, de manera que
només s’atenen les malalties agudes i els casos urgents. «Fins que no trobem
ginecòlegs per contractar,
no podrem atendre les revisions», va exposar el director dels serveis de Salut
a Girona, que hi va afegir
que, justament perquè es
tracta de revisions, disposen de més marge de temps
per resoldre el problema.
Cordón va subratllar que
es tracta d’un problema de
caràcter temporal que

Cordón, assegura que s’està treballant per trobar professionals disponibles i manté que no es tracta
de cap retallada dels serveis sanitaris
al Baix Empordà.
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«Es tracta d’un
problema temporal i
no de cap retallada
dels serveis
sanitaris al Baix
Empordà»
confia resoldre al més aviat
possible i no d’una retallada en la prestació dels
serveis sanitaris a la co-
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marca.
Cordón també va indicar que el CABE enviarà
a totes les usuàries afectades per aquest problema
un escrit per explicar-los
la situació i informar-los
que, en cas de trobar-se
amb un problema ginecològic urgent, es posin en
contacte amb el seu metge
de capçalera, que serà qui
s’encarregarà de gestionar-los una visita amb un
especialista de l’hospital
de Palamós o d’algun altre
hospital de la demarcació
de Girona.
No és el primer cop que
la falta de ginecòlegs al
mercat de treball provoca
la suspensió de les revisions o la creació de llargues llistes d’espera per accedir-hi, com és el cas de
l’hospital Santa Caterina
de Salt.

e Bluefields, a la UdG. Una exposició al vestíbul
de la Facultat de Ciències de la UdG repassa
la història de l’agermanament de les ciutats de
Girona i Bluefields (Nicaragua), iniciat el 1987.
El muntatge l’ha organitzat Cedre. / R.E.

e Premis per a Mifas i Pilar Pla. El bisbe
de Girona, Carles Soler, va lliurar ahir els premis
Sant Fèlix a l’associació Mifas i a la delegada
de Mans Unides a Girona, Pilar Pla, en reconeixement a la tasca social. / N.A. / Foto: EUDALD PICAS

