COMUNICAT de PREMSA

La Plataforma en Defensa de
l’Hospital de Viladecans exigeix als
alcaldes serveis innegociables que cal
incorporar al Pla Director del centre
Les Cures Intensives i l’ampliació fins a 10
quiròfans cirúrgics, pals de paller de la negociació
24 de juliol.- Un hospital de referència de nivell II de complexitat, el servei de cures
intensives de 18 llits, i l’ampliació d’una desena de quiròfans cirúrgics a ple rendiment.
Aquestes són les principals demandes que la Plataforma en Defensa de l’Hospital de
Viladecans (PDHV) – de la qual la Federació d’AV del Baix Llobregat en forma partva fer arribar ahir a través d’una carta a la reunió prevista amb els alcaldes i alcaldesses
dels 5 municipis que dóna servei el centre hospitalari: Begues, Castelldefels, Gavà, Sant
Climent de Llobregat i Viladecans
En el transcurs d’aquesta reunió, celebrada només amb l’assistència l'alcalde de
Viladecans, Carles Ruiz; l'alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, i el regidor de Salut de
Castelldefels, Javier Hiniesto, la PDHV s’ha mantingut molt crítica davant de les
propostes del Pla Director presentat pel Departament de Salut el 2014 respecte el futur
del centre, i que a diferència de l’Acord d’Ampliació del centre de 2008, l’equipament
passa a ser hospital bàsic nivell 1 – i no de referència-; es prescindeix completament del
servei de cures intensives, i es proposa una disminució de gairebé la meitat de quiròfans
cirúrgics: de 12 a 7 unitats.
“L’estructura plantejada pel Departament de Salut en el Pla Director per l’Hospital de
Viladecans presenta alguns aspectes admissibles i altres que resulten inacceptables”,
etziba el document presentat per la PDHV, i posa en alerta que d’establir-se el model
plantejat per Salut, el centre no arribaria a atendre les necessitats del 90% del veïnat.
Els i la representant municipal han explicitat que els interessava conèixer la valoració
que la PDHV havia fet, a més del plantejament dels seus assessors tècnics, amb la
finalitat de conèixer les demandes del veïnat, i han respost que valoraran les propostes
fetes i quines podien ser assumides pels consistoris municipals.
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