NOTA DE PREMSA
EL PUNT D’ATENCIÓ CONTINUADA DE RUBÍ MILLORA LA SEVA CAPACITAT DE RESOLUCIÓ

Fora de l’horari d’atenció habitual dels Centres d’Atenció Primària (CAP) de la ciutat, el CAP Mútua Terrassa

de Rubí disposa d’un Punt d’Atenció Continuada (PAC) d’Atenció Primària que presta atenció sanitària a la

població del municipi, de dilluns a divendres, de les 20 h a les 8 h del matí; dissabtes, de les 17 h a les 8 h
del matí, i les 24 hores els diumenges i festius.

Aquest dispositiu presta atenció a les visites espontànies en l’àmbit de l’assistència primària generades en
el territori fora dels horaris dels respectius Equips d’Atenció Primària. Disposa de professionals de medicina

general, infermeria i personal administratiu. També està dotat amb l’equipament necessari perquè -en cas
d’emergència- es pugui fer una reanimació cardiopulmonar bàsica.

En poblacions com la de Rubí, el Pla Nacional d’Urgències de Catalunya (PLANUC) considera adequat

disposar d’un Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) que permeti garantir una resolució de la

demanda d’atenció urgent de baixa i mitjana complexitat, millorar l’accessibilitat i la derivació a altres
dispositius, en cas que sigui necessari.

En aquest sentit, aquest mes de novembre el PAC de Rubí ja ha incorporat la possibilitat de realitzar estudis
hematològics i bioquímics bàsics, mitjançant l’ús de química seca, tal com s’està fent en altres territoris.
Aquesta actuació, impulsada pel Servei Català de la Salut, permet evitar desplaçaments innecessaris de la
població a altres dispositius i millorar la capacitat de resolució d’urgències de baixa i mitjana complexitat.

El funcionament d’aquest dispositiu com a CUAP, amb la incorporació definitiva de tots els criteris que el
defineixen com a tal -obertura les 24 hores al dia, 7 dies a la setmana i 365 dies a l’any- està previst a partir
del primer semestre del 2021.

És important recordar que el telèfon 061 Salut Respon és el telèfon de Salut que actua com a punt

d’informació les 24 h del dia, els 365 dies de l’any, per a totes aquelles persones que tenen un dubte o un
problema de salut. En cas d’emergència, s’ha de trucar al 112.
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