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A LA MESA DEL PARLAMENT

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada
amb resposta escrita.
Els municipis de Cornellà, Esplugues i Sant Feliu estan sense servei de mamografia des del mes de març de 2018, després que les màquines que s'utilitzen
en els Centres d'Atenció Primària (CAP) de Bellaterra de Cornellà, i Rambla de
Sant Feliu que donen servei als tres municipis s'hagin espatllat. Els CAP resten
a l'espera de que es reemplacin les màquines per nous models. Segons els
propis especialistes del servei de radiologia de Cornellà, per motiu d'un tràmit
administratiu, s'està deixant de prestar un servei mèdic preventiu de vital im
portància per a la detecció primerenca í el diagnòstic de les malalties mamàries
al que tenen dret les dones.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
Per quin motiu no s'han reemplaçat encara les màquines de mamografia
del CAP Bellaterra de Cornellà I del CAP Rambla de Sant Feliu que porten
espatllades des del març de 201 8?
Palau del Parlament, 22 de juny de 201 8

Assumpta Escarp G i b e r t
Diputada del GP PSC-Units
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada
amb resposta escrita.
Els municipis de Cornellà, Esplugues i Sant Feliu estan sense servei de mamo
grafia des del mes de març de 2018, després que les màquines que s'utilitzen
en els Centres d'Atenció Primària (CAP) de Bellaterra de Cornellà, i Rambla de
Sant Feliu que donen servei als tres municipis s'hagin espatllat. Els CAP resten
a l'espera de que es reemplacin les màquines per nous models. Segons els
propis especialistes del servei de radiologia de Cornellà, per motiu d'un tràmit
administratiu, s'està deixant de prestar un servei mèdic preventiu de vital im
portància per a la detecció primerenca i el diagnòstic de les malalties mamàries
al que tenen dret les dones.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
Quan té previst el Govern reemplaçar les màquines de mamografia del
CAP de Bellaterra de Cornellà i del CAP Rambla de Sant Feliu que porten
espatllades des del març de 201 8?
Palau del Parlament, 22 de juny de 201 8

Assumpta Escarp Gibert
Diputada del GP PSC-Units
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Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 153 I 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada
amb resposta escrita.
Ets municipis de Cornellà, Esplugues i Sant Feliu estan sense servei de mamo
grafia des del mes de març de 2018, després que les màquines que s'utilitzen
en els Centres d'Atenció Primària (CAP) de Bellaterra de Cornellà, i Rambla de
Sant Feliu que donen servei als tres municipis s'hagin espatllat. Els CAP resten
a l'espera de que es reemplacin les màquines per nous models. Segons els
propis especialistes del servei de radiologia de Cornellà, per motiu d'un tràmit
administratiu, s'està deixant de prestar un servei mèdic preventiu de vital im
portància per a la detecció primerenca i el diagnòstic de les malalties mamàries
al que tenen dret les dones.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
Quantes dones s'han vist afectades per la falta de servei de mamografia
dels CAP Bellaterra de Cornellà i Rambla de Sant Feliu que donen servei
als municipis de Cornellà, Esplugues i Sant Feliu des del mes de març de
2018?
Palau del Parlament, 22 de juny de 201 8

Assumpta Escarp Gibert
Diputada del GP PSC-Units
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 153 M66 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada
amb resposta escrita.
Els municipis de Cornellà, Esplugues i Sant Feliu estan sense servei de mamo
grafia des del mes de març de 201 8, després que les màquines que s'utilitzen
en els Centres d'Atenció Primària (CAP) de Bellaterra de Cornellà, i Rambla de
Sant Feliu que donen servei als tres municipis s'hagin espatllat. Els CAP resten
a l'espera de que es reemplacin les màquines per nous models. Segons els
propis especialistes del servei de radiologia de Cornellà, per motiu d'un tràmit
administratiu, s'està deixant de prestar un servei mèdic preventiu de vital im
portància per a la detecció primerenca i el diagnòstic de les malalties mamàries
al que tenen dret les dones.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari;
-

On s'han derivat a les dones que s'havien de fer una mamografia als
CAP Bellaterra de Cornellà i Rambla de Sant Feliu des del març de 201 8?

Palau del Parlament, 22 de juny de 201 8

Assumpta Escarp Gibert
Diputada del GP PSC-Units
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Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 1-65 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que íí sigui contestada
amb resposta escrita.
Els municipis de Cornellà, Esplugues i Sant Feliu estan sense servei de mamo
grafia des del mes de març de 2018, després que les màquines que s'utilitzen
en els Centres d'Atenció Primària (CAP) de Bellaterra de Cornellà, i Rambla de
Sant Feliu que donen servei als tres municipis s'hagin espatllat. Els CAP resten
a l'espera de que es reemplacin les màquines per nous models. Segons els
propis especialistes del servei de radiologia de Cornellà, per motiu d'un tràmit
administratiu, s'està deixant de prestar un servei mèdic preventiu de vital im
portància per a la detecció primerenca i el diagnòstic de les malalties mamàries
al que tenen dret les dones.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
Quantes proves de mamografia de dones de Cornellà, Esplugues i Sant
Feliu estan pendents de programació des del mes de març de 201 8?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2018

Assumpta Escarp Gibert
Diputada del GP PSC-Units
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Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d'acord amb eí que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada
amb resposta escrita.
Els municipis de Cornellà, Esplugues i Sant Feliu estan sense servei de mamo
grafia des de! mes de març de 2018, després que les màquines que s'utilitzen
en els Centres d'Atenció Primària (CAP) de Bellaterra de Cornellà, i Rambla de
Sant Feliu que donen servei als tres municipis s'hagin espatllat. Els CAP resten
a l'espera de,que es reemplacin les màquines per nous models. Segons els
propis especialistes del servei de radiologia de Cornellà, per motiu d'un tràmit
administratiu, s'està deixant de prestar un servei mèdic preventiu de vital im
portància per a la detecció primerenca i ei diagnòstic de les malalties mamàries
al que tenen dret les dones.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari;
Quina solució ha donat el Departament de Salut per atacar la llista
d'espera per la prova de mamografies que s'ha anat acumulant degut a
la falta de servei en els CAP Bellaterra de Cornellà i Rambla de Sant Feliu
des del mes de març de 201 8?
Palau del Parlament, 22 de juny de 201 8

Assumpta Escarp Gibert
Diputada del GP PSC-Units
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 165 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada
amb resposta escrita.
Els municipis de Cornellà, Esplugues i Sant Feliu estan sense servei de mamo
grafia des del mes de març de 201 8, després que les màquines que s'utilitzen
en els Centres d'Atenció Primària (CAP) de Bellaterra de Cornellà, i Rambla de
Sant Feliu que donen servei als tres municipis s'hagin espatllat. Els CAP resten
a l'espera de que es reemplacin les màquines per nous models. Segons els
propis especialistes del servei de radiologia de Cornellà, per motiu d'un tràmit
administratiu, s'està deixant de prestar un servei mèdic preventiu de vital im
portància per a la detecció primerenca i el diagnòstic de les malalties mamàries
al que tenen dret les dones.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
Quants radlòlegs hi ha actualment al CAP Bellaterra de Cornellà?
Palau del Parlament, 22 de juny de 201 8

Assumpta Escarp Gibert
Diputada del GP PSC-Units
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Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 153 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada
amb resposta escrita.
Els municipis de Cornellà, Esplugues i Sant Feliu estan sense servei de mamo
grafia des del mes de març de 2018, després que les màquines que s'utilitzen
en els Centres d'Atenció Primària (CAP) de Bellaterra de Cornellà, i Rambla de
Sant Feliu que donen servei als tres municipis s'hagin espatllat. Els CAP resten
a l'espera de que es reemplacin les màquines per nous models. Segons els
propis especialistes del servei de radiologia de Cornellà, per motiu d'un tràmit
administratiu, s'està deixant de prestar un servei mèdic preventiu de vital im
portància per a la detecció prknerenca i el diagnòstic de les malalties mamàries
al que tenen dret les dones.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
Quants radiòlegs hi ha actualment al CAP Rambla de Sant Feliu?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2018

Assumpta Escarp Gibert
Diputada del GP PSC-Units
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Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i U n i t s per
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada
amb resposta escrita.
Els municipis de Cornellà, Esplugues i Sant Feliu estan sense servei de mamo
grafia des del mes de març de 201 8, després que les màquines que s'utilitzen
en els Centres d'Atenció Primària (CAP) de Bellaterra de Cornellà, i Rambla de
Sant Feliu que donen servei als tres municipis s'hagin espatllat. Els CAP resten
a l'espera de que es reemplacin les màquines per nous models. Segons els
propis especialistes del servei de radiologia de Cornellà, per motiu d'un tràmit
administratiu, s'està deixant de prestar un servei mèdic preventiu de vital im
portància per a la detecció primerenca i el diagnòstic de les malalties mamàries
al que tenen dret les dones.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari;
Quantes proves de radiologia es fan diàriament al CAP Bellaterra de
Cornellà? S'ha reduït l'horari d'aquestes proves? En cas afirmatiu, per
quin motiu? Quina afectació ha tingut en els pacients?
Palau del Parlament, 22 de juny de 201 8
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada
amb resposta escrita.
Els municipis de Cornellà, Esplugues i Sant Feliu estan sense servei de mamo
grafia des de! mes de març de 2018, després que les màquines que s'utilitzen
en els Centres d'Atenció Primària (CAP) de Bellaterra de Cornellà, i Rambla de
Sant Feliu que donen servei als tres municipis s'hagin espatllat. Els CAP resten
a l'espera de que es reemplacin les màquines per nous models. Segons els
propis especialistes del servei de radiologia de Cornellà, per motiu d'un tràmit
administratiu, s'està deixant de prestar un servei mèdic preventiu de vital im
portància per a la detecció primerenca i el diagnòstic de les malalties mamàries
al que tenen dret les dones.
interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
Quantes proves de radiologia es fan diàriament al CAP Rambla de Sant
Feliu? S'ha reduït l'horari d'aquestes proves? En cas afirmatiu, per quin
motiu? Quina afectació ha tingut en els pacients?
Palau del Parlament, 22 de juny de 201 8

Assumpta Escarp Gibert
Diputada del GP PSC-Units
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