
                
NOTA INFORMATIVA

La nova seu d’atenció a la salut infantil i juvenil
del Pla de l’Estany s’ubica a la Clínica Salus

• Aquest dimarts 23 de novembre s’ha estrenat el nou espai, que consta de dues

consultes per a l’atenció psicològica, psiquiàtrica i de treball social tres dies a la

setmana en horari de 8:30 del matí a 14:30 de la tarda. 

• Les obres de construcció i d’habilitació de les noves dependències han estat

finançades íntegrament per la Clínica i han tingut un cost aproximat de 65.000 €.

      • D’aquesta manera, el territori recupera l’atenció especialitzada de la Xarxa Mental 

      Infanto-Juvenil en un nou equipament sanitari.

      • El gerent de la Clínica Salus Infirmorum, el doctor Àngel Gómez, ha expressat la 

      seva satisfacció per haver col·laborat al fet «d’apropar l’assistència d’aquestes 

      disciplines mèdiques als infants i joves de la comarca».

 

       Banyoles, 25 de novembre de 2021.

Aquest dimarts 23 de novembre s’ha posat en marxa la nova seu  del  Centre de Salut Mental Infantil i
Juvenil (CSMIJ) del Pla de l’Estany a la Clínica Salus Infirmorum. D’aquesta manera, i en coordinació amb
la  Xarxa Mental  de l’Institut  d’Assistència  Sanitària  (IAS)  del  CatSalut,  la  comarca recupera l’atenció
especialitzada  en  aquest  àmbit  centralitzada  en  un  mateix  recurs  assistencial  i  amb  un  equip  de
professionals encapçalat per la doctora Cristina Lombardia, i integrat per dues psicòlogues, una psiquiatra
i una treballadora social que oferirà atenció tres dies a la setmana; els dimarts, els dijous i els divendres,
de les 8:30 del  matí  a les 14:30 de la tarda.  Les hores de consulta s’han de demanar en el  Centre
d’Atenció Primària (CAP).  

L’espai,  ubicat  a  la  planta  zero,  s’ha  reformat  per  complet  amb  una  inversió  total  de  65.000  €.  El
finançament de totes les obres de construcció i  d’habilitació  de les dues noves consultes,  que s’han
equipat amb tot el material d’oficina necessari, els aparells informàtics, les tauletes i cadiretes pels més
menuts i la senyalització pertinent, ha anat a càrrec íntegrament de la Clínica Salus Infirmorum, que fa una
aposta decidida per col·laborar en l’atenció d’aquest tipus de servei a causa de la creixent demanda en la
seva àrea d’influència.

Trastorns

L’equipament, que s’integra en la xarxa d’atenció a la salut  mental  infantil  i  juvenil  de les comarques
gironines,  centra els seus esforços en la valoració i tractament de trastorns psíquics dels infants i joves
fins a divuit anys que presenten símptomes o sospites d’alteracions psicològiques o psiquiàtriques amb la
consegüent repercussió d’exclusió social i dificultat en el seu correcte desenvolupament. 
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Es  tracta  d’un  enfocament  integral  que  té  en  compte  els  tres  nivells  d’atenció  (prevenció,  atenció  i
rehabilitació)  des d’una visió multidimensional biològica,  psicològica i  social  de la  persona. Un model
d’assistència que posa a la persona en el centre del sistema. 

El gerent de la Clínica Salus Infirmorum, el doctor Àngel Gómez, ha valorat molt positivament l’inici del
servei:  «Per  a  nosaltres  és  una gran  satisfacció  haver  signat  un acord amb l’IAS per  apropar
l’assistència d’aquestes disciplines mèdiques als  infants i  joves de la  comarca amb dos nous
despatxos que es troben dins les instal·lacions de la nostra Clínica», ha subratllat. Totes les entitats
implicades en la recuperació de l’atenció del CSMIJ al Pla de l’Estany, des de l’Ajuntament de Banyoles, el
Consell Comarcal del Pla de l’Estany (CCPE), l’Institut Català de la Salut (ICS), el CatSalus i el mateix
IAS,  s’han mostrat  sempre molt  receptius i  col·laboradors per aconseguir  l’objectiu  comú de tornar  a
disposar d’aquest servei en el territori en menys de sis mesos. 

        Per a més informació: Òscar Bonet – obonet@clinicasalus.org – 649 362 882 
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