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L’alcaldessa, Oro Azorín, i el  regidor de Sanitat, Juanjo Milvaques,  s’han reunit  
amb el Comissionat de l’Hospital de la Ribera, Josep Sanfeliu. Una reunió molt 
profitosa ja que el comissionat és un representant de la Conselleria de Sanitat en 
l’Hospital i la seua funció és avaluar la qualitat dels centres de salut, així como 
vetlar i garantir l’adequada prestació sanitària i la qualitat mèdica assistencial. 

L’alcaldessa i el regidor han aprofitat la visita del comissionat per traslladar-li 
diverses reivindicacions històriques i necessàries al Centre de Salut de Favara  
per  millorar l’atenció sanitària al poble.  

La primera ha sigut l'augment d'hores d'atenció primària, concretament han 
demanat un altre metge en la consulta i l'alcaldessa ha insistit molt que fora el 
mateix professional totes les setmanes perquè els pacients puguen agarrar 
confiança cosa que no passaria si cada setmana vinguera  un metge diferent. 

La segona mesura que han demanat ha sigut l'augment d'hores de pediatria, així 
com l'adequació de la sala de pediatria perquè la consulta dels més menuts estiga 
separada dels majors. 

La tercera petició que han fet el regidor i l'alcaldessa ha sigut la necessitat d'un 
altre infermer que reforce l'únic  que hi ha en estos moments. 

L’equip de govern considera que l'atenció que ha està tenint  fins ara el poble de 
Favara ha estat insuficient perquè el nombre de cartilles mèdiques d'adults, de 
majors i de menuts s'ha multiplicat però el  servei d’atenció sanitaria no ha variat 
la qual cosa provoca una forta pressió professional que afecta directament el 
servei al poble. 

El comissionat de La Ribera ha agarrat el compromís d'estudiar de forma seriosa 
les deficiències d'atenció mèdica detectades per l'equip de govern i de portar 
endavant totes les propostes de millora exigides des que entraren a governar.  
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