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L'alcaldessa, Oro Azorín, dilluns 22 de febrer,  assitix a  Alzira a la reunió amb Josep 
Sanfeliu, Comissionat de l' Hospital de la Ribera. 

El motiu de l'encontre ha sigut  fer-li arribar al Comissionat les exigències de l'equip de 
govern en la prestació del servei mèdic a Favara. Des de l' Ajuntament es demana:  

•La reducció dels dies d'espera per a una cita mèdica. (No és ètic que una persona haja 

d'esperar una mitjana de 7 a 10 dies per poder tindre atenció mèdica). 

•Un altre metge que passe consulta, a ser possible tots els dies.  

•L'habilitació del MACAP per passar les consultes de pediatria. 

•L'augment real d'hores setmanals de pediatria així com la no-supressió del servei en 

festius i en estiu. 

•Altre infermer que rebaixe la càrrega assistencial de l' infermer actual i amb un horari 

amb combinació a la nova consulta mèdica. 

•La recuperació de les classes de la preparació al part.  

•La utilització del quartet del costat de la metgessa com a sala de recepció per agarrar 

cita perquè la gent tinga intimitat. (Actualment s'agarra cita o es fa qualsevol tipus de 

gestió al corredor, sense mostrador ni separador i davant de la sala d'espera cosa que 

provoca una falta d'intimitat molt desagradable en un poble tant menut on tots es 

coneixen). 

•La reducció de temps d'espera per a les consultes d'especialitats a l' Hospital de La 

Ribera d' Alzira. (hi ha especialitats que arriba a més de 3 mesos). 

•La impossibilitat d'aparcar el cotxe.  

Per part del Comissionat s'ha agarrat el compromís de portar a la comissió mixta totes  les 
peticions de l'equip de govern de Favara. Esta comissió, formada per Conselleria i l' 
empresa que gestiona el servei, tindrà lloc al mes d'abril. 

Per part de l'alcaldessa s'ha agarrat el compromís d'esperar a l'acord de la comissió  i de 
començar actuacions fermes sinó es porten endavant les revindicacions de prestació de 
servei  tant necessàries i justes per al poble de Favara.  
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