Nota de premsa
Terrassa, 8 de maig de 2015

El Consorci Sanitari de Terrassa es fa càrrec de la
Consulta Sexual i Ginecològica
A partir del proper dia 11 de maig el servei es prestarà al CAP Sant Llàtzer

Aquesta setmana s’han dut a terme els treballs de trasllat del servei de la Consulta
Sexual i Ginecològica, també conegut com la “Consulta Sexual Jove”, a les
dependències del CAP Sant Llàtzer del Consorci Sanitari de Terrassa. A partir del
proper dia 11 de maig el servei es passarà a prestar des d’un entorn sanitari, per
indicació del CatSalut, de la mateixa manera que ja s’ha anat implantant en altres
municipis catalans.
El trasllat no comporta cap canvi per a la ciutadania ja que seguirà sent obert, gratuït
i de lliure accés a la ciutat per a tota la població jove fins als 25 anys. Pel que fa a
l’acció de promoció i prevenció en l’àmbit de la salut sexual, aquest trasllat no
comportarà cap canvi. Els programes seguiran en funcionament de forma
col·laborativa entre el servei de Salut Comunitària de l’Ajuntament, i els
responsables del servei, que a partir d’ara dependrà del Consorci Sanitari de
Terrassa.
La Consulta Sexual i Ginecològica és un servei amb una llarga tradició a la ciutat.
Els seus orígens els trobem al Servei de Planificació Familiar, creat a finals dels
anys 80, que donava suport a la ciutadania terrassenca en l’àmbit de la planificació
familiar i la salut sexual. Amb la posada en marxa de la reforma sanitària, el Servei
Català de la Salut va reconèixer la tasca que es feia a les ciutats entre la població
jove i es va signar un conveni de col·laboració l’any 1995 per dur a terme aquest
servei a la ciutat i dotar-lo dels recursos necessaris.
El servei, vinculat fins ara al Servei de Salut Comunitària de l’Ajuntament de
Terrassa, ha comptat amb aproximadament 3.500 visites anuals al llarg d’aquests
vint anys de servei proper i confidencial. A partir d’ara, la Consulta Sexual i
Ginecològica s’ubicarà al Centre d’Atenció Primària Sant Llàtzer (carrer de la Riba,
62) amb un horari de dilluns a dijous de 8 a 14 h i de 15 a 19 h i divendres de 08 a
15 h. Per accedir-hi cal trucar al 93 731 01 37 o entrar al web del Consorci Sanitari
de Terrassa: www.cst.cat.
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