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L'ACRA demana que el pressupost per atendre els dependents moderats es destini només a cuidadors
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L'ACRA demana que el pressupost per atendre els dependents
moderats es destini només a cuidadors professionals
Considera que "la millor atenció possible" només la poden garantir els professionals i centres autoritzats
Barcelona | 30/06/2015  18:08h
ACN

La presidenta d'ACRA ha manifestat la seva preocupació "perquè no volem que el sistema s'alenteixi, i més quan ara ja hi ha
problemes per complir amb el termini que marca la llei a l'hora d'atorgar un recurs, i que està fixat en sis mesos a partir de la
data de valoració". Per tant, ha afegit, "cal reforçar el sistema i els circuits corresponents".
D'altra banda, l'Associació espera que aquesta nova dotació pressupostària de 18 milions vagi acompanyada d'una acceleració
d'aquells compromisos pendents per part del Departament de Benestar Social i Família, segons ha apuntat, com són els 40
milions d'euros que encara es deuen a les entitats col·laboradores, i la reducció de les 17.000 persones en llista d'espera per
una plaça pública en grau III i grau II, "i més quan al sector privat hi ha milers de places vacants".
La dependència moderada o de grau I es dóna quan una persona necessita ajuda per fer vàries de les seves activitats
bàsiques diàries, com a mínim una vegada al dia, o té necessitats d'ajuda intermitent o limitada per a la seva autonomia
personal. L'ACRA recorda que n dependent moderat, per exemple, pot patir diverses patologies, des d'una mobilitat escassa
fins a trobarse en la fase inicial d'una malaltia degenerativa com l'Alzheimer. Es calcula que un 70% dels 60.000 dependents
moderats que hi ha a Catalunya són persones amb 65 anys o més, els quals tindrien dret a les prestacions sobre centres
d'atenció diürna per a gent gran, servei d'atenció domiciliària i prestació econòmica per a cuidador no professional.
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