Davant la greu situació dels serveis d’urgències i de l’atenció primària
PERQUÈ LA SANITAT ÉS UN DRET HUMÀ, NECESSITEM
UN PRESSUPOST QUE REVERTEIXI LES RETALLADES

A

quests dies estem veient i patint el col·lapse dels serveis d’urgències. Fins i tot els treballadors
i treballadores sanitàries han denunciat reiteradament la greu situació i la vulneració dels més
elementals drets dels pacients, sovint persones grans, que han d’estar, a vegades dies, en
passadissos i mal atesos.
És imprescindible revertir aquesta situació, fins i tot des d’un punt de vista de dignitat humana. Des
d’EUiA exigim al Govern que doti el pressupost de la Generalitat de l’augment pressupostari que
permeti l’adopció de mesures urgents per tal de revertir i millorar la situació a les urgències dels
hospitals i als serveis d’atenció primària.
La situació actual té el seu origen en les polítiques d’austeritat imposades pel govern Mas i que
el govern Puigdemont continua: manca d’inversions, reducció de sous i de plantilles de metges,
infermeria, tancament de llits i plantes en tot el sistema de salut.
Considerem especialment greu la situació de l’atenció primària, que ha de ser l’eix vertebrador
del Sistema Públic de Salut i és la que rep més pacients, doncs ha patit una reducció global del
pressupost del 20%, una pèrdua de 3.000 professionals i el tancament de 60 punts d’atenció
continuada. Això ha fet augmentar el temps per ser visitat i en ser, en nombroses ocasions, atesos
per un metge o metgessa diferent es perd la referència fonamental del metge de família. Aquesta és
la veritable raó de la saturació dels serveis d’urgència dels hospitals.
El Govern de la Generalitat ha de posar fi a aquesta situació i cobrir les places per jubilació, malaltia,
maternitat, vacances o formació. No fer-ho implica ser còmplices de les polítiques mercantilistes
de l’època Boi Ruiz que tant han afectat la qualitat de l’atenció, portant a la sobrecàrrega als i les
professionals i a situacions de precarietat indignes.
Per tot això, des d’EUiA recolzem totes les mobilitzacions i accions que tant les professionals com
les usuàries de la sanitat emprenguin i cridem a la ciutadania a mobilitzar-se. Exigim:

· Augment de personal: cobertura de jubilacions i baixes.
· Reobrir els llits i plantes tancades.
· Recuperar els serveis que s’han privatitzat i els punts d’atenció continuada tancats.
· Que tot pacient sigui atès en un màxim de 24h i 48h a les llistes d’espera a l’AP.
· Incrementar el percentatge destinat a l’atenció primària de salut.
· Recuperar les activitats preventives i de promoció de la salut.
· Pla urgent per la cobertura de pediatres a ambulatoris i hospitals
· Control de la qualitat de l’atenció sanitària per part de la ciutadania.
Consells de Salut reals i no de cartró-pedra.

· Recuperació de les 14 operacions garantides, enlloc de les 3 actuals.
· Cap repagament sanitari. Ni aquí, ni enlloc.
PER UNA SANITAT PÚBLICA QUE GARANTEIXI EL DRET A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT I A
UNA ATENCIÓ SANITÀRIA DE QUALITAT, ACCESSIBLE I UNIVERSAL
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