Opinió

l’independent
de Gràcia

17 de febrer de 2012

Comissió de Salut / Associació Veïnal Vila de Gràcia

Boi Ruiz, conseller o representant de les mútues?
Aquests dies un diari [El Pais
8/2/2012 i 11/2/2012] explicava la diferència en l’atenció
als pacients privats i públics
en un hospital de la xarxa pública. El cas és que un metge
de l’hospital recomana a una
pacient operar-se del genoll
amb una espera de 7 mesos
però soluciona l’assumpte el
mateix metge en el mateix
hospital previ “passi per caixa
senyora i la podrem operar
per les tardes”.
Es tracta de l’Hospital de
la Seu d’Urgell, un centre
propietat de l’Ajuntament
i el bisbat que forma part
del sistema sanitari integral d’utilització pública de
Catalunya (SISCAT), és a dir,
un dels hospitals amb els
quals el Departament de Salut
de la Generalitat contracta
serveis sanitaris, un centre
que depèn bàsicament del
pressupost de la Generalitat i
que ha de vetllar per l’atenció especialitzada en aquella
zona.
La “Ley General de Sanidad”
del 1986 especifica que no
es poden fer
ingressos
hospitalaris
diferenciats
segons la
condició del
pacient i per
tant hi ha d’haver una llista
d’espera única. En resum,
el Govern permet i promou
l’incompliment de la legislació vigent.
Els retalls decretats pel

Sergi L.

Govern de la Generalitat han
aconseguit que determinats serveis, entre ells molts quiròfans,
tanquin a la tarda. Això ha fet
que les llistes d’espera s’allarguin espectacularment. Si un
pacient no es
pot esperar
però s’ho pot
pagar, passarà
primer. Davant
d’aquests fets,
l’única cosa que
fa el Departament de Salut és
obrir un expedient informatiu
en què recomana a l’hospital
que posi al dia el seu codi ètic
per tal d’adaptar-lo a aquestes
pràctiques il.legals. Aquesta
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actuació del Departament de
Salut avala aquestes pràctiques
i permet la seva generalització
a la resta d’hospitals.
Més encara, el Govern reformarà en breu la llei
que permetrà
l’exercici privat
dins dels vuit
hospitals de
l’Institut Català
de la Salut.
Quan això s’apliqui, la primera pregunta que
ens faran en arribar a l’hospital
serà: té una mútua vostè?
Sembla que el Govern i el Sr.
Ruiz s’estan passant en la seva
campanya de màrqueting pri-

vat. Serà que el problema és
tenir la guineu en el galliner?
I a Gràcia què està passant?
Tenim centres como ara la
Fundació Puigvert que té
assistència
privada i
pública amb
vies d’entrada
diferents. La
pacient de La
Seu d’Urgell ens ha
permet apropar-nos a aquesta
realitat. Algú coneix alguna
situació similar? Us animen
que si en coneixeu alguna ho
feu públic.
[salut@avgracia.cat]

A Gràcia la Puigvert
té assistència privada
i pública amb vies
d’entrada diferents
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el bloc

Iaioflautes
a la Vila

Si un pacient no pot
esperar una operació
però se la pot pagar,
passarà primer

núm.

Carina Bellver

tribuna

M’ensenya, orgullosa, l’armilla reflectant amb els lemes anti-retallades. És l’emblema dels iaioflautes, el
col.lectiu d’avis i àvies que
reivindiquen, pancarta en
mà, la democràcia participativa. Com la resta del seus
companys, l’ha utilitzada en
les tres accions de protesta
organitzades contra una
crisi econòmica que serveix
d’excusa, diu, per justificar
la supressió indiscriminada
de drets.
Perquè, encara que sobrepassi els 70, ella es nega
a quedar-se asseguda a
casa. I com ja va fer durant
el franquisme, prefereix
mobilitzar-se i alçar la veu,
aquest cop, contra una
repressió disfressada de
democràcia.
La propera acció serà al
març contra la corrupció.
I l’acabaran de perfilar en
una assemblea oberta a
tothom el 23 de febrer a
l’Ateneu Roig del carrer
Ciudad Real, el seu quarter
general i base d’operacions.
Allà, però, no donaran gaire
detalls. Com a gats vells
que són, saben que les parets escolten i que la policia
no entén d’edats quan treu
la porra.

què en penseu...

...de la reforma laboral aprovada pel Govern?
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Alberto Castro
pedagog
És una regressió pels drets dels
treballadors i la continuació de
la pèrdua de drets que s’han
aplicat a l’educació o a la salut.
A més han utilitzat una mentida
històrica com és que l’abaratiment del comiat afavoreix la
creació d’ocupació. El que genera és més precarietat.

Meritxell Aymerich
periodista

Potser sí calia fer una reforma
però aquesta precisament el
que farà serà retallar més drets
dels treballadors. Amb més precaritetat laboral, després serà
molt difícil recuperar els drets
que teníem.

Xavier Crespo
guionista
És una nova agressió als treballadors. Potser provocarà més
ocupació però serà més precària. No crec que fos necessària
una reforma laboral. al final
sempre acabem pagant els mateixos. Els treballadors sempre
sortim perjudicats.

Laura soler
estudiant
No sé de què ens estranyem
amb el govern que tenim. Em
sembla nefast perquè la situació
és molt dura i preocupant i això
donarà carta blanca a les empreses grans perquè s’acomiadi
en pitjors condicions i empobreixi més la classe treballadora. A
veure com reaccionem.
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