
ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PERQUÈ ES DONI SUPORT A
LES REIVINDICACIONS DELS FACULTATIUS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA I
S’INSTI AL DEPARTAMENT DE SALUT A MILLORAR ELS RECURSOS
DISPONIBLES PER L’ATENCIÓ SANITÀRIA A LA NOSTRA CIUTAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des  de  fa  anys,  la  sanitat  a  Catalunya  s'està  degradant
progressivament. Aquests anys de crisi han produït un empitjorament
clar i evident de les condicions en les quals els professionals sanitaris
atenen a la població, amb menys personal, amb equipaments cada cop
més  vells,  amb  salaris  reduïts  fins  a  un  30%  i  amb  una  càrrega
assistencial  cada  cop  més  alta,  condicionat  bàsicament  per
l'empitjorament del finançament de la sanitat, ja insuficient abans de la
crisi.  Tot  això  genera  una  evident  pèrdua  de  qualitat  de  la  nostra
sanitat,  i  unes  llistes  d'espera  totalment  inadmissibles  que  sovint
incompleixen els decrets i terminis de referència que garanteixen als
usuaris del Sistema Nacional  de Salut el  temps màxim d'accés a les
prestacions  sanitàries.  Per  exemple,  s'estableix  que  la  visita  amb el
metge o metgessa de família hagi de ser com a màxim en 48 h. A la
nostra ciutat tenim unes llistes d'espera per sobre la mitjana catalana, i
que  depenent  del  barri en  què visquis  i  associat  al  proveïdor  del
CatSalut  que  presti  el  servei  poden  arribar  a  ser  3  0  4  vegades
superiors, d'una zona a l'altra. Superant, en molts casos, més de 5-6
setmanes el temps per la visita al metge de capçalera.

Si  bé aquest  panorama és general  en el  món sanitari,  en el  cas  de
l'Atenció Primària,  que hauria de ser el  pal  de paller  del  sistema, la
situació s'agreuja encara més. En els  pressupostos  reduïts  d'aquests
darrers anys, el pes de l'assignació pressupostària de l'Atenció Primària
ha empitjorat, passant d'un 18% del pressupost en Sanitat, a un 16%,
quan el que recomanen els  experts  és que se li  assigni  un 25% del
pressupost  sanitari.
En aquest context, els metges d'Atenció Primària de l'Institut Català de
la Salut han dit prou i han convocat, de moment, 5 dies d'aturades a
finals  de  novembre,  amb unes  reivindicacions  que  inclouen  millores
assistencials,  increment  de  personal,  recuperació  de  la  pèrdua
retributiva  i,  evidentment  un  increment  important  dels  pressupostos
sanitaris en general i de la primària en particular.

La situació als CAPs de la nostra ciutat és molt semblant. La diferència
(i per això, de moment, encara no han convocat aturades) és que els
treballadors/es de la major part d'aquest CAPs (que pertanyen a Mútua
de Terrassa i el Consorci Sanitari de Terrassa) estan negociant un nou
conveni laboral  (que venç el  31 de desembre) a on estan negociant
bona part de les reivindicacions dels seus companys de l'ICS. Tot i això,
si les negociacions no donen sortida a les seves demandes, es veuran
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abocats a una situació similar, aquest cop però, conjuntament amb els
seus companys dels hospitals.

Per  tot  això,  el  grup municipal  de  Terrassa  en Comú proposa  al  Ple
l'adopció  dels  següents
ACORDS:

PRIMER:  Manifestar que l'aposta de l'Ajuntament de Terrassa és per
una  sanitat  pública  i  de  qualitat,  i  per  tant,  dotada  dels  recursos
necessaris.
SEGON: Donar suport a les demandes dels convocants de les aturades
previstes als CAPs de l'ICS. L'assoliment de seves peticions, sens dubte,
milloraria la qualitat assistencial que es presta a la ciutadania.

TERCER:  Que  l'Ajuntament  de  Terrassa es  posi  en  contacte  amb  el
CatSalut  perquè  doti  dels  increments  pressupostaris  suficients  als
proveïdors  del  CatSalut  que  donen  prestació  d'atenció  sanitària  a
Terrassa (Mútua de Terrassa i el Consorci Sanitari de Terrassa, CST) per
tal  que es puguin dotar  humanament i  material  i  revertir  la  situació
precària en  què es  troba  l'atenció  sanitària  a  Terrassa.
Treballar perquè les  llistes  d'espera  acompleixin  la  regulació  i  els
terminis de referència que estipula el Departament de Salut i perquè en
cap dels casos siguin superiors a la mitjana de Catalunya, fent especial
èmfasi a l'atenció primària.

QUART:  Fer  públic  el  suport  de  l'Ajuntament  als  pacients  i  als
professionals que pateixen aquestes condicions tan precàries.

CINQUÈ:  Demanar  del  CatSalut  les  dades  actualitzades  de  llistes
d'espera de procediments, de proves diagnòstiques, i d'espera per ser
visitat a l'atenció primària i als especialistes hospitalaris. Fer públiques
aquestes dades.

SISÈ: Comunicat aquest acord al govern de la Generalitat, als grups 
parlamentaris del parlament de Catalunya, al CatSalut, al Consorci 
Sanitari de Terrassa a Mútua de Terrassa, a la Plataforma en Defensa de 
la Sanitat Pública de Terrassa i al Consell de Salut de l'Ajuntament de 
Terrassa. 
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