
Assemblea de Salut 
de Sant Andreu És un 
grup que neix com a res-
posta a les  retallades en 
la Sanitat proposades pel 
Govern de la Generalitat.

RETALLADES A HORES D’ARA:

 -Tancaments de les Urg. Nocturnes als Caps 
dels Barris i centralització en un de sol.
 -Disminució d’especialitats que farà que 
l’usuari hagi de traslladar-se a un altre centre segon 
cada dolença especifica.
 -Tancaments llits hospitalaris i de UCI i de 
plantes senceres d’hospitalització amb augment del 
temps d’espera a urgències.
 -Tancaments quiròfans de tarda no nomes 
d’intervencions no urgents (cataractes, hernies, 
galindons), també es veuran afectades cirurgies 
com les cardíaques.
 -Reducció anual d’intervencions amb pròte-
sis.
 -Tancament Urgències de L’Hospital de 
L’Esperançà
 -Retalls en proves diagnostiques (Rxc, 
analítiques, TACs, mamografies) i possible externalit-
zacio serveis públics actuals.
 -Cessió d’infraestructura publica per fer 
activitat les mútues (Llei OMNIBUS).
 -Reutilització material sanitari (esterilització).

AIXÒ AFECTA A L’USUARI AMB:

 -Allargaments llistes d’espera que poden 
acumular fins a 8 mesos als que ja patim hores 
d’ara.
 -Retallades en materials sanitaris per 
l’hospitalització del malalt.
 -Control mes estricte de la medicació.
 -Retalls en personal sanitari que minvaran la 
qualitat assistencial (no contractació de personal 
suplent que hores d’ara ocupava places estructurals 
–fixes-).

PROPERES CITES:

Del 10 al 19 Acampada Sant Andreu. (Pl.Orfila)
14 i 15 de Juny concentració davant parlament.
19 de Juny Manifestació Unitària Indignats.

http://assembleastap.wordpress.com/
email: assembleasantandreu@gmail.com
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