
El Síndic Respon

Com molts de vosaltres sabeu, el passat dia 7 d’octubre, la Comissió de Salut de 
l’Assemblea de St. Andreu juntament amb les Assemblees de la Trinitat, Bon Pastor-
Baró de Viver i Nou Barris van lliurar al Síndic de Greuges el document de 
queixa/petició i les 9.000 signatures recollides reivindicant l’obertura de les urgències 
nocturnes als ambulatoris de la zona Sat Muntanya.
Dons be, ara fa uns dies vam rebre la notificació del Síndic on diu textualment que “ tot 
i que el dret a la protecció de la salut dels ciutadans es un dels àmbits  en els quals 
aquesta institució ve desenvolupant les seves actuacions”,  no troba que, la forma que te 
l’ administració d’ organitzar-se  suposi actuacions irregulars o arbitraries i  per això  ha 
de respectar l’actuació de l’administració. No obstant això, continuen treballant en els 
problemes que es detecten i que poden afectar als drets de les persones de manera 
individualitzada.
Nosaltres pensem: no seria mes lògic enfocar els seus esforços en solucionar un 
problema general que afecta a gran part de la ciutadania en comptes d’anar resolent 
casos individuals. Amb aquesta actitud no anem enlloc.
Volem convidar al Síndic a que faci una visita per les sales d'urgències dels hospitals i 
dels Cap’s que des de fa dies resten col · lapsades i també per les sales d'hospitalització 
que a data d'avui continuen tancades i que fan impossible poder drenar les urgències. 
Aquesta situació comporta que el patiment dels malalts i familiars i el maltractament 
que les sobrecàrregues de treball estan provocant en el personal sanitari agreugin encara 
mes, la situació catastròfica que esta vivint la sanitat catalana en aquests moment. La 
Grip A ja ha començat a fer acte de presència i en els pròxims dies anirà en augment.
Els hospitals no poden absorbir aquest volum sense els mitjans necessaris. Els diferents 
programes d'hivern als hospitals son gairebé inexistent i els pacients amb grip A són re 
col·locats en sales d'hospitalització i passadissos sense les  atencions necessàries. Tota 
aquesta situació està generant més despesa econòmica a llarg termini que l'estalvi 
immediat del dia a dia.
Sembla a més a més, que els metges comencen a adonar-se que tot el que s'està tancant 
a la publica no està revertint en la privada i ara per a ells comença el veritable problema. 
Els usuaris no es poden costejar mútues privades que a sobre no els garanteixen 
tractaments complets i a les quals de vegades no poden accedir per no complir amb el 
perfil social i econòmic. Si ets gran, amb salut delicada i sense grans recursos 
econòmics no ets rentable.
S'està demostrant que els medicaments genèrics no actuen de la mateixa manera que els 
que les farmacèutiques distribueixen amb la seva pròpia marca i això a llarga generarà 
dues classes de malalts, els que es podran pagar una medicació de qualitat i els que 
s'allarguessin seva malaltia prenent medicament de eficàcia limitada.
Sr. Síndic, no en te prou evidencies amb tot això per actuar i fer alguna cosa.



Nosaltres tot i això, continuarem reivindicant una Sanitat Publica i de Qualitat per a 
tothom i us convidem a tots vosaltres a col·lapsar al Síndic de Greuges amb denuncies 
individuals.

Salut, ara mes que mai.
Per a refrescar les noticies:
http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/10/07/capsantandreu-retallades-
urgenciesnocturnes-protestes/#None
http://assembleastap.wordpress.com/2011/10/09/lliurament-de-9-000-signatures-al-
sindic-de-greuges-en-contra-de-les-retallades-sanitaries/
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