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L’atac planificat als sistema públics de salut i als drets socials, es pot concretar,
centre a centre (de primària, hospital,..) en un mapa territorial.
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L¡hospital de la Vall d’Hebron atén a unes 420.000 persones, veïns i veïnes
dels barris de la zona nord de Barcelona i també a pacients de tota Catalunya perquè és un centre de referència. Es l’hospital públic que més retallades pressupostaries ha patit durant el 2011 i es prolongaran durant el 2012.
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Les conseqüències d’aquestes retallades la suporten desenes de milers de persones que esperen cita per ser operades d’una malaltia o lesió no urgent (pot ser
no urgent, però si important) diagnosticada fa molts mesos. Altres esperen cita
per proves diagnòstiques, visita amb metges especialistes, etc. durant un any o
dos.
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El govern i el seu ”no saludable” conseller Boi Ruíz han perdut la decència dels
que haurien de ser servidors públics i ataquen la dignitat de la ciutadania de Catalunya, enfonsant el que hauria de ser la prioritat màxima d’una societat: la prevenció i la cura de la salut dels seus malalts, siguin lleus o greus, siguin grans o joves
. Sota l’excusa de la crisi, el que hauria de ser una inversió de futur, la inversió en
la prevenció de la malaltia, passa a ser una despesa a retallar.
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Rebutgem de manera frontal “l’eliminació del dret universal a l’accés a una sanitat pública, de qualitat” i ens posicionem en contra de les propostes de recopagament que posen en perill la supervivència, cohesió social i el benestar dels
ciutadans/es i afavorint, de retruc, a les mútues privades de la salut
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QUANTITAT I QUALITAT DEL SERVEI PUBLIC HOSPITALARI DE
SALUT:
-Recuperar el funcionament del hospital al 100%
-Obertura dels quiròfans, llits i consultes tancats
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SUFICIÈNCIA PRESSUPOSTARIA:
-Dotar a l’Hospital Vall d’Hebron de suficiència financera i pressupostaria: i calen els recursos necessaris per agilitzar tot el servei
públic hospitalari.
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TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ PÚBLICA DE L’HOSPITAL
-Dotar d’accés públic, des del respecte a la protecció de les dades
personals, a les llistes d’espera ordenades per especialitats.
- Dotar d’accés públic a la Memòria anual de l’activitat i a la Memòria d’execució del pressupost.
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