Resolucions assemblea 45 Favb

Consells de salut
Després de la crisi i les retallades, i de l’augment dels
beneficis de les entitats asseguradores i privades sanitàries veiem que la crisi s’utilitza per justificar el canvi
de model del Sistema Públic de Salut, infiltrat des de fa
anys per un magma d’organitzacions: Fundacions, Consorcis i Societats Anònimes … etc.. que no sabem exactament què fan amb els nostres diners. Per això, donem
suport a la Jornada Europea contra la mercantilització
de la Salut en el Dia Mundial de la Salut que té lloc avui
7 d’abril.
La clau de la millora de la salut és a l’Atenció
Primària, base d’un sistema coherent i sostenible. Avui
dia, els professionals cada vegada més pressionats difícilment poden treballar amb dignitat. El compromís
d´accedir al metge de família en no més de 48 hores no
s´ha consolidat mai. Les llistes d´espera, tant terapèutiques com diagnòstiques, són intolerables. No hi ha suficient transparència ni seguiment de l´atenció per part de
l´Administració Pública.
Davant d’aquesta situació, volem que els àmbits de
participació com són els Consells de Salut i les Audiències Públiques siguin una veritable expressió de les necessitats ciutadanes.
Per això demanem:

Presenta: Comissió de Sanitat de la Favb
1. Adequar el nombre de professionals de Primària
a les necessitats d’atenció de la població de referència.
2. Que a cada Consell de Salut es presenti un resum de les reclamacions relacionades amb els serveis
del districte a poder ser agrupades per Atenció Primària,
Salut Mental, Especialitats, Hospitals i especialment
per tipus de reclamació.
3. Informació cada 6 mesos sobre els temps d’espera per accedir als serveis sanitaris de referencia del
districte.
4. Informar les veïnes i veïns de l´ordre del dia
amb els temes a tractar i amb un temps raonable abans
del Consell.
En àmbits complementaris demanem:
Dotar les instal·lacions de CAPS i CUAPS de més
línies telefòniques i de mòbil per a usuaris i professionals que siguin gratuïtes (el 061 no ho és) i anul·lar els
902 perquè la Sanitat Pública no ha de tenir números de
pagament.
Cal que els Consells de Salut facin el seguiment de
les necessitats i siguin un ens que reivindiqui el compliment d’una gestió de qualitat i transparent de la Sanitat
Pública.

