Als membres del Consell Municipal de Salut

Des de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa volem manifestar
la nostra disconformitat per la dinàmica de les reunions del Consell Municipal de Salut.
A partir de la primera reunió que es va celebrar l'1 de juny de 2016, ens hem passat
massa temps mirant-nos el melic, explicant les coses que els proveïdors de la Salut
Pública fan bé i mai no queda prou temps per a trobar solucions als greus problemes
sanitaris que arrossega el nostre municipi.
Per cert, fer bé les coses és l'obligació de qualsevol professional en el seu àmbit de
treball.
De fet cap de les nostres reivindicacions, reiteradament assenyalades per nosaltres,
han estat tractades en el Consell.
Per fi, es va decidir la creació d'un grup de treball d'accessibilitat al sistema sanitari i
un altre de salut comunitària, però en la primera reunió d'aquests grups es va tornar a
repetir el mateix guió. Llargs parlaments previs dels representants dels proveïdors i
cap temps per a posar-hi fil a l'agulla. Així no anem bé!
El Consell Municipal de Salut no té cap utilitat, si no aconseguim canviar aquesta
dinàmica, i per això fem les propostes següents:
Per fer les reunions més àgils caldria enviar abans, per correu, les informacions o
informes que es donen a cada reunió i que són molt interessants, i limitar el temps per
discutir les qüestions, per puntualitzar o per preguntar. Ja que, actualment, ens ocupa
la gran part de les reunions i no hi ha cabuda per debatre els temes que ens
preocupen als diferents grups.
L'orde del dia s'ha de consensuar entre tots, els grups hem de poder suggerir aquells
punts que considerem prioritaris i que es puguin debatre col·lectivament.
Pensem que introduint aquests canvis a la dinàmica actual, es milloraria molt i no
tindríem la sensació que estem dirigits per l'Ajuntament.
Els treballs del Consell s'han de centrar sobre els dèficits a l'atenció sanitària més
urgents:
—Un servei d'ambulàncies del tot insuficient, amb un protocol gens transparent.

—Situació d'emergència sanitària que cada any arriba amb la grip, amb una atenció
desbordada, repercutint en les patologies de les persones malaltes, provocant
endarreriments en les llistes d'espera d'altres patologies, i de les condicions de treball
dels professionals.
—Les llistes d'espera, i com fer-hi front.
—La situació d'espera i d'atenció a la clínica del dolor.
—L'atenció de les persones sense targeta sanitària, fins i tot persones que tenint la
targeta sanitària no tenen CAP assignat.
Aquests són alguns dels greus problemes de salut sanitària i democràtica que tenim a
la nostra ciutat, Cal l'esforç de tothom per revertir-los.
Terrassa, 17 de gener de 2017
Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa

