COMUNICAT DE PREMSA
La FAVT recolza la manifestacions de protesta dels treballadors de la
Sanitat dels Hospitals de Terrassa y denuncia al govern de
Convergència i Unió de privatitza el Sistema Sanitari Públic.
A Catalunya, el Govern del president MAS anuncia cada dia noves retallades amb
l’excusa de la mala gestió del Govern anterior i de la manca d’entesa amb el
Govern de l’Estat. Aquestes retallades més que solucions per sortir de la crisi son
mesures per impulsar un canvi de model social y de gestió de la sanitat: El govern
de Convergència i Unió està encobrint la transició d’una SANITAT de gestió
pública i pública concertada a una SANITAT PRIVADA I MERCANTILISTA.
El Govern de CiU no escolta.. les demandes ciutadanes y la Mesa del Parlament de
Catalunya ignora al moviment veïnal (CONFAVC) i no va atendre el lliurament de
mes 100 mil firmes per aturar les retallades sanitàries.
La FAVT considera que les retallades del pressupost està afectant de manera mol
preocupant a la qualitat dels serveis sanitaris i de Salut i empitjorarà en els
pròxims mesos com : el programa d’Atenció a la Dona, Ribatge de Càncer de
mama, Programa de Salut Escolar, Programa de Salut Postdental, etc. Tancament
de CAPS i reducció del seu horari, tancament de Plantes Hospitalàries, menor
oferta de proves complementaries, pèrdua de llocs de treball, etc. I tot plegat
comportarà que les llistes d’espera es vegin incrementades, tant les d’intervenció
quirúrgiques com les visites a metges especialistes i infermeres.
La FAVT defensa una Sanitat pública i de qualitat i entenen la Sanitat, com un dels
Pilars basics i més important de l’Estat del Benestar, i no pot ser retallada per
criteris exclusivament econòmics amb el objectiu de la seva privatització. Altre
democràcia es possible, ATUREM LES RETALLADES.
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