La FAVT com a representants de les Associacions de Veïns de Terrassa
recolza i dona suport a les manifestacions de protesta dels treballadors
de la Sanitat dels Hospitals de Terrassa
La FAVT considera que les retallades del pressupost està afectant de manera
molt preocupant a la qualitat dels serveis sanitaris i de Salut i empitjorarà en els
pròxims mesos com : el programa d’Atenció a la Dona, de 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.
En el cas de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa, el tancament del
Servei de Rehabilitació afectarà a una població de 400.000 persones que
arriba fins a 1.000.000 d’usuaris que quedaran sense assistència en el cas de
neurorehabilitació. Actualment aquest servei està tractant a 32.000 persones i
realitzant uns 250.000 tractaments a l’any. També està en vies de desaparició,
en aquest hospital, els Serveis de Reumatologia i Endrocrinologia, entre
altres.
Tot això reportarà, per a les persones que necessiten aquest serveis, un
malestar afegit a les greus malalties que pateixen, a més a més, de representar
en general, un retrocés de la qualitat de vida que ja havíem assolit i un
desprestigi per l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa que ja era referent
a nivell de l’Estat Espanyol.
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 l’objectiu de la seva privatització.
Altre democràcia es possible, ATUREM LES RETALLADES.
La Confederació d’AV de Catalunya (COVFAVC), actualment ha fet entrega al
registre del Parlament mes de 170.000 signatures de les entitats veïnals
adherides a l’organització i s’ha entrevistat amb la presidenta del Parlament,
Sra. Núria de Gispert.

