
 

 

Sr. Comín així no                      23 Gener 2017         

“El Periódico”, del dissabte 21 de Gener del 2017, va publicar una entrevista del 

Conseller de Salut Sr. Antoni Comín, que deixa veure la seva falta de coneixement i 
sensibilitat per poder exercir aquest càrrec, fet que ja coneixíem no només per  
l’entrevista, sinó també pels 35 anys del seu partit al poder que han servit per omplir 
les butxaques a uns pocs i deixar-nos sense recursos a malalts i professionals, això 
sense tenir en compte les portes giratòries, les externallitzacions de serveis amb 
l’única finalitat de crear benefici i negoci al voltant de la sanitat, els casos de 
corrupció, etc, situació que encara perdura.  

És un fet que la nostra sanitat ha sortit endavant per la gran feina dels seus 
professionals  que hem estat humiliats pels successius governs i els seus consellers 
de salut, els quals han estat més dedicats a destruir la sanitat pública en pro de fer 
negoci al seu voltant, que de buscar el benestar de la població a la que dóna servei, 
sense comptar amb el maltracta reiterat als seus professionals. 

Per al  Sr. Comín és un fet normal que els malalts siguin als passadissos, i a més 
assegura que aquest fet és, de vegades, per decisió de les infermeres, que segons 
ell tenen més a prop al malalt i és aquesta la raó per la qual no es deriven als malalts 
als boxes d’urgències. 

“Sr. Comín, vostè no té ni idea del que patim els professionals que 

prestem servei a les àrees d’urgències. Els passadissos no poden 

ser un espai on ubicar un pacient. És denigrant i indignant tenir 

persones malaltes fora dels espais assistencials, i els passadissos 

no ho són”. 

 

El PIUC es posa en marxa 3 mesos després del que es posava anys enrere, d’això 
no en parla. Moltes plantes d’hospitalització del hospitals públics s’han convertit 
definitivament en despatxos, tancant la possibilitat de llits per als malalts amb motiu 
de la crisi, d’això cap menció. Només a l’Institut Català de la Salut s’han perdut més 
de 5.000 professionals de plantilla els últims 4 anys sumats als professionals que 
van deixar de contractar, de tot això res a dir. Ara, i per sinó hi havia prou, resulta 
que és culpa dels professionals que els malats estiguin als passadissos. 

Més indignant encara és tenir un conseller de sanitat com vostè, Sr. Comín 

 

Notícia:  Antoni Comín: "Els hospitals operaran menys quan hi hagi 
epidèmia de grip". Un Comín amb moltes contradiccions. 
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