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AL “CERCLE DE SALUT” LI DIEM:

“LA NOSTRA SALUT NO ÉS EL SEU NEGOCI”

És tan gran la crisi  del  model  sanitari  català que l’establishment sanitari  ha
creat  un  Cercle  de  Salut,  a  l’estil  del  Cercle  d’Economia  diuen,  per  tal  de
preservar-lo.  Així  hem vist  com el  passat  24  de  Gener  els  seus  impulsors
presentaven  en  societat  el  seu  manifest  constitutiu,  envoltats  d'una  gran
cobertura mediàtica.

Han donat a conèixer una nova organització però en defensa d’allò tan antic
com el model sociovergent que ha regnat en el model sanitari català des de
sempre.

S’inspiren  en  l’afirmació  que  dies  enrere  hem  pogut  llegir  o  sentir  en
declaracions de la coordinadora general del PDeCat Marta Pascal que deia:
“L’important en Salut és la qualitat del sistema, i no qui la presta”,  en la línea
que ells diuen que  “….es mostren partidaris de que el  sistema compti  amb
organitzacions flexibles orientades a aconseguir bons resultats de salut  i  de
qualitat de vida (...) i possibilitin una gestió eficient dels recursos amb agilitat
per competir (…) en un entorn cada dia més dinàmic i competitiu”.

L’organització és nova, però no la ideologia, ni els seus integrants, que són els
mateixos que han defensat des de sempre un model mixt públic-privat garant
de poder fer negocis a la vegada que donar serveis sanitaris.

Als  col·lectius,  organitzacions  i  sindicats  alternatius  en  lluita  contra  la
privatització de la Sanitat que hem entès que és precisament el model, i no una
altra cosa, el problema que té el Sistema Sanitari Català, no ens fa por aquest
Cercle de Salut, ni la seva constitució ni el que pensen que poden arribar a
influenciar l’Administració. Més aviat al contrari, deixen veure la por que tenen
ells, comprovant com el model s’ha qüestionat i està a hores d’ara ferit de mort,
perquè s’ha evidenciat que és el  responsable de moltes de les irregularitats
econòmiques, casos de corrupció inclosos, en el nostre sistema de Salut. I és
per  aquesta  raó  que  molts  col·lectius  i  ciutadania  organitzada  estem
disposades a canviar-ho i generar-ne un de debò que estigui al servei de les
persones, i no a les ordres dels negocis de ningú.

Per tant, el nostre Sindicat CATAC-CTS/IAC se suma a la resta de
col·lectius a fer una crítica a aquest Cercle de Salut, dient que tenim
la raó i que no els tenim por.

http://www.catacctsiac.cat/principal.php?m=bf6b0f58d00358ea44b0d4205479fb1c&i=46190

