CATACCTS presenta recurs contra el Decret
que pretén retallar encara més l'atenció
continuada i urgent en l'atenció primària
CATACCTS ha interposat recurs contra l’Acord 3/2012 de 23 de febrer del Consell
d’Administració de l’Institut català de la Salut, pel qual s’aprova la norma reguladora de
l’atenció continuada i urgent de base territorial de l’Institut català de la Salut publicat al
DOGC el 26 de març d'enguany i signat pel nostre botxí Josep Prat i Domènech qui, ens
agrada recordarho, està essent investigat per l'Oficina Antifrau de Catalunya.
La pretensió d'aquest Acord és ampliar les àrees d'influència dels dispositius que donen
atenció continuada i d'urgències. En concret,
 L’àrea d’influència dels CUAP que ara és d'entre 6 i 12 ABS, podria arribar a les 15 ABS.
 L’àrea d’influència dels PAC, que ara és d'entre 1 i 6 ABS contígües, podria arribar a les
12 ABS, eliminantse el requisit de la contigüitat
Volen tancar més dispositius assistencials d'atenció primària, i ho volen fer de manera
il∙legal i barroera:
L’actual model d’atenció continuada i urgències en l’atenció primària va ser creat pel II
Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut va significar la posada en marxa d’una
nova organització amb una base territorial més àmplia, anomenada Atenció Continuada i
d’Urgències de base Territorial (ACUT) que posteriorment va recollir el Decret 258/2007, el
qual va establir amb caràcter provisional diferents normes organitzatives, entre elles les
referents a l’ACUT. Però...
Simplement, aquest Acord és il∙legal perquè ni el 'pressumpte corrupte' Josep Prat ni el
Consell d'Administració de l'ICS poden modificar un Decret ni un Acord aprovat per un
Acord del Govern de la Generalitat. Lamentem desconéixer si, d'alguna manera, les
teòriques representacions sindicals i d'usuaris en aquell Consell d'Administració s'han
oposat a la mesura. Si no ho han fet, poc ens representen.
Fets gravíssims com la recent mort d'un pacient a Breda on, sis dies després i malgrat que el
tema s'ha tractat al Parlament, encara es manté en secret quant de temps va trigar a arribar
un metge o una metgessa, posen en qüestió les isocrones i els protocols existents i fan
absolutament il∙legítim, a més d'il∙legal, aquest Acord impugnat que pretén confirmar la
reducció de punts d’atenció continuada i els tancaments de centres realitzats.

Ni una sola mort més pel mal govern de la nostra sanitat!

Mori el mal govern!

