Saps que els centres sanitaris públics
podran fer activitat privada?
La Conselleria de Salut de la mà de Toni Comín treballa perquè els centres públics puguin oferir serveis sanitaris
privats a persones que no tinguin la condició d’assegurats, i també a aquelles que vulguin renunciar a la cobertura
pública per ser ateses com a pacients privades. Es permetrà la realització d’un 49% d’activitat privada als centres
públics.

Perquè rebutgem l’activitat privada als centres sanitaris públics?
•Empitjorarà l’assistència sanitària, ja que no es disposarà de més recursos econòmics, materials ni
humans i s’hauran d’assumir els pacients privats.
•Suposarà una major llista d’espera. Es genera una doble llista d’espera, una per aquelles persones que
vulguin i puguin pagar i una per a les que no.
•Els teus drets sanitaris dependran dels teus recursos econòmics i això, farà augmentar la desigualtat.
•Sobrecarregarà les treballadores i les empentarà a fer prestamisme laboral, ja que pagades amb recursos
públics, dedicaran hores de feina a l’activitat privada.
•Les instal·lacions públiques estaran al servei dels interessos econòmics privats. Quiròfans, llits, visites,
proves... Estaran disponibles però reservats a l’activitat privada.
•Fomentarà la competència de centres públics i d’aquests amb els privats. Disminuirà la qualitat assistencial i la qualitat laboral dels treballadors i treballadores, ja que per ser competitius s’abarateixen costos.
•Suposarà confusió d’interessos públics i privats i facilitarà corrupteles. Que una mateixa infraestructura,
i personal sanitari hagin de respondre a interessos públics i a interessos privats facilita que es confonguin aquests dos.

Què pots fer per aturar l’activitat privada als centres sanitaris?
Signa en contra de permetre que es faci activitat privada en els centres sanitaris públics. Trobaràs els punts de
recollida de signatures aquí: https://www.facebook.com/cupsanitat
Ajuda’ns a explicar aquesta situació, difon aquesta informació, explica-ho a les teves companyes, amigues, veïnes.
Si saps que el teu centre deriva activitat a la sanitat privada pots presentar una queixa fent servir aquest formulari:
https://www.facebook.com/cupsanitat
Organitzat en l’espai de lluita contra la privatització de la sanitat més proper, i si vols, també amb nosaltres:
sanitat@cup.cat.
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