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«Les malalties no fan vacances»,
clam unànime contra la manca de
personal sanitari a Tarragona
La CGT i el Grup de treball en Defensa de la Sanitat Pública denuncien
col·lapse a les urgències de l'Hospital Joan XXIII i exigeixen que es rebaixin les
ràtios de pacients

Urgències Hospital Joan XXIII de Tarragona | Jonathan Oca

Davant els constants col·lapses que pateix el servei d'urgències de l'Hospital Joan XXIII,
(http://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/22104/collapse/urgencies/hospital/joan/xxiii/quatre/h
ores/espera/ser/atesos) la CGT i el Grup de treball en Defensa de la Sanitat Pública exigeixen
que s'incorpori més personal per pal·liar aquesta situació.
A l'estiu, els pacients que acudeixen al centre sanitari es multipliquen i això provoca que els
treballadors tinguin molta càrrega de treball extra i alhora, que el servei no sigui el que la
ciutadania es mereix. Segons expliquen, hi ha dos metges menys a urgències respecte a l'any
passat i això comporta que no es pugui atendre a la gent en un temps adequat ni una atenció digna
de l'Institut Català de la salut, "és un peix que es mossega la cua".
"Les malalties no fan vacances"
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Sota el lema "Les malalties no fan vacances", reclamen que la direcció de l'hospital i l'ICS actuïn i
incorporin més personal i que baixin les ràtios de pacients.
En la seva reivindicació posen damunt la taula que els professionals tant de l'Hospital Joan XXIII
com del Sociosanitari Francolí no juguen amb les mateixes condicions que els dels altres centres
provoca que metges i infermeres marxin a buscar una altra feina, sigui a la privada o a
l'estranger. Ara mateix, segons la CGT hi ha un 33% de la plantilla que està en precarietat laboral.
Segons Aragonès, hi ha gent que té un contracte d'un, dos o tres mesos i es va renovant, això vol
dir que no tenen vacances i que no tenen una qualitat de vida ni laboral adequada.

A l'estiu es multiplica la xifra de pacients que va acudeix a urgències a Foto: Jonathan Oca

Segons els portaveus de la CGT i del grup de treball, Agustí Aragonès i Laia Estrada,
respectivament, el gerent de l'Hospital, Rafael Gràcia, no vetlla pel bon funcionament del centre
sanitari ni per les condicions laborals dels treballadors i que "no dedica prou atenció perquè els
usuaris tinguin un servei de qualitat. Per aquest motiu, exigeixen que es posi a treballar en
aquesta direcció i que millori la situació actual, ja que els ciutadans i els treballadors s'ho mereixen.
La manca de personal, segons apunten, es podria acabar amb la contractació de més d'una
vintena de treballadors, de diferents àrees.
Acció directa si no s'actua
Els defensors de la Sanitat Pública han amenaçat de portar a terme "accions directes" si la situació
no canvia. Sense revelar quines serien aquestes accions, asseguren que poden ser des de
tancades al centre sanitari, al despatx del director o als Serveis Territorials de Salut a
manifestacions o mobilitzacions.
Tampoc han especificat el temps que donen de marge a la gerència i direcció per efectuar aquests
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canvis -si és que els porten a terme- però el que sí que han assegurat i afirmat és que "estarem
molt pendents de com evoluciona tot i de si es prenen les mesures adequades, en cas contrari,
actuarem".

Roda de premsa per denunciar els col·lapses a urgències de l'Hospital Joan XXIII Foto: Jonathan Oca
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