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El president del Col·legi de Metges
acusa la Guàrdia Civil de mentir al
judici de l'1-O
Jaume Padrós creu que van proferir "acusacions falses" quan asseguraven que hi
havia metges que es van negar a atendre'ls

Càrregues policials a Dosrius l'1-O

El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, ha sortit aquest dissabte en
defensa del col·lectiu davant del que ha qualificat d'acusacions "falses" d'alguns guàrdies civils
durant el judici de l'1-O al Tribunal Suprem. Alguns agents han explicat les visites en centres
mèdics per ser atesos per lesions arran de l'1-O.
Per exemple, un d'ells va explicar que en un primer moment una doctora d'un centre mèdic de
Sant Andreu de la Barca no el va voler atendre i que va haver d'intervenir el director perquè ho
fes. Padrós ha assegurat en un fil a Twitter que "l'afectat tindria el dret i com a funcionari el deure
de denunciar-ho al col·legi de metges". "Després d'un any, això no s'ha produït, pel que puc
afirmar i d'acord amb els metges afectats que aquesta acusació és falsa", ha dit.
Padrós ha lamentat que els agents acusin metges de "falta d'ètica i professionalitat i fins tot de
negar-los l'assistència mèdica" i ha remarcat que "tots els facultatius deuen lleialtat als seus
pacients i la salut d'aquests està per sobre de qualsevol condició, ideologia, professió o raça". De fet,
ha afegit que "si s'hagués vulnerat aquest precepte bàsic suposaria un fet molt greu contrari a
l'exercici del codi deontològic i la bona praxi".
A més, ha anunciat que, davant de la "gravetat" de les afirmacions, proposarà a la Junta de
Govern del Col·legi de Metges de Barcelona que doni l'empara "amb totes les conseqüències als
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metges i metgesses que poguessin veure afectada la seva professionalitat i honorabilitat".
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=TO5U-cFtZv0
Aquí podeu veure el fil de tuits de Padrós:

Sobre las declaraciones de algunos miembros de los cuerpos de seguridad del Estado en el
juicio del 1-O en los que se acusa de falta de ética y profesionalidad e incluso de negarles
asistencia médica por parte de los médicos que los atendieron, quiero manifestar lo siguiente:
? Jaume Padrós ? (@jaumepadros) 6 d'abril de 2019
(https://twitter.com/jaumepadros/status/1114510354690838529?ref_src=twsrc%5Etfw)

1. Los médicos deben lealtad a sus pacientes y la salud está por encima de cualquier condición,
ideología, profesión, raza... Si se hubiera vulnerado este precepto supondría un hecho muy grave,
contrario a la esencia del ejercicio del código de deontología y la buena praxis
? Jaume Padrós ? (@jaumepadros) 6 d'abril de 2019
(https://twitter.com/jaumepadros/status/1114511102304452608?ref_src=twsrc%5Etfw)

2. En el caso que eso hubiera sucedido, el afectado tiene el derecho y como funcionario el deber
de denunciarlo al Colegio de médicos. Después de más de un año, eso no se ha dado, por lo
que puedo afirmar y de acuerdo con los médicos afectados se trata de una acusación falsa
? Jaume Padrós ? (@jaumepadros) 6 d'abril de 2019
(https://twitter.com/jaumepadros/status/1114511672679395328?ref_src=twsrc%5Etfw)
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