LA

SANITAT

PÚBLICA

EN

PERILL

Els sindicats amb representació en l'àmbit sanitari, CCOO, UGT, CSI-F, USAE i STEI,
denuncien la degradació sistemàtica de la sanitat pública de la nostra comunitat,
sotmesa a una campanya indiscriminada de retallades que sembla tenir com a
objectiu final el canvi del model sanitari públic de la nostra comunitat, tendent a la
privatització i mercantilització d'un servei públic bàsic per a la ciutadania.

En contra del que afirmen reiteradament els responsables sanitaris i polítics de
l'actual Govern, la no crisi empara ni justifica mesures de retallada que estan
suposant la reducció i supressió d'una part de les plantilles dels centres sanitaris,
amb la consegüent precarització de les condicions en les quals realitza el seu treball
el personal sanitari, i les retallades d’ algunes prestacions en la sanitat, la qual cosa
està afectant de forma directa l'atenció sanitària que reben els usuaris, posant la
seva salut en risc en alguns casos.

La insuficient dotació pressupostària, la paralització de la contractació temporal,
que suposa una reducció real de les plantilles en els serveis, la supressió de
l'activitat complementària amb l'augment incontrolat i progressiu de les llistes
d'espera sanitàries, són mesures que estan degradant directament la qualitat de
l'atenció sanitària als ciutadans de la nostra comunitat autònoma.

Mesures com l’ externalització o privatització d'una part dels serveis sanitaris al nou
hospital Son Espases ja apuntaven, com denunciàvem en el seu moment, la
intenció d'avançar cap a un model mixt dels serveis sanitaris públics, tendència que
es confirma amb la implantació de la nova targeta sanitària de pagament (amb un
cost addicional de 10 euros per als usuaris) que introdueix el copagament en el
nostre sistema sanitari.

En aquesta mateixa línia, La intenció de l'actual Govern d'augmentar la jornada
laboral als treballadors de l'àmbit sanitari com a mesura d'estalvi, té com a objectiu
la reducció sistemàtica de les plantilles en tots els centres sanitaris, mesura que
augmentarà les càrregues de treball del personal sanitari, que actualment ja
realitza el seu treball en condicions i amb mitjans precaris, i que està generant
entre els treballadors un clima d'impotència i desmotivació, privats de qualsevol
mesura incentivadora en el seu treball.

Per tot això, els sindicats signants del present manifest, fan una crida a usuaris i
treballadors del sistema sanitari públic d'aquesta comunitat autònoma perquè es
mobilitzin en defensa d'un servei públic bàsic, que en l'actual situació de crisi és
més necessari que mai.

