MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP) EN RELACIÓ A LA INCOMPATIBILITAT
D'EXERCICI PÚBLIC I PRIVAT SIMULTÀNIAMENT DE LA PROFESSIÓ MÈDICA EN L'AMBIT DE SANITARI DEL GRUP
SAGESSA
Cada vegada més, hi ha una forta evidència del mal funcionament del sistema sanitari públic dels Països Catalans.
Aquesta es manifesta amb el retard i la desigualtat que es genera a nivell de llistes d’espera en primeres visites a
l'especialista i en la via d’accés a l'estructura hospitalària (quiròfans) i amb el greuge que això implica en el
deteriorament de qualitat de vida de les persones afectades, més enllà de les possibles conseqüències en la seva
supervivència.
Des de fa uns mesos, la Candidatura d’Unitat Popular fa difusió de la Campanya Fora la privada de la pública , i en
aquest context, es realitzen taules tan d’informació com de recollida d’inquietuds i queixes de les persones
usuàries dels CAPs i Hospital. Aquests últims mesos,a Reus, la queixa més generalitzada, ha estat que en
consultes públiques es fa promoció de la sanitat privada. Són casos puntuals i molt concrets ja que no podem dir
que es realitzi per tot el cos de facultatius de l’HUSJR, però creiem que són prou importants perquè evidencien
l’estat crític en el qual es troba la sanitat pública des de fa molt de temps.
En aquest dinàmica, la professió mèdica hi té un paper determinant. En primer lloc, per ser una iniciativa d’algunes
de les mateixes professionals que per tenir consulta privada, a nivell personal, promocionen els seus interessos
privats en els mateixos dispensaris públics. I, en segon lloc, i encara de manera més preocupant, que la iniciativa
vingui de les mateixes gerències que coaccionen les professionals perquè facin difusió de la sanitat privada com a
excusa de salvació de la sanitat pública, aquest n’és un exemple: com més persones es puguin operar per privat
menys persones a llistes d’espera de la sanitat pública.
L’existència d’aquestes dinàmiques en l’exercici mèdic desvirtuen l’autèntica tasca de les professionals que es
defineix com una lloable activitat de servei a la ciutadania i que té la voluntat de restituir la salut de totes les
persones com a dret universal. És una professió d'un gran grau de responsabilitat que precisa del màxim
reconeixement i compromís. Per tant, fer promoció d'activitat privada com a compensació per a la pacient en
front d'un dèficit de servei de la sanitat pública no respon a la bona praxis mèdica: l'avançament d'una primera
visita, l'avançament d'una data d'intervenció, la proposta d'exercicis mèdics no contemplats com a necessaris amb
una finalitat mercantilista clara són exemples intolerables en un sistema de sanitat pública.

És per això, que presentem els següents acords:
1. Fer incompatible l'exercici privat en espais públics per part de les persones contractades per Sagessa.
2. Tot el personal mèdic del Grup Salut compleix amb màxima responsabilitat i professionalitat un codi deontològic
que entre altres aspectes preveu no poder derivar-se o derivar amb fins lucratius pacients entre institucions,
centres o consultes. Si excepcionalment hi hagués proves d'un incompliment d'aquesta obligació per part d'algun
professional en concret del Grup Salut o del foment d'aquest incompliment des de la Gerència, s'exigiran les
esponsabilitats corresponents.
3. Implantar, de manera urgent, el sistema de fitxatge de les jornades laborals de les treballadores de l'Hospital
acordat pel Consell d'Administració del Grup Salut.
4. Traslladar aquests acords a la Junta General del Grup Salut de Sagessa per tal que es facin efectius als respectius
consells d'administració.
5. Prendre les mesures pertinents cap a les professionals que exerceixen aquesta dualitat (activitat privada dins la
pública) a partir de la data d'aprovació dels acords per part de la Junta General del Grup Salut.

