
                              El trasllat del laboratori de l’Hospital Trueta:

 Un pas més en la privatització de la sanitat que el Conseller Comín no ha gosat aturar

Els sindicats de la Junta de Personal, CCOO, MC, SATSE, CATAC-CTS i UGT, amb el suport de Sae i Fesitess.

Girona, 3 de maig de 2016

El trasllat del laboratori de l’hospital Trueta al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt representa una pèrdua de valor per a

l’hospital  de referència  de  la  Regió  Sanitària  de  Girona,  que  realitza  un  promig diari  de  41 cirurgies  majors,  181

urgències,  935  consultes  externes  i  75  altes,  a  més  d'activitat  terciària  Cirurgia  Cardíaca,  Neurocirurgia,  Cirurgia

Pediàtrica, Radiologia Intervencionista i Hemodinàmica les 24 hores.

Aquest trasllat no obeeix a criteris clínics ni d'eficiència. Es fa per suposats motius logístics, amb una absoluta manca de

consens i de voluntat per trobar un emplaçament al mateix hospital, que existeix i que acompliria amb el doble objectiu

de facilitar el creixement d’urgències i esponjar el laboratori. Ans al contrari, la planificació de la utilització de l’espai físic

de l’hospital s’ha fet sense considerar que la primera funció és l’assistencial. La dispersió d’unitats clíniques va en contra

de la  lògica  de  concentració  de  recursos  i  coneixements  en  el  mateix  espai,  que  és  el  criteri  que  fonamenta  el

funcionament dels hospitals. Es perdrà la immediatesa de la comunicació habitual entre els professionals del laboratori i

els facultatius especialistes, vital en la resolució dels resultats de les proves d’especial rellevància en els pacients.

El que pretenen fer durant el trasllat de les mostres, que es realitzarà 18 vegades al dia, és aprofitar el viatge per

traslladar 2 o 3 treballadors (de qualsevol estament). Aquest fet genera dubtes sobre la idoneïtat de les condicions de

transport de les mostres i del risc que comporta per els treballadors en cas d’accident. A hores d’ara als representants

dels treballadors encara no se’ns ha informat de com es farà ni de les mesures de seguretat. 

Tenim seriosos dubtes sobre els canvis en les condicions de treball del personal afectat i la seguretat documentada que

es produiran conflictes en la convivència de personal amb condicions laborals diferents. També desconeixem tot el que

fa referència al transport de les mostres, tipus de transport, freqüència del mateix, traçabilitat, enumeració, seguretat,

cost afegit i temps de resposta amb la certesa que totes aquestes parts del procés disminuiran la qualitat i l’eficiència

d'un laboratori fins ara reconegut per la seva excel·lència i mai qüestionat. Dins el marc del Conveni ICS-IAS s’està

aprofitant per dur a terme accions poc transparents i de dubtosa eficiència. Aquesta vegada és el trasllat del laboratori,

què més ens espera en un futur?

El  desballestament  de  l'ICS per  passar  a  altres formes de  gestió  que facilitin  la  corrupció i  la  privatització  és  un

requeriment de les elits que fins ara han dominat la sanitat. El nou Departament de Salut, de moment, no s'ha atrevit a

enfrontar-s'hi plenament. Cal que ho faci.

Per tot això, cal exigir que s’aturi aquest trasllat i es decideixi, de manera urgent, una nova ubicació del laboratori al

mateix Trueta, dins dels necessaris debats sobre el futur del nostre hospital de referència i sobre el model sanitari que

cal construir.


