nota de premsa

La FAV lamenta un nou episodi en l'obscurantisme que envolta bona part de la
sanitat a Catalunya : Montepio Tèxtil de Malaties del GrupMutuam.
El GrupMutuam, és una entitat que està integrada, entre d'altres, pel Montepío Tèxtil
de Malalties que en la nostra ciutat presta assistència sanitària primària i
especialitzada a determinats col lectius vinculats al sector tèxtil , principalment gent
gran). Com qualsevol altra prestador de serveis, l'entitat, té concertats convenis amb el
CatSalut.
La FAV, ha tingut coneixement que el Montepío ha comunicat sobtadament als seus
pacients que deixessin de ser atesos per ells i passaran a ser-ho per l'ICS. En molts
casos, la notificació s'ha realitzat sense indicar a quin CAP han de dirigir-se, generant
una inseguretat evitable amb una informació més adequada
Des de la FAV creiem que és un canvi que beneficiarà els pacients, atès que les
condicions i recursos existents en els CAPs estan molt per sobre dels del Montepio ,
ara bé, ni entenem ni acceptem que això no vagi acompanyat d'un augment de
recursos als CAPs, perquè suposa un plus de treball a la ja existent sobrecàrrega dels
professionals que a causa de les retallades estan cobrint amb el seu temps i dedicació
les amortitzacions de llocs de treball, baixes, etc. En la mateixa direcció creiem que la
ciutadania te drets a conèixer el contingut de l’acord establert entre GrupMutuam-ICSCatSalut.
Cal dir que bona part de la qualitat de l'assistència primària, que està patint un dels
majors retallades, es manté gràcies a la professionalitat i compromís dels professionals
de la sanitat, es per això que entenem que cal dotar de recursos a un dels aspectes
bàsics de la sanitat com es l’assistència primària i més encara, quan es produeix un
increment de pacient, com és el cas, atès que això repercuteix directa i negativament
en el servei prestat.
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