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Per les urgències, som-hi tots
La contribució de les empreses sanitàries privades en la cura i la millora
de les condicions de vida de les persones és un fet objectiu valorat positivament per ciutadans, professionals, grups polítics, pensionistes, etc.
A pràcticament totes les comunitats autònomes espanyoles, els dispositius
de rebuda centralitzada i resposta coordinada de les urgències i les emergències, que estan unificats a escala europea a través del número d’accés
telefònic 112, distribueixen l’activitat entre centres públics i privats per millorar l’element més essencial relacionat amb el pronòstic d’una situació
greu i aguda: el temps d’espera entre l’episodi i l’arribada dels equips mèdics en primera instància i al centre on cal fer l’atenció, amb equipament i
professionals altament especialitzats de manera definitiva.
Aquesta utilització de tots els recursos adequats per atendre les situacions d’emergència millora notablement tant la supervivència com les
seqüeles en accidents de trànsit, infarts de miocardi, accidents vasculars
cerebrals, etc.
Els resultats del tractament d’aquestes patologies ha millorat a Catalunya notablement els últims anys. Però és possible millorar encara més,
sense costos addicionals per a l’erari públic o per als ciutadans. Es tracta
d’incloure els hospitals privats no concertats pel CatSalut en la xarxa de
resposta del Servei d’Emergències Mèdiques. Fer-ho no té cap cost addicional, sinó tot el contrari, i seria més eficient.
És només qüestió de voluntat política i de coordinar les necessitats tècniques, que òbviament no saben de titularitat de la propietat. En aquesta
nova millora de la sanitat catalana, l’ACES hi posarà tot el seu esforç, i estem convençuts que també ho farà el nostre Departament. I que entre tots
ho farem sense més dilació, ja que el que hi ha en joc és molt important. És
senzillament una necessitat ètica fer-ho com més aviat millor.
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