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PRIMERA COMPAREIXENÇA PARLAMENTÀRIA DEL NOU MINISTRE DE SANITAT

#BOTAXLAINFANCIA

Alonso posa fi al copagament
hospitalari que va implantar Mato

Campanya de
Fundesplai a
internet contra
l’exclusió
dels nens

La mesura només
s’aplicava a Ceuta
i Melilla pel rebuig
de les autonomies
MANUEL VILASERÓ
MADRID

e

l nou ministre de Sanitat,
Alfonso Alonso, va anunciar ahir la primera rectificació a la política de la seva
antecessora, la dimissionària Ana
Mato. Es tracta del polèmic copagament dels medicaments dispensats
als hospitals. L’exportaveu parlamentari del PP donarà el cop de gràcia a una mesura que en realitat havia nascut morta perquè cap comunitat autònoma la va aplicar. Excepte
Ceuta i Mellila, on els seus hospitals
són gestionats pel ministeri.

L’OCU exigeix
als laboratoris que
no s’aprofitin dels
malalts d’hepatitis
L’anunci el va formular amb molta vaselina durant la seva primera
compareixença al Congrés com a
nou ministre per no evidenciar que,
encara que més simbòlica que real,
es tracta d’una rectificació en tota
regla. El va emmarcar en la política
empresa per «l’anterior equip» que
ja «va deixar sense efecte» alguns copagaments, com el de les ambulàncies. «El copagament de farmàcia hospitalària serà revisat d’acord amb les
comunitats autònomes», es va limitar a anunciar. Més tard, el ministeri
va precisar en una nota que «no s’exigirà als pacients que aportin res pels

medicaments que se’ls dispensa als
hospitals».
El copagament hospitalari va ser
rebutjat no només per injust sinó
per poc rendible. L’aportació dels infermers no era gaire alta i el sistema
que havien d’organitzar els hospitals per cobrar-la era gairebé més car
que els ingressos a obtenir. Tot i això
es va imposar l’interès a implantarlo atribuït a l’anterior secretària general de Sanitat, Pilar Farjas.
EXPERTS INDEPENDENTS / Bona part de

la compareixença d’Alonso va estar
monopolitzada per la crisi de l’hepatitis C, encara que sense novetats rellevants. Davant algunes crítiques
per la suposada vinculació a companyies farmacèutiques d’alguns dels
membres de la comissió d’experts
que elaborarà el pla contra la malaltia, el ministre va anunciar que

aquests han firmat una declaració
de conflicte d’interessos en què queda clara la seva independència.
Sobre els laboratoris farmacèutics, l’Organització de Consumidors
i Usuaris (OCU) va censurar ahir
l’«aberrant» preu que pretenen imposar als nous medicaments contra l’hepatitis C «aprofitant-se» de la
situació generada per la demanda
dels malalts.
L’OCU va assenyalar que l’argument de la indústria farmacèutica
sobre la necessitat de fixar preus alts
per finançar la investigació de noves
molècules «no és del tot real» perquè
part d’aquesta investigació «s’ha fet
en centres públics i els costos reals
de producció estan molt per sota
d’aquestes xifres». «El Govern no ha
de seguir-los el joc i ha de fer valer la
seva capacitat de compra», va advertir l’organització. H
ARXIU / XAVIER MOLINER

BERNAT GASULLA
BARCELONA

La Fundació Catalana de l’Esplai
(Fundesplai) va donar ahir el tret
de sortida a la campanya #botaxlainfancia, amb què vol mobilitzar la població a favor dels nens
en risc d’exclusió social i pobresa. Mitjançant la campanya, Fundesplai fa una crida a manifestarse a totes les persones que considerin que la defensa de la igualtat
d’oportunitats de la infància és
una prioritat. ¿Com fer-ho? Fentse una foto botant (saltant o fent
botar una pilota) i penjant-la a
les xarxes socials sota l’etiqueta #botaxlainfancia. Per cada foto, les empreses col·laboradores
de la iniciativa aportaran un euro, que es destinarà als projectes
educatius, d’oci i d’alimentació
de la fundació.
En la presentació de la campanya, celebrada ahir al Club Esplai
de Bellvitge (l’Hospitalet), el portaveu de Fundesplai, Josep Maria
Valls, va subratllar el moment en
què neix #botaxlainfancia. «Al
tractar-se d’un any electoral, volem posar sobre la taula la necessitat de donar prioritat a les polítiques a favor de la infància. Valls

Per cada foto a la xarxa,
empreses col·laboradores
aportaran un euro

33 Tancada de sindicalistes a la seu de Salut de Tarragona per reclamar que el servei d’hemodinàmia de l’Hospital Joan XXIII obri les 24 hores.

actuació d’ofici ARRAN D’UNA MORT A TARRAGONA

El Síndic investiga si Salut
deixa desatesos infartats
Vol saber si hi ha risc en
el tancament nocturn dels
serveis d’hemodinàmia
EL PERIÓDICO
BARCELONA

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó,
ha obert una investigació d’ofici per saber si els horaris retallats
de les unitats d’hemodinàmia de
Tarragona, Lleida i Girona comporten una «desatenció» dels pacients

per part de la Conselleria de Salut.
L’actuació del Síndic s’ha iniciat arran de la mort d’un malalt
afectat per un infart que es va produir el 25 de desembre mentre era
traslladat a l’hospital de Bellvitge
des del Joan XXIII de Tarragona,
perquè el servei d’hemodinàmia
d’aquest centre estava tancat.
Aquesta unitat és l’única de les comarques de Tarragona i, encara que
el 15 d’octubre del 2013 es va ampliar el seu horari fins a les vuit del

vespre –abans tancava a les cinc–,
el Síndic vol determinar «si és suficient i si es garanteix totalment
l’atenció als malalts coronaris». Salut va anunciar al novembre que el
Joan XXIII estendrà aquest any el servei a les 24 hores del dia. L’objectiu,
van indicar fonts de Salut, és que els
hospitals Josep Tueta, de Girona, i
Arnau de Vilanova, de Lleida, també comptin a curt termini amb un
servei permanent d’hemodinàmia, com ja passa als grans hospi-

tals de Barcelona. Diverses plataformes de ciutadans i sindicats de la
sanitat s’han manifestat per exigir
que l’obertura les 24 hores del dia i
durant tota la setmana es comenci
aplicar ja. Ahir mateix, unes 40 persones convocades pel sindicat CGT
es van tancar a la delegació de Salut
a Tarragona.
Al malalt de Tarragona, Enrique
Gheron, de 76 anys, se li va diagnosticar l’infart quan l’àrea d’hemodinàmia ja estava tancada, motiu pel
qual en lloc de fer-se-li un cateterisme (tractament considerat de primera elecció, per la seva alta eficàcia, ja que desobstrueix a l’instant
l’artèria taponada) es va optar per
injectar-li un fàrmac dissolvent del
trombe que li havia de permetre arribar fins a Bellvitge. Però va morir a
l’ambulància. H

va recordar que Catalunya és «un
país privilegiat» en lleis a favor
de la infància, però va lamentar
que aquestes normes no comptin
amb partides ni acabin d’aplicarse. «Si no s’inverteix en infància,
aquest és un país miop», va sentenciar.
Malgrat la seva tasca i la incipient millora dels indicadors macroeconòmics, els responsables
de la fundació van alertar que «cada vegada resulta més difícil» garantir la igualtat d’oportunitat
dels menors en l’educació i en
l’oci. Fundesplai recorda que, segons nombrosos estudis, el 27,3%
dels nens viuen sota el llindar de
la pobresa.
Segons el Síndic de Greuges,
l’oci (colònies, casals i esplais)
és un dels àmbits de l’ensenyament més fortament afectats per
les desigualtats. El diferencial en
l’accés a aquests serveis entre les
famílies amb recursos i les més
desafavorides arriba als 30 punts.
«Per aquest motiu, s’ha d’actuar
i convidem a tothom a participar en #botaxlainfancia», va declarar Josep Gassó, president de
Fundesplai. H
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Vegeu el vídeo i més informació de
la campanya a www.elperiodico.cat

