CARTA D’AGRAÏMENT

Les societats científiques SEMG Catalunya i SEMERGEN Catalunya volen
agrair les paraules del periodista Jordi Basté al seu programa “El Món a
RAC1”, tot un homenatge als sanitaris que ho donen tot per la salut del nostre
país.
També a d’altres veus que fan referència als aplaudiments de la ciutadania
als sanitaris que en aquests dies posen en risc la seva salut per combatre la
pandèmia que ens afecta.

Cada vegada són més els experts que en l’actual crisi sanitària posa en evidència el dèficit de
recursos que pateix la sanitat desprès de les successives retallades. Aquesta és la situació
del primer nivell assistencial del nostre país, l’Assistència Primària, porta d’entrada al sistema
de salut, que ja estava prèviament desbordada i davant d’aquesta nova situació extraordinària
i d’emergència provocada per la pandèmia del COVID-19, ha fet que es desbordi -si capencara més i es fa més palesa les seves deficiències que no permeten oferir una atenció
sanitària amb totes les garanties, essent els pacients els principals perjudicats com usuaris
del Sistema Nacional de Salut.
És per això que nosaltres volem recolzar les gratificants paraules del Sr. Basté pel
reconeixement de la tasca i dedicació de tot el personal sanitari al situar el deure envers a la
societat per sobre de les nostres reivindicacions.
Com a representants del col·lectiu de metges d’Assistència Primària a Catalunya podem
assegurar que continuarem donant tot el millor de nosaltres perquè la qualitat de l’assistència
sanitària no es vegi afectada, però ara més que mai necessitem urgentment mitjans per
protegir-nos i evitar contagis.
Passada aquesta crisi caldrà no caure en l’oblit i que ens dotin dels recursos necessaris que
durant tants anys portem reclamant sense cap èxit.
Ànims, Força i Salut!
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