
     CRISIS I D’ANYS COL·LATERALS. 
 
 
    Aquesta crisis econòmica, financera i de valors está provocant molts 
d’anys col·laterals que afecten múltiples aspectes de la nostra societat en 
totes les seves variants. 
 
   Estem veient com l’atenció a les persones grans que van per urgències als 
hospitals son tractats en la màxima atenció (com sempre han estat) per part 
del personal sanitari (metges, infermeres i ajudants). Però el que passa es 
que es nota la manca de recursos com manca de personal sanitari i llits per 
atendre. De  manera que a les sales d’urgències s’amuntona la gent esperant 
l’atenció mèdica  i  la permanència a les sales s’allarga en el temps.  
 
  Els malalts son moguts en camilla (que no ni han per tothom), i en canvis 
continus en els bloqs d’assistència, manques de  cadires pels acompanyants 
, de llits (pel tancament de plantes completes) i que en conseqüència no 
permeten allargar els tractaments de permanència al hospital a partir de les 
urgències. 
 
 Les persones grans son una majoria de les que arriben a urgències i tot el 
trasbals que s’origina als centres perjudica amb l’atenció deguda a aquestes 
persones, que han treballat tota la vida cotitzant els impostor (SS i IRPF, 
principalment) i que veuen que a finals de la seva vida quan mes atencions 
precisen, sels hi nega en part aquesta prestació per aquesta manca de 
mitjans materials de l’administració. 
 
 Creiem que les administracions estatals i autonòmiques han trastocat els 
valors essencials i de justícia de les persones. Es a dir posen els interesos 
dels dèficits privats financers) (la majoria) i públics per sobre de les 
atencions sanitaris. Aquests diners traspassats per retallades de sanitat i 
ensenyament van a parar a la banca que a malversat per avarícia i 
especulació la seva funció de estar al servei creditici de les empreses que 
son les que creen llocs de treball, i que en lloc de demana-los-hi comptes i 
jutjar als especuladors s’opta per dóna-les-hi diners del conjunt dels 
ciutadans a través de les retallades. 
 
 Per tant si han perdut els valors com  a mini’m haurien de marxar de les 
Administracions i deixar pas a noves persones honestes i honrades i sobre 
tot molt professionals en la seva feina. 
 
 No cal dir que el personal dels hospitals denuncia la situació de retallades 
que pateixen amb notes que apareixen a les parets dels hospitals explicant 
els problemes que tenen i a més amb manifestacions al carrer dia si i dia 
també. 


