
INFORMACIÓ SOBRE TANCAMENTS A L'ESTIU

Benvolguda usuària del Parc de Salut Mar ens adrecem a tu per comunicar-te tot el que preten 
tancar la gerència del Consorci. Com cada any, l'activitat assistencial  durant l'estiu es redueix 
significativament, moment que s'aprofita per tancar alguns llit o bé derivar-los a altres centres 
públics o bé privats, pagats però pel CatSalut. Si bé aquesta és una páctica habitual en una època 
de retallades imposades per Ciu, aquest any des de la direcció han fet un pas més, i ja han  
anunciat que el tancament de plantes a l'Hospital de l'Esperança serà total, deixant només en 
funcionament els serveis de radiodiagnòstic, radioteràpia i d'urgències durant tot el mes d'Agost. 
A aquest fet s' ha de sumar el tancament d'un bon nombre de llits a un munt de serveis de  
l' Hospital del Mar, de Salut Mental i Centre Forum que a continuació detallarem. Aquesta 
pràctica es tradueix en una voluntat expressa d'empitjorar la qualitat del Consorci i de l'atenció a 
les usuàries, així com la pèrdua d'alguns llits que ja no es recuperaran al setembre, despareixent 
definitivament. Tot això sumat a totes les retallades patides els últims anys, fan sospitar lo poc 
o gens que la direcció es preocupa pels nostres centres. Per tot això volem convidar-vos a 
vosaltres usuàries a mobilitzar-vos i a protestar per aquesta nova reducció de qualitat, que segur 
l'empresa utilitzarà per justificar un futur desmantellament. 
Com fer-ho? Sabem que a l'empresa els molesten els fulls de reclamacions, que podeu
demanar al mateix Hospital (Atenció a l'Usuari), cartes a diaris, mobilitzacions, protestes als 
centres...

Àmbit Salut Mental

H. Mar UH-07 tanca 12 llits del 11/7 al 31/8
CAEMIL UH-06 tanca 10 llits del 11/7 al 31/8*
H. De dia tanca del 11/7 al 22/8

Sociosanitari-C.Fòrum

UH-02 tanca 20 llits del 4/8 al 5/9
UH-02 tanca 10 llits del 6/9 al 12/10

Hospital del Mar

UH-60 (Onco-Hemato) tanca 10 llits del 1/8 al 29/9
UH-10 (Cir. Vascular) tanca 16 llits del 4/7 al 29/9
UH-30 (COT/Uro) tanca 19 llits tot l'Agost
UH-05 (Pediatria) tanca 18 llits del 27/6 al 1/8
UH-03 (Gine) tanca 17 llits tot l'agost
UH-04 (CMA Mèdica) tanca 6 llits del 25/7 al 31/8
HadMar tanca del 21/7 al 31/8
3 quirofans tancats el Juliol i 6 l'agost
Els 3 mesos d'estiu tancats a la tarda

Hospital de l'Esperança

Llits tancats Traslladats
UH 51 12 fins 25/9 18 tot l'Agost
UH 40 40
UH 30 15 tot Agost 15 no tornen
UH 60 6 10 no tornen
Bloc Quirúrgic tot l'agost
Oftalmologia tot l'agost
Farmàcia tot l'agost
C. Externes tot l'agost

*Els 8 llits restants passaran a la UH-04

DEFENSEM ELS HOSPITALS PÚBLICS


