Comunicat de Junts per Berga: L’hospital perd una nova oportunitat de viabilitat
L’Hospital Comarcal Sant Bernabé està immers en un procés de transformació que l’ha
de portar a ser gestionat completament pel Departament de Salut de la Generalitat. Des
del territori hem de reclamar que aquest canvi de titularitat asseguri la continuïtat i la
millora dels serveis. És responsabilitat de la comarca, però particularment de l’equip de
govern de Berga, garantir que la situació sigui beneficiosa per la ciutadania.
Aquest cap de setmana hem sabut que l’Institut Català de la Salut ha decidit que Althaia
es farà càrrec de les analítiques que es realitzen als Centres d’Atenció Primària del
Berguedà. Amb això, l’HCSB ha perdut una nova oportunitat de fer eficients els serveis
que presta. L’Hospital ha de mantenir obligatòriament en servei el laboratori per
atendre tant les peticions d’analítiques pròpies com les urgents que es derivin dels CAPs.
Per tant, si l’Hospital realitzés les analítiques dels CAPs del Berguedà es milloraria
àmpliament la sostenibilitat econòmica del propi laboratori i s’ampliarien les
possibilitats de mantenir els llocs de feina vinculats, o fins i tot incrementar-los.
El CAP Berguedà ja havia gestionat les analítiques de la comarca. Tot i així, el context
econòmic va obligar al tancament del laboratori del CAP, i l’ICS va decidir enviar-les a un
laboratori propi situat a l’Hospitalet de Llobregat. Amb la decisió que hem conegut, l’ICS
ha decidit externalitzar el servei a Althaia. Desconeixem si l’HCSB ha vetllat per obtenir
aquest contracte i així millorar la sostenibilitat econòmica del laboratori i consolidar els
llocs de treball relacionats amb la gestió de les analítiques. Per tant, entenem que cal
reclamar explicacions a la gerència i als responsables polítics de l’Hospital. En el mateix
sentit, no entenem la posició del Departament de Salut en la qüestió si realment vol
garantir la sostenibilitat econòmica del centre i li reclamem que faci els passos
necessaris per, si és possible, adjudicar les analítiques del Berguedà a l’HCSB.
Actualment, l’Ajuntament està en procés de nomenar els representants del veïnat al
Patronat. Tots els grups municipals estem participant, juntament amb l’equip de govern,
en proposar quines persones podrien i voldrien formar-ne part. Tot i així, entenent que
fins que no es realitzi el nomenament dels nous membres del Patronat no és possible
convocar-lo, des de Junts per Berga es va demanar una reunió informal que permeti
tractar les qüestions que es considerin oportunes. Des d’alcaldia es va confirmar que
abans de finalitzar el mes es convocaria una reunió. Amb la situació exposada reclamem
que aquesta reunió tingui lloc el més aviat possible, per tal que els membres del Patronat
de l’Hospital puguin demanar les explicacions que considerin oportunes.
Junts per Berga treballarà al costat de l’equip de govern per consensuar solucions que
evitin que l’Hospital perdi més oportunitats d’oferir serveis als ciutadans i llocs de feina
qualificats als professionals.
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