Associació Balear
d’Infermeria Comunitària

Bon dia,
El motiu d'aquest correu és fer palesa la preocupació de la Associació Balear
d'Infermeria Comunitària davant el tancament dels serveis d'hospital de dia
geriàtric i llits de llarga estada de l'Hospital Creu Roja.
Aquesta decisió ha arribat als professionals i a les famílies que eren usuàries
dels serveis sense antelació i ens preocupa la pèrdua d'uns dels serveis
dirigits a població gran i vulnerable que fins en aquest moments havien
donat un gran servei i amb una llista d'espera molt raonable.
Sabem que aquestes activitats seran assumides per la Policlínica Miramar,
però no tenim massa clar que és pugui mantenir el mateix grau de qualitat
que fins ara havia tingut, no sabem ni els professionals que donaran l'atenció,
ni els serveis específics que s’oferiran i tampoc ens queda gens clar com serà
la comunicació que els professionals de Policlínica tindran amb els
professionals dels centres de salut, darrers responsables d'aquest pacients ja
que son persones que segueixen estant als seus domicilis.
Entenem que en ocasions el sistema de salut ha de contractar prestacions
privades però ens preocupa que l'atenció a pacients majors, fràgils i
dependents que cada vegada és una població més nombrosa quedi en mans
de serveis privats que no estan especialitzats en l’atenció de les necessitats
d’aquest grup de població. Fenòmen que també qüestiona la qualitat de
l’atenció que poden oferir si els professionals no presenten una formació
especialitzada i l’hospital no disposa de les infraestructures adequades per a
aquestes necessitats.
Pensem que la Creu Roja (entitat sense ànim de lucre) havia demostrat en
aquest darrers anys una gran professionalitat i havia ofert un bon servei, que
patim que no és mantingui amb el nou conveni amb la Policlínica Miramar
(entitat privada amb un interès bàsic de lucre i sense el mínim interès per el
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servei públic).
Ens agradaria conèixer quin tipus de programes és realitzaran a Policlínica,
quin sistema d'avaluació dels serveis és té previst per part del Servei de Salut
i quines seran les vies de comunicació entre els professionals de la Policlínica
i els professionals d'atenció primària.
Atentament.
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