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Per un transport sanitari digne a les Terres de l’Ebre
XIII Assemblea Nacional – 7 de maig del 2016
Des del 2011 moltes poblacions de les Terres de l’Ebre estan patint les
retallades del transport sanitari als seus municipis.
Aquesta situació s’ha anat agreujant i va incentivar que a l’octubre de 2015
s’iniciés un projecte per a defensar el transport sanitari a les comarques de
l’Ebre de la mà de la Plataforma “Salvem les ambulàncies de les Terres de
l’Ebre”.

Al

novembre

aquesta

Plataforma

va

convocar

la

primera

manifestació en defensa del transport sanitari a les Terres de l’Ebre. Més de
250 persones, entre les quals estàvem Joves d’Esquerra Verda, vam sortir
al

carrer

per

donar

a

conèixer

les

greus

conseqüències

del

nou

desplegament dels serveis sanitaris com a resultat del canvi de l'empresa
adjudicatària del servei d'ambulàncies a les TTEE i per exigir la recuperació
dels serveis perduts, retallant serveis d’ambulància a pobles estratègics del
territori.
Salvem les ambulàncies de les Terres de l’Ebre reclama entre altres coses
que el nombre de serveis d'ambulàncies no es redueixi i també que les
unitats que estan en servei de 12 hores passin a 24 hores, com són els
casos de Xerta (Baix Ebre) o Batea (Terra Alta).
La plataforma denuncia que amb aquest canvi de servei Sant Jaume
d'Enveja (Montsià) deixarà de tenir ambulància SVB (Suport Vital Bàsic)
nocturna i també en desapareix una del mateix tipus de les d'Amposta
(Montsià). A Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre), es preveu que el servei sigui
cobert per una ambulància intermèdia assistida per una infermera i un
tècnic, en comptes de la que tenia ara, de tipus SVB medicalitzada, amb un
metge. Per últim, a l’Ametlla de Mar (Baix Ebre) se substitueix una
ambulància SVB intermèdia per un Vehicle d’Intervenció Ràpida (VIR), un
vehicle on viatja un metge i un tècnic, que actua en casos d'urgència però
que no disposa de llitera per transportar malalts.
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A part, la peculiaritat del territorial per les distàncies geogràfiques,
caracteritzada per la dispersió entre les poblacions i els hospitals fa que la
durada dels trajectes juntament amb la retallada d’ambulàncies i hores de
servei, deixi sense la cobertura necessària a poblacions com, Benifallet
(Baix Ebre) o Paüls (Baix Ebre) vulnerant, així, el dret de tota la població a
tenir una ambulància en un temps adequat davant de les urgències o les
necessitats bàsiques dels ebrencs i les ebrenques.
El 31 de març de 2016 el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot va
presentar a la Comissió de Salut la Proposta de resolució sobre les
ambulàncies de les Terres de l’Ebre (tram. 250-00041/11) que va ser
aprovada pel Parlament de Catalunya sol·licitant al Govern a recuperar els
serveis entre altres coses.
És per tot això què,
1. Rebutgem el model instaurat de transport sanitari al novembre del
2015. Ha quedat clar que no funciona i va en detriment a una atenció
sanitària adequada per la població.
2. Demanem al Govern que recuperi els serveis retallats següents:
1r. L’ambulància de suport vital bàsic (SVB) d’Amposta (Montsià).
2n. El servei nocturn de l’única ambulància de suport vital bàsic de
Sant Jaume d’Enveja (Montsià).
3r. L’ambulància de suport vital avançat medicalitzada 24 hores de
l’Ametlla de Mar (Baix Ebre), que va ésser substituïda per un vehicle
d’intervenció

ràpida

(VIR),

que

també

haurà

de

cobrir

les

emergències de la carretera N-340.
4t. L’horari complet de les ambulàncies de Xerta (Baix Ebre) i Batea
(Terra Alta), que amb el nou servei faran només horari diürn.
5è. El metge de l’ambulància medicalitzada amb base a Móra d’Ebre
(Ribera d’Ebre), que ha passat a vehicle d’intervenció ràpida.
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3. Sol·licitem al Govern que garanteixi que les unitats que els darrers
anys s’han retallat o han deixat de prestar servei tornin a funcionar
vint-i-quatre hores al dia, com a Santa Bàrbara (Montsià), on es va
passar de vint-i-quatre hores a onze hores diürnes, a Sant Jaume
d’Enveja, i a Xerta i Batea, on es va passar de vint-i-quatre hores a
dotze hores nocturnes.
4. Instem al Govern a estudiar la possibilitat que els centres d’atenció
primària i els consultoris locals que els darrers anys han retallat les
hores del servei mèdic tornin a funcionar amb l’horari i els serveis
adequats, tenint sempre en compte elements de referència com el
nivell mínim d’activitat anterior al tancament, el nivell socioeconòmic
de la població de referència, la limitació en l’atenció domiciliària o les
peculiaritats

del

territori,

i

d’acord

amb

la

disponibilitat

pressupostària que resulti del pressupost de la Generalitat per al
2016.
5. Donem suport a la Plataforma “Salvem les ambulàncies de les Terres
de l’Ebre” i reafirmem el suport a les seves diverses reivindicacions a
favor d’un transport sanitari digne al territori de les comarques de
l’Ebre i també a Catalunya.
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