PROPOSTA D’ESMENES PSC DEL MASNOU, ALELLA I TEIÀ
Monika Gonzalez
Contingut
HABITATGE, SALUT I GENT GRAN
SALUT
ADICIÓ
ON DIU: “Ës graciès al nostre sistema sanitari,....”
AFEGIR : Es gràcies al nostre sistema sanitari i a l’esforç del tots els seus professionals,....
ADICIÓ
ON DIU: ....”amb disminució del nombre de `professionals metges, infermeres, administratius...”
AFEGIR: ....metges , infermers/es , personal sanitari auxiliar, zeladors....administratius”
ADICIÓ
ON DIU: “...i esforç dels treballadors i treballadores sanitàries, ...”
AFEGIR: .... i esforç dels treballadors i treballadores sanitàries, a costa de la seva salut física i mental, tot i la retallada
salarial....
ADICIÓ
ON DIU: ...”ens comprometem en la defensa del sistema sanitari:....”
AFEGIR: .....comprometem en la defensa i garantir la continuïtat del sistema sanitari públic :...
ADICIÓ


RECLAMANT que s’incrementi el percentatge de despesa sanitària destinat a atenció primària...
AFEGIR:



RECLAMANT que s’incrementi el percentatge de despesa sanitària destinat a atenció primària i l’obertura
24h dels centres que hagin perdut aquesta condició, de una forma racional per àrees de població.
Recolzar i treballar al costat dels forces sindicals per definir els drets laborals exigibles a tot establiment
sanitari ( especialment centres concertats i privats on no hi ha un ràtio definida de personal al conveni )



ADICIÓ
ON DIU:



Exigint que es reverteixi....
AFEGIR:
“...Exigint que es reverteixi la precarització dels treballadors/es de la Sanitat i xarxa assistencial , dignificar els
seus sous, delimitar uns contractes mínims dignes ( no inferiors a 20h setmanals)

GENT GRAN
A les propostes:
On diu:
....” defensant els seus drets....”
Afegir:
....defensant els seus drets, dignificant i acompanyant-los a l’ultima etapa de la vida.
On diu:
...lluitant contra els estigmes i estereotips social vers aquest col.lectiu ...
Afegir:
...lluitant contra la violència a la tercera edat, els estigmes i estereotips.....
AFEGIR AQUESTS PUNT D’ACORD:
.Vincular la nostra tasca i defensa del col·lectiu de la tercera edat a un grup d’assessors voluntaris del col·lectiu
que ens diguin quines necessitats i situacions s’haurien de modificar o adaptar a la situació actual.
. A nivell local , reforçar i assegurar una xarxa de vigilància dels individus que viuen sols per evitar majors
problemàtiques.
. Focalitzar la nostra tasca a evitar la soledat de la tercera edat i fomentar la socialització.
. Atenció centrada als ancians que viuen sols promocionant accions de voluntariat
, Treballar i recolzar a totes les entitats comarcals del tercer sector que formen part d’aquesta xarxa de
voluntariat.

