Els abusos en la privació de drets en l’estat d’alarma pel COVID-19
arriben a Migjorn.
Ahir a la tarda, 12 d'abril de 2020, una família en ple puerperi s'han vist interpel·lada pel cos de
seguretat dels Mossos d'Esquadra, quan es disposaven a acudir a Migjorn, casa de Naixements a
una visita de postpart urgent.
Els agents, apel·lant a la llei de confinament, pretenien impedir que la família acudís al nostre centre
a realitzar la visita pertinent al·legant que no es tractava d'un cas de força major i sense reconèixer
el nostre centre, com el que és, un centre mèdic inscrit en el Registre de centres, serveis i
establiments amb el nºE08682473.
El tracte, en tot moment, va ser abusiu i prepotent; pretenent diagnosticar com a agents de les forces
de seguretat què és una situació d'urgència i què no.
En aquest cas, la mare presentava un quadre de mastitis clar, amb una congestió mamària
important, al qual era necessari intervenir i, el bebè, amb molta dificultat en el guany de pes i signes
d'icterícia importants. Es feia necessària i imprescindible la valoració i assistència per part del nostre
equip que els havia acompanyat el part feia 11 dies; valorant, fins i tot, la possibilitat novament d'una
estada a la nostra casa per a poder cuidar la diada mare-bebè d'una manera més intensa i pròxima.
Després de, una bona estona, la família aconsegueix fer-se escoltar i, finalment, són escortats per
6 agents fins a les nostres instal·lacions on, no els permetem entrar sense una ordre judicial i
ensenyem els documents pertinents. Mentrestant, impedeixen l'accés al pare i únicament permeten
entrar a la mare i al bebè sense cap mena de motiu. Quan entenen que la visita s'allargarà i no
podran estar vigilant al pare tot el temps, col·loquen un cep en la roda del seu cotxe i marxen dient
que ja vindrien els seus companys a llevar-lo quan marxessin (cosa que ocorre sense cap problema,
quan arriben els nous agents, bastant avergonyits per la situació)
Volem denunciar el tracte abusiu i humiliant que han sofert aquesta família i el nostre equip per part
dels mossos d’esquadra, per un tracte descaradament autoritari i prepotent, per impedir el dret a
assistència sanitària per l'equip de salut que la família decideixi, per impedir el dret a ser
acompanyada tant la mare com el bebè i excloure al pare d'aquest procés, per la falta de
reconeixement a l'equip de professionals de la salut que formem Migjorn...
Com diu la nostra companya, Marta Busquets, advocada i presidenta de Dona Llum, «si us plau, no
perdem la perspectiva... també en situació d'estat d'alarma actual pel COVID-19, s'han de respectar
els drets fonamentals d'autonomia i dignitat per a proporcionar una assistència sanitària
respectuosa»

