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L’HOSPITAL UNIVERSITARI SAGRAT COR BARCELONA 
 

Davant les informacions que estan apareixent a diferents mitjans de comunicació envers, 

l’atenció de pacients dels sistema públic de salut a l’Hospital Universitari Sagrat Cor de 

Barcelona (HUSC), acusant-nos de tracte de favor per part de l’Administració, qui 

estaria, suposadament, desviant  malalts de la xarxa pública a un centre privat, hem de 

fer les següents puntualitzacions: 

 

1.- L’Hospital Universitari Sagrat Cor, és un centre que forma part de la Xarxa 

Hospitalària d’Utilització Pública des de la seva creació l’any 1985, mitjançant Decret 

202/1985, de 15 de juliol, de creació de la “Red Hospitalaria de Utilización Pública (DOGC 

núm. 568, de 29.7.1985),...  que configurara una red de centros dirigida a la prestación de 

la asistencia sanitaria pública a las personas pacientes que requieran atención 

hospitalaria”. 

 

2.- Des de llavors, fa més de 25 anys, hem prestat un servei d’atenció publica de salut a la 

ciutadania de Barcelona i rodalies, tenint en compte que som centre proveïdor del Cat-

Salut, per tant en igualtat de condicions que la resta de centres inclosos en el Decret i les 

seves posteriors modificacions. 

 

3.- Del total de centres que formen part de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública, 

més de 60, (avui anomenada SISCAT, Sistema Integral Sanitari de Catalunya), una 

majoria són de titularitat privada, al igual que és el nostre cas, citem a títol d’exemple 

Mútua de Terrassa, Hospital de Sant Joan de Déu, Hospital de Sant Rafael, Hospital 

Platón Fundació Privada, etc., sense que ningú per aquest motiu s’hagi qüestionat si 

aquests centres  tenen o no dret a atendre malalts de la xarxa pública de salut,  

senzillament es dona per fet. 

 

4.- Les informacions, millor dit, desinformacions,  que estan sortint a premsa 

qüestionant la nostra activitat l’únic que fan és crear confusió a la ciutadania, i un estat 

d’opinió crític envers nosaltres,  fent-nos servir com a mal exemple de les seves 

reivindicacions. 

 

5.- Es necessari que els ciutadans sàpiguen que a L’Hospital Universitari Sagrat Cor, 

treballem més de 800 persones entre Metges, Infermeres, Auxiliars, Portalliteres, 

Administratius, etc.  

Som professionals  amb qualificació acadèmica i amb anys d’experiència en la atenció de 

malalts. 

Al nostre centre es formen també professionals tant Metges com Infermeres, que durant 

la seva formació acadèmica fan la residencia i/o les practiques a diferents serveis 

(Urgències, UCI, Quiròfan, etc.). 

 

Serveixi aquest escrit  per deixar clar que som un centre hospitalari amb dret propi per 

atendre malalts de la xarxa pública i que no admetrem actuacions que posin en risc el 

nostre futur i/o la nostra qualificació com treballadors del SISCAT. 
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