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Suport a
les víctimes de
negligències i
errors mèdics
“Que cap persona es quedi
sense denunciar una negligèn
cia per manca de recursos eco
nòmics”, afirma la presidenta
de l’Associació Ani Benavent,
d’ajuda a víctimes de negligèn
cies i errors mèdics.
És Fina Benavent que va
perdre la seva germana Ani el
2005 per una presumpta ne
gligència mèdica. Fa sis mesos va
crear l’entitat sense ànim de lucre
amb la voluntat de donar suport a
persones que es trobin en la ma
teixa situació.
”A la meva germana li van diag
nosticar una malaltia muscular i va
morir al cap de dues hores, amb 34
anys. Quan et trobes davant d’una
situació com aquesta no saps com
actuar i sovint la manca de diners
no et permet tirar endavant una de
núncia”, explica.
Per això, l’Associació presta aju
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da psicològica, assessorament legal
i cobertura administrativa sense cap
despesa. Actualment compta amb
un equip especialitzat de psicòlegs,
advocats, procuradors i treballadors
socials que presten els seus serveis
de forma desinteressada.
Tot i que l’entitat té pocs mesos
de vida ja ha prestat assessorament
legal i jurídic a nombroses persones
i famílies afectades, encara que no
tots els casos que es presenten
acaben portant-se a tràmit.
El primer que cal fer, explica
la presidenta, “és determinar si
realment existeix un error o una
negligència mèdic a. Si existeix,
aleshores cal fer la denúncia. Les
indemnitzacions econòmiques no
reemplacen cap vida i no et tornen
la persona estimada, però tenim el
dret i el deure d’exigir responsabili
tats”, afegeix.
L’Associació Ani Benavent té pre

gabriel cazado

Objectiu de l’Associació Ani Benavent

Fina Benavent és la presidenta de l’associació contra les negligències mèdiques

L’Associació, sense ànim
de lucre, compta amb un
equip de professionals
especialitzats per
atendre les necessitats
psicològiques i jurídiques
de les persones afectades

vist promoure un seguit d’activitats
per tal de donar-se a conèixer.
Durant tot l’any farà diverses
xerrades informatives a diferents
barris de la ciutat i establirà contac
te amb altres entitats per establir
algun tipus de col·laboració. També
té previst fer manifestacions i una
recollida de signatures per tal de
reclamar millores en la sanitat.
”Hem de continuar lluitant per
què el servei d’urgències es consi
deri una especialitat i existeixi un
control sobre les hores de descans

del personal mèdic. No pot ser que
treballin tantes hores seguides quan
tenen guàrdia”. Per això, “cal canviar
la llei”, assenyala la presidenta.
L’Associació Ani Benavent va
iniciar la seva activitat en un espai
del Centre Cultural Santa Eulàlia
que havia cedit l’Ajuntament. Actual
ment l’entitat té la seu al mateix
domicili de la presidenta, al barri de
Santa Eulàlia. # v. teixidor
93 331 95 20
www.assanibenavent.com

