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Andalusia investiga la mort d'un indigent en un alberg 
municipal

La víctima, un jove polonès de 23 anys, presentava desnutrició severa i va ser donat d'alta 
unes hores abans en un centre sanitari
Divendres, 4 d'octubre del 2013 - 14:38h. 
JULIA CAMACHO / Sevilla 
La Conselleria d'Igualtat, Salut i Polítiques Socials d'Andalusia ha obert 
una investigació “reservada” per aclarir la mort d'un jove de 23 anys i d'origen polonès que va 
morir  dimecres a la tarda en un alberg municipal de Sevilla després de ser donat d'alta unes hores 
abans en un hospital de la ciutat, malgrat que presentava símptomes evidents de desnutrició i només 
pesava 30 quilograms.

El jove va morir en un sofà de l'alberg municipal de Sevilla davant d'altres usuaris i instants abans 
de passar al menjador per al torn de dinar. Des de l'Ajuntament han confirmat que van ser els 
mateixos facultatius els que van alertar els serveis socials municipals perquè conduïssin a aquestes 
instal·lacions el noi, ja que no estava en condicions de passar la nit al carrer, i que els tècnics de 
l'alberg li van prestar més atenció perquè  provenia de l'hospital. L'avanç de l'autòpsia apunta, 
segons algunes fonts, que el jove Pietr P. va morir per una broncopneumònia.

La consellera de Salut, María Jesús Sánchez Rubio, ha explicat que s'indagarà “en profunditat” el 
pas del jove pel servei d'Urgències de l'hospital, d'on va ser donat d'alta al voltant de les 2 de la 
matinada de dimecres. “En funció dels resultats d'aquesta investigació, procedirem com a 
administració” i es prendran les mesures disciplinàries i organitzatives que corresponguin, ha 
apuntat des de Granada, alhora que ha assegurat a més que la Junta està “col·laborant estretament” 
amb els jutjats per aquest cas.

Imprudència al donar-lo d'alta
Per la seva part, el Defensor del Pacient ja ha sol·licitat a la Fiscalia Superior d'Andalusia que s'obri 
una investigació d'ofici per una “presumpta negligència”, considerant una “imprudència” que el 
jove fos donat d'alta de matinada quan hauria d'haver estat ingressat i atès. “El pacient necessitava 
ser ingressat i atès amb la decència que ha de fer-se en les circumstàncies que patia”, insisteix la 
presidenta de l'associació Carmen Flores, que subratlla que “hauria de ser investigat si aquest 
pacient estava mancat d'atenció sanitària per arribar a l'estat en què estava”.

Flores ha destacat els problemes que afronten les persones que no disposen de targeta sanitària, “a 
les quals s'atén a urgències de passada i la majoria ni són ingressades, ni medicades”, i ha lamentat 
“que és terrible morir, però fer-ho d'aquesta forma és indigne i propi d'un país bananer”.
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