
MANIFEST DE LA PLATAFORMA PEL DRET A LA SALUT

Creiem que el nostre sistema sanitari i de protecció de la salut està seriosament amenaçat per la disminució 
del pressupost que s'hi destina i  per la intenció dels governs de privatitzar,  amb l'excusa de la crisi,  els 
serveis sanitaris.
Creiem també que és necessària  la  coordinació  entre  tots  el  grups,  associacions,  persones..  que estan 
disposades a mobilitzar-se en defensa del dret a la salut i per mantenir el seu caràcter universal, equitatiu i 
públic.

Per aquests motius proposem la construcció de la Plataforma pel Dret a la Salut en base als punts següents:
 
Un servei  de salut,  públic,  d’accés universal,  igual  per a totes les persones, eficient,  de qualitat i  segur, 
resolutiu,  sense  esperes evitables.  Un autèntic  Servei  Nacional  de Salut  (SNS),  finançat  amb  impostos 
proporcionals a la riquesa, no classista, no sexista, i no  racista.
 

Això significa:

o No aplicació del real decret 16/2012, sobre mesures sanitàries, que:

 Acaba amb el Servei Nacional de Salut igual per a tothom.
 Retalla indiscriminadament les prestacions sanitàries.
 Imposa el re-pagament de medicament i serveis.
 Discrimina a col·lectius, essent els més perjudicats les persones amb malalties cròniques, la 
gent gran, les dones, les persones immigrades i les de menors recursos econòmics.

o Aturada i reversió del procés privatitzador de la sanitat  i avançar cap a un model de gestió 
exclusivament públic

 No externalització o concert amb entitats amb afany de lucre
 No fragmentació de l’Institut Català de la Salut.
 No copagaments, retallades pressupostàries, disminució de personal i prestacions i augment 
de llistes d’espera.
 No foment de pòlisses de serveis de salut complementaris,ni afavorir la seva desgravació 
 No a l’euro per recepta, perquè és una taxa injusta i il·legal.
 Aplicació del dret administratiu públic a les entitats que reben concerts o contractes de la 
Generalitat

o Participació democràtica de les persones treballadores i usuàries en la planificació i control dels
 SNS, per:

 Establir prioritats i necessitats territorials.
 Garantir l’eficiència social dels serveis sanitaris.
 Evitar la corrupció i la manca d’equitat i transparència en la distribució pressupostària i en el 
rendiment de comptes

o Augment del pressupost i els recursos per a l’atenció primària i la salut comunitària:· el SNS ha de 
promoure una sanitat més humana, personalitzada, preventiva, promotora de la salut i sostenible.

o Destinació de la despesa en salut necessària per a garantir la sostenibilitat i la qualitat del SNS.

o Política de gestió i control públic de proves diagnòstiques, tractaments i  medicaments, basada en el 
coneixement dels professionals de salut i no en els interessos especulatius empresarials.


