Commemoració dels 25 anys de la Llei General de Sanitat i
presentació de l’Informe: Per un millor Sistema Públic de Salut
Aquest any ha fet 25 anys (el 25 d’abril del 1986) que es va aprovar la Llei
General de Sanitat de l’Estat Espanyol, promoguda per Ernest Lluch com a
ministre de Sanitat. Avui s’està posant en perill els valors i el propi Sistema
Públic de Salut que va impulsar aquesta llei.
A Catalunya, la política de retallades indiscriminades dels serveis sanitaris
públics, junt a l’absència de cap document justificatiu de les mateixes, ni cap
document de model de Sistema Públic de Salut cap a on ens volem dirigir, va
portar a diverses organitzacions i professionals, convocades pel Centre
d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) a treballar durant cinc mesos el
document que avui es presenta: Per un millor Sistema Públic de Salut, segona
part de l’Informe que varem presentar el 8 de juliol al col·legí de periodistes:
Anàlisi dels pressupostos de salut 2011 i propostes alternatives per millorar el
Sistema Públic de Salut.
http://www.caps.cat/images/stories/DOCUMENT_DE_TREBALLpremsa.pdf

Si en aquell primer document es posava de manifest la necessitat de més
recursos econòmics en el sector salut, en aquesta segona part del document
presentem quins riscos té el Sistema i quines propostes poden millorar
l’eficiència la qualitat i la sostenibilitat del Sistema.

La Llei General de Sanitat una història que cal recordar i defensar. Del
preàmbul de la llei citem alguns trets força significatius de les intencions de la Llei:
La llei és el reconeixement de l'article 43 i l'article 49 del nostre text constitucional que
defineix com a primer objectiu el dret fonamental de tots els ciutadans, a la
protecció de la salut, dret que, per ser efectiu, requereix dels poders públics
l'adopció de les mesures idònies per satisfer-lo.
Tota la reforma que el present projecte de Llei proposa és la creació d'un Sistema
Nacional de Salut. En cada Comunitat Autònoma es constituirà un Servei de
Salut integrat per tots els centres, serveis i establiments de la pròpia Comunitat,
integrant tots els serveis en una organització única.
Els mitjans i actuacions del sistema sanitari estaran orientats prioritàriament a la
promoció de la salut i a la prevenció de les malalties. L'assistència sanitària
pública s'estendrà a tota la població espanyola. L'accés i les prestacions
sanitàries es realitzaran en condicions d'igualtat efectiva. La política de salut
està orientada a la superació dels desequilibris territorials i socials.
És seguint l’esperit d’aquesta llei, aprovada ara fa 25 anys, en aquests moments
d’incertesa de cap a on anem en polítiques de salut i estant en qüestió el propi sistema
públic de salut integrat, equitatiu i de qualitat, que volem presentar la nostra visió del
sistema públic de salut.
El Document Per un millor Sistema Públic de Salut és fruit dels debats
organitzats pel Centre d’Anàlisi
i Programes Sanitaris (CAPS) amb la
participació de professionals de la salut i ciutadans i ciutadanes
a títol
individual o pertanyent a altres organitzacions: Dempeus per la Salut, FoCAP,
ACDSP-FADSP, GREDS-EMCONET (UPF), Fundació CCSM

Perquè volem un Sistema de Salut Públic, amb més equitat, més eficient i sostenible i
amb major qualitat, nosaltres també recomanem “extirpar”, treure del Sistema tot allò
inútil per la salut i el benestar, allò ineficient, la burocràcia, la despesa innecessària,
treure els programes o prestacions que no tenen evidència d’efectivitat en salut, la
manca de compromís i responsabilitat d’alguns professionals i treballadors, treure la
dispersió actual de proveïdors assistencials i subcontractats. Concentrant empreses
públiques, fent sinèrgies; extirpar els concerts amb entitats amb afany de lucre o
negoci.
Aquest document està dirigit fonamentalment als professionals i treballadors i
treballadores de la salut, politics, ciutadania motivada i mobilitzada (plataformes,
organitzacions, consells de salut, etc) Per dotar-nos d’un instrument per sortir de
l’actual crisi reforçant i millorant el sistema públic. Passar de la protesta a la proposta.
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Si la salut és tenir suficient autonomia per poder realitzar el nostre projecte de
vida personal i col·lectiu i els condicionants de la salut també són socials i
econòmics, caldrà assegurar objectius de salut en totes les polítiques:
econòmiques, educatives, ambientals, d’habitatge, d’igualtat i solidaritat,
disminuint les desigualtats de classe social i de gènere.
És el govern, a través del Sistema Nacional de Salut, integral i públic, que
ha de garantir la protecció i promoció de la salut col·lectiva, així com
l’assistència a la malaltia i dependència, amb serveis que assegurin
l’equitat i la qualitat.
Cal assegurar un Serveis Públics de Salut, finançats suficientment per
impostos progressius. Uns serveis cada cop més integrats i no dispersos
o fragmentats, que no està renyit amb la necessària autonomia de gestió i
desburocratització, de professionals i serveis. Amb transparència absoluta i
pública dels contractes amb els seus proveïdors, proveïdors que han d’assumir
els valors del sistema públic, amb una oferta planificada segons les necessitats
en salut de cada territori i avaluada públicament.
L’Atenció Primària de Salut i la salut Comunitària és l’assistència més
eficient i més sostenible del sistema sanitari, s’ha de garantir d’una vegada
que sigui realment protagonista, rectora i resolutiva del pas del pacient pel
sistema assistencial.
S’ha de desmitificar i des-medicalitzar l’assistència sanitària centrada en
l’alta tecnologia, els fàrmacs i l’hospital. Els hospitals han de guanyar
molt en eficiència, per lo qual caldran sinèrgies, planificació, coordinació en el
territori, avaluació i transparència en els resultats en salut.
Els serveis públics han de vetllar per la pertinença, l’efectivitat i la
seguretat de les seves ofertes i prestacions, per lo qual s’ha d’avaluar,
abans de fer l’oferta i de finançar, allò que realment tingui beneficis provats per
a la salut. Un exemple clar d’això el tenim en les necessàries i urgents
polítiques dels medicaments.
S’ha d’aprofundir en la democràcia real del Sistema Públic de Salut, amb
participació reglada i responsable dels i les professionals i la ciutadania de
cada territori en la seva governança

