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Editorial
ELS DETERMINANTS REALS DE
LA SALUT (23-11-11)
En front de les declaracions recents del
Conseller de salut de la Generalitat de
Catalunya, aparegudes en varis mitjans
de comunicació dient que: “la salut és
un bé privat que depèn d’un mateix i no
de l’Estat”, i que la salut depèn només
de la genètica, els antecedents
familiars i els hàbits personals, els i les
sotasignats
volem
recordar,
precisament per fer pedagogia, quins
són els factors reals que determinen la
salut individual i col·lectiva.
Els professionals de la salut i la
ciutadania en general han de conèixer
quins són aquests factors, anomenats
“determinants socials de la salut”, i que
han estat recollits en les definicions i
informes de diverses institucions,
organitzacions i constitucions estatals,
entre elles la constitució espanyola.
Contràriament al que sosté el conseller
Boi Ruiz, avui sabem que les malalties
d’origen
exclusivament
genètic
representen només una proporció molt
petita dels problemes de salut pública
A l’esmentat Informe de la Comissió de
Determinants Socials de l'Organització
Mundial de la Salut s’assenyala que:
“l'acumulació tòxica de factors socials
injustos i evitables, com la desigualtat
econòmica, la precarietat laboral, la
contaminació ambiental, la inseguretat
alimentària, no tenir un habitatge digne,
o la manca de participació i
democràcia” danya la salut i crea
inequitats. La Comissió anomena a
aquests i altres determinants com són
les pensions, el nivell educatiu, les
desigualtats entre homes i dones (el
treball reproductiu i en especial la
violència contra les dones) i la
participació social i política, les "causes
de les causes" de la salut i la inequitat
en salut.

És
per
aquestes
raons
que
l’Organització Mundial de la Salut
assenyala: “El dret a la salut obliga als
estats, (i en el cas de Catalunya a les
autonomies, ja que tenim transferides
totes les competències) a generar les
condicions en les que tota la ciutadania
pugui viure de la manera més
saludable possible.”. Per la seva
banda, la Constitució espanyola en el
seu article 43 diu: 1. Es reconeix el dret
a la protecció de la salut. 2. Correspon
als poders públics, organitzar i tutelar la
salut pública a través de mesures
preventives i de les prestacions i
serveis necessaris...”
Igualment, també l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya té diversos articles sobre
el mateix dret i les funcions del Govern,
així com també la Llei general de
Sanitat i la recentment aprovada (al
setembre del 2011) Llei de Salut
Pública regulen les obligacions de
l’Estat i de les Autonomies en la
vigilància, control i prevenció dels
factors no personals sinó socials que
poden afectar la salut, fent èmfasi en la
necessitat de tenir en compte la salut
en totes les polítiques.
Pe tant, denunciem la gravetat de les
declaracions del Conseller en afirmar
que la salut és un bé privat que no
depèn de l’estat i que “no hi ha un dret
a la salut”. Aquestes afirmacions o bé
reflecteixen un estat d’ignorància o bé
són simplement una manifestació de la
política privatitzadora de la sanitat que
actualment porta a terme la Generalitat
de
Catalunya,
amenaçant
amb
copagaments, la desgravació fiscal de
les assegurances privades i realitzant
retallades indiscriminades de la sanitat
pública, les raons de les quals no han
estat explicades en cap document.
El proper pas del conseller potser serà,
si la salut és un afer privat, dir-nos:
“portis bé en els seus hàbits personals i
si emmalalteix utilitzi els serveis privats,
perquè l’estat (en aquest cas el govern
de la Generalitat) no té cap
responsabilitat sobre la seva salut”. Si
així fos, això tindria conseqüències molt
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greus per la salut dels catalans i molt
especialment de les persones més
desafavorides..

entitats organitzadores i les persones
assistents a seguir treballant coordinats
i en xarxa per defensar aquest model
de Sistema Sanitari Públic que volem.

Martí Valls. Josep Grup de Polítiques
de Salut del CAPS Benach Joan .
Grup de Recerca de les Desigualtats
en Salut, Employment Conditions
Network
(GREDS-EMCONET),
UPF.Borrell.
Carme
Grup
de
Polítiques de Salut del CAPS i 105
signatures més

Trossejament de l’ICS - 10
motius perquè DIGUEM
NO

COMUNICAT DE PREMSA
VOLEN FER PAGAR UN EURO PER
RECEPTA

GPS informa i
comenta
Us animem a participar al GPS i
als
seus
debats.
Aquest
document
segueix
obert
a
modificacions però es una base
fins on hem arribat ara.

Per
un
millor
Públic de Salut

Document pel debat i la reflexió
sobre el trossejament de l’ICs

Sistema

Document fruit dels debats organitzats pel
Centre d’Anàlisi
i Programes Sanitaris
(CAPS)
amb
la
participació
de
professionals de la salut i ciutadans a títol
individual
o
pertanyent
a
d’altres
organitzacions, (Dempeus per la salut,
Fòrum Català d’Atenció Primària (FoCAP),
Associació Catalana de Defensa de la
sanitat Pública (ACDSP-FADSP), Grup de
Recerca en Desigualtats en Salut UPF
(GREDS-EMCONET, Fundació Congrés
Català de salut Mental (FCCSM), en front
de les retallades indiscriminades i la
“política” sanitària de la Generalitat de
Catalunya. Setembre a desembre de 2011

La presentació d’aquest document ha
estat
en
el
marc
d’un
acte
Commemoració del 25 anys de la Llei
de Sanitat a la seu de la Societat
Catalana de Metges de Família
(CAMFIC), va comptar amb força
assistència i el debat dels diferents
punts del document va ser força
participatiu, quedant emplaçades les

Noves notícies sobre els disbarats del
govern de la Generalitat i els seus
responsables de Salut. Ara volen
establir,
amb
l’aprovació
dels
pressupostos
del
2012
de
la
Generalitat, una Taxa d’un euro per
cada recepta de fàrmacs dels sistema
públic de salut, es tracta de re-pagar el
que ja hem pagat a través dels
pressupostos públics.
Si es necessiten més cèntims es
podrien obtenir amb una millor gestió
del tema dels medicaments1
Però segons el Lluís Pellicer, el 20 de
desembre a el PAIS, diu : “Mas-Colell
ha negado que la tasa tenga un fin
“recaudatorio”. “Se trata de poner
barreras al sobreuso y abuso en el
ámbito de la prescripción farmacéutica”
Segons els pressupostos presentats
per el mateix Mas-Colell recaptaran per
aquest concepte 102 milions d’euros en
un any, no es menyspreable el “fin
recaudatorio”, prefereixen que pagui el
ciutadà que no les multinacionals de la
indústria farmacèutica.
Però és que si fos veritat que aquesta
taxa es posa com a mesura
dissuasòria, els qui s’està posant en un
compromís és als professionals metges
que fan les receptes, ja que el ciutadà,
en principi no demana receptes, els
medicaments els prescriu el metge o
metgessa
per
necessitats
de
tractament. S’està doncs penalitzant al
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professional i sobretot als pacients
crònics (amb molta medicació) i als
ciutadans econòmicament desfavorits.
Si realment es veiessin obligats a
deixar de fer tractaments ho pagaríem
tots, a mig termini, amb més ingressos
hospitalaris i patologies més greus
(com ja s’ha comprovat en d’altres
països que han pres mesures
semblants)..S’està posant un import
a la malaltia.
Però és que a més, ja està
sobradament
demostrat
que,
el
copagament de fàrmacs no ha rebaixat
mai el seu consum i la seva despesa
pel sistema públic, aquesta ha anat
pujant
independentment
dels
increments de copagaments històrics
(actualment fins un 40% en les
persones laboralment actives). Només
les mesures estructurals (preus de
referència, utilització de genèrics,
millores en la gestió del coneixement
dels professionals, etc) aconsegueixen
frenar aquesta despesa.
Estem cansats d’haver de pagar
sempre els mateixos, els errors i
l’ambició dels que tenen els diners i el
poder. És per això que hem de dir NO a
aquest nou disbarat.

DSQ informa
comenta

i

XIII SEMINARI D’ AUTOFORMACIÓ
DE LA RED CAPS. 2011
El passat 18 d’octubre, vam celebrar el
“XIII Seminario de Autoformación de la
Red-Caps”. Varem assistir 110 dones
professionals de la salut, provinents de
tot l’Estat. . La jornada d’un dia de
durada es va organitza en torn a dues
taules rodones, una al matí i una altra a
la tarda, titulades:
MESA I: OTRA SANIDAD PÚBLICA
ES POSIBLE. Reflexiones, Propuestas
y Experiencias para mejorar el sistema
y la salud de todas y todos
MESA II:
LAS AMENAZAS QUE SE CIERNEN
SOBRE LA SALUD DE NUESTRAS

NIÑAS Y NIÑOS
Amb diverses ponències que
posteriorment es publicaran.
Com es habitual en aquesta trobada
anual de la Red-Caps (que ja té tretze
anys de vida!) per la seva qualitat
d’autèntic fòrum multidisciplinari, la
jornada va ser molt interessant, tan pel
contingut de les ponències com per
l’ampli debat que es va generar darrera
cada taula.
L’Escola permanent de formació
de la Redcaps aquest trimestre ha
realitzat dos cursos més dirigits a
professionals sanitaris que facin
atenció directa.
ARMONÍA Y TRASTORNOS DEL
CICLO MENSTRUAL:
IMPLICACIONES PARA LA SALUD
DE LAS MUJERES

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y
TRATAMIENTO DEL DOLOR EN LAS
MUJERES
I ja podeu consultar el numero 29 a la
nostra web
http://mys.matriz.net/mys29/29_porta
da.htm
amb un monogràfic sobre salut
mental.

A principis d’any us farem arribar
la revista MyS 31 amb un dossier
sobre la Cirurgia estètica
Una nova forma de control sobre
el cos de els dones?
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GMAS Informa i
comenta

Avançant
l’edició

diners

per

finançar

Per això cal que compreu el llibre a
la seu del CAPS per només 10
euros. Un regal ideal per aquestes
festes!!!!!
Podeu
enviar
un
mail,
caps@pangea.org fer l’ingrés i
us l’enviem per correu

Hem elaborat i un nou informe
amb el suport del Consell
Assessor per al
Desenvolupament Sostenible de
Catalunya.
Un manual de protecció de les
radiacions, tant pels professionals
exposats com per tothom. Un llibre
de divulgació científica sense
embuts ni enganyifes.
INCLOU carnet personal d’exposició
a les radiacions mèdiques, on
prendre nota de les radiacions
d’exploració i diagnòstic, mitjançant
Raigs X .Un llibre de la col·lecció
Producció Neta de Pol·len edicions
que inclou els gèneres periodístics
d’identificació i resposta dels tòpics
més usuals, les enganyifes més
corrents, un glossari, la bibliografia
bàsica... Escrit i coordinat per Jordi
Bigues, dissenyat per Manuel
Reyes amb articles i el suport
d’Ulrich Beck, Jaume Morron,
Eduard Rodríguez Farré, entre
d’altres
El CAPS hem donat suport a
aquesta
iniciativa
http://www.verkami.com/projects/
667-avui-actius-o-demaradioactius-edicio-del-llibre

LA CONTAMINACIÓ I LA
SALUT
Anàlisi dels determinants
ambientals de la salut:
contaminació química interna,
radiacions no ionitzants, la
contaminació de l’aigua, la
producció industrial d’aliments i
la salut, patologies emergents i
velles malalties

Coordinació: Josep Martí i Valls
Autoria Carme Valls Llobet
Clara Mestres
Marc Homs
Hel·lena Fusté
Pilar Parra

Albert Ferris
Amb la col·laboració de:
Tatiana Santos, Dolores Romano i
Rafael Gadea (ISTAS)
Gustavo Duch. Soberania Alimentaria
iSom el que sembrem
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LLIBRES … i textos…per
les vacances d’hivern
I també podeu
Autores de la redcaps i enviats
per socis i sòcies....

clickar i imprimir-vos

el llibre que ens ha recomanat la
Consuelo Catalan de València
“¿Por nuestra salud?: La
privatización de los servicios
sanitarios” Traficantes de Sueños,
Librería, Editorial, Distribuidora

I la web

Concepció Garriga i Setó Mª Dolores J.
Díaz-Benjumea Isabel Nieto Martínez
Inmaculada Romero Sabater Maite
San Miguel del Hoyo
Coordinación y autoría: Emilce Dio
Bleichmar

http://www.xarxadedonesperlasalut.org/
edusexafectiva.html

Eines de treball per l’escola. Un
projecte de Xarxa de dones per la
salut, Campanya pel dret a
l’avortament i el grup de dones
feministes ensenyants “Dones i
educació”

Neus Roca Cortés y Julia Masip
Serra (Eds.) Editorial: Herder

Poemes

Nadal d’orfes
Mentre remenava la
capsa on hi ha
desades les figuretes del
pessebre
se m’esmunyí de les
mans i en caure
a terra es feu bocins. No
hi hagué manera
de recompondre-la. Me
n’he quedat sense.
Així doncs, enguany al
naixement li mancarà
una figura principal,
aquella a qui li diuen
Verge, ves per on, mare.
Però no en compraré
cap altra perquè trobo a
faltar la meva encara
i la seva absència és per
tot i m’aclapara.

Si ve l'instant que veus que defalleixo
--sóc feble al capdavall, ho saps com
jo-no em deixis desistir.
Recorda'm els projectes no
acomplerts,
retreu-me les paraules
amb què vaig comprometre'm
per tu i per mi,
fes-me, si cal, memòria del lloc
i dels objectes que ens acompanyaven.
Només tu pots parlar-me'n sense por
i ens redreçarem junts altra vegada.

Giraré la vista cap a la
resta del diorama
buscant altres mirades i
altres mans
que sàpiguen el que
sento i m’acompanyin
en aquesta caminada
ara plaent adés dolorosa
que sempre acaba feta
pols al poal de la brossa.

Miquel Martí i Pol

Enviat pel Pep Martí

Andreu Segura Benedicto
Santa Llúcia de 2011

Desembre 2011
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