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Propostes per la regeneració del caràcter públic de la sanitat
catalana. Juny 2013
L'objectiu d'aquest text és presentar propostes polítiques i organitzatives per regenerar
avui i preservar cara al futur el caràcter públic de la sanitat a Catalunya.
Propostes:
1.Convertir el Servei Català de la Salut en el Servei Nacional de Salut de
Catalunya (SNSC), amb funcions de planificació, finançament, prestacions i
avaluació dels serveis de salut públics, integrals i integrats, de Catalunya.
Finançat per impostos progressius i blindant la Universalitat i l’equitat
L’actual Servei Català de la Salut (SCS), l’Agència de Salut Pública de Catalunya
(ASPC) i les entitats provisores de serveis que siguin mitjà propi de la Generalitat
passaran a constituir-se com Servei Nacional de Salut de Catalunya (SNSC), amb
les corresponents i respectives funcions, ben distribuïdes i acotades, de planificació,
finançament, avaluació i prestació dels serveis de salut a Catalunya i depenent
políticament del Departament de Salut del govern de la Generalitat qui fixarà els
objectius del SNSC i tindrà adscrita l’Agencia de Qualitat i Avaluació Sanitària de
Catalunya (AQuAS) que també retrà comptes al Parlament.
2.Definició i declaració, per part del SNSC, dels proveïdors públics com a medi
propi del SNSC:
L’ICS, les seves empreses filials i les entitats del grup denominat “empreses
públiques i consorcis”, passaran a reconèixer explícitament en els seus estatuts
el seu caràcter de mitjà propi de la Generalitat de conformitat amb la directiva de la
UE i la LCSP. Progressivament la totalitat de les entitats amb hospitals generals de la
XHUP i/o amb equips d’atenció primària haurien de passar a ser entitats que siguin
mitjà propi de la Generalitat
-que consti en els estatuts de l’entitat que es medi propi del SNSC
-Que sigui acreditat pel Sistema amb les garanties de qualitat i sostenibilitat
-que el proveïdor accepti majoria de representats del SNSC en el seu consell
d’administració
-Que signi el codi ètic i accepti explícitament els valors del proveïdor públic
(servei públic, no ànim de lucre, etc.)
-no renuncia a la seva personalitat jurídica (ni NIF)
3.Assegurar la transparència, equitat, universalitat, eficiència, autonomia de
gestió, avaluació independent i preeminència de l’Atenció Primària






Codi ètic
Governança democràtica i transparent
Avaluació independent: AQuAS
TICs integrals i interoperatives entre tots els proveïdors
Transparència absoluta de resultats en salut i despeses

Modificació dels sistemes de control institucional i ciutadà per l’ajust de
desequilibris territorials, socials o econòmics i per l’avaluació de resultats i riscos.
Concretament:
Codi ètic i de sostenibilitat aplicat a totes les entitats del SNCS així com a la
totalitat d’entitats amb centres de primària e internament que treballin pel SNSC.
Aplicat als respectius òrgans de govern, als professionals propis i a les empreses o
professionals que contractin. Codi amb model de transparència absoluta i
d’abordatge dels possibles conflictes d’interessos privats individuals o col·lectius
El Pla de Salut de Catalunya, el Pla de serveis, els contractes-programa
actualitzats i compromesos a l’inici de l’exercici econòmic i els sistemes d’informació
integrats constitueixen eines per a la governança i transparència del Servei Nacional
de Salut de Catalunya que hauran de gestionar o supervisar explícitament els governs
dels Serveis Territorials de Salut.
Sistema d’informació integrat de la sanitat amb finançament públic (SIISP),
obligatori per totes les entitats amb hospitals i EAP i aquelles altres concertades, amb
interoperabilitat de les seves dades
Establir en l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària (AQuAS) una sistemàtica
d’anàlisi de la informació disponible prou exhaustiva per detectar desequilibris
presents i riscos de futur per l’equitat, l’estabilitat i la sostenibilitat de qualsevol entitat o
incompliments del codi d’ètica i sostenibilitat. Farà públics tots els seus anàlisis e
informes
4.Coordinació i atenció integral en el Territori, pagament capitatiu, autonomia de
gestió, gestió clínica, etc. Constituir el Govern territorial a cada territori
(delegació del SNSC central) i coordinar els diferents proveïdors en el territori
Autonomia de gestió de tots els hospitals i centres d’atenció primària del Servei
Nacional de Salut de Catalunya (SNSC)
El SNSC s’organitzarà territorialment i es dotarà d’uns nous Serveis Territorials de
Salut (STS) dependents directament del govern del SNSC. Els STS seran govern
responsable de l’equitat en l’assignació dels recursos econòmics i tècnics i de la
concepció integral i integrada dels serveis de salut assistencials
El reforçament de l’Atenció Primària i Comunitària, com a instrument bàsic per la
resolució i integració dels circuits i intervencions que es realitzen sobre la
ciutadania del territori. Amb una direcció general única per tots els equips d’atenció
primària del territori,

