Pel dret a decidir sobre la nostra
salut i el Sistema Sanitari de
Catalunya.

Programa per un Servei
Nacional de Salut a
Catalunya.
1.Per conquerir la sobirania en salut i
sanitat cal actuar sobre els veritables
determinants de la salut. Sobre les
condicions socials, econòmiques, culturals,
ambientals, polítiques i de gènere. Caldrà
doncs posar el valor salut en totes les
polítiques.
2. Caldrà iniciar un procés de reversió de
l'actual
tendència
medicalitzadora
motivada per una visió biologista de la
salut i per la cultura del consum, la
intolerància al malestar o a les expectatives
sobre dimensionades de la capacitat del
sistema sanitari.
3. Cal garantir el Dret a la salut i a un model
d’atenció sanitària públic, de cobertura
universal i sense exclusions, equitatiu i
finançat
per
impostos
progressius
suficients per cobrir les necessitats de la
població.
4. Posar en marxa un Pla de Nacionalització
dels serveis públics de salut. Regenerar el
Servei Nacional de Salut de Catalunya
(SNSC), amb funcions de planificació,
finançament, gestió i avaluació dels serveis
de salut públics. Amb el criteri que tots els
serveis assistencials que es paguen amb
diners públics han de ser públics, caldrà la
definició i declaració, per part del SNSC,
dels proveïdors públics com a medi propi
del SNSC.
5. Assegurar la transparència, equitat,
universalitat, eficiència, autonomia de

gestió, avaluació independent. Amb un
codi ètic comú de tots els serveis, amb més
autonomia dels territoris, centres i
treballadors de la sanitat. I amb una
avaluació independent i amb control
democràtic
6. Fomentar la participació real del
personal de la sanitat, ciutadans i
ciutadanes en els òrgans de govern del
Sistema, territorials i de centres sanitaris,
7.
Fomentar
l’ús
adequat
dels
medicaments, de les tecnologies i eines
terapèutiques. Volem un sistema de salut
sense l’omnipresència de la indústria
farmacèutica, i en el qual es regulin i es
vigilin els conflictes d’interessos i s’hi
seleccionin els que de veritat són
necessaris
8. Millora del sistema assistencial
potenciant una Atenció Primària forta i fer
un pla de reforma de l’atenció hospitalària
adequant-la a les necessitats de salut
actuals. Fer de l’Atenció Primària i
Comunitària, l'instrument bàsic per a una
atenció global i integrada, propera a les
persones, amb dotació pressupostària
pròpia i suficient
9. Derogació de coREpagaments sanitaris i
compromís de no imposició de noves taxes
10.Garantir els drets de les persones. Dret
a respectar l’autonomia i la libertad
individual en les decisions sanitàries.. Dret
a la interrupció voluntària de l’embaràs en
el sistema públic, lluita contra la violència
masclista. Dret a l’atenció al patiment i
tractament del dolor, al no aferrissament
terapèutic i a una mort digna. Dret a la
preservació de les dades personals i no
cessió a entitats privades. Dret a
l’eliminació de les desigualtats de gènere
en salut.

Entitats adherides al document
Associació Catalana en Defensa de la
sanitat Pública (ACDSP)
Café amb Llet
Centre d’Anàlisi i Programes sanitaris
CATAC-CTS/IAC
Comissions Obreres de Catalunya
Confederació d’Associacions de Veïns i
Veïnes de Catalunya (CONFAVC)
Dempeus per la salut pública
Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)
Federació d’Associacions de veïns i
veïnes de Barcelona (FAVB)
Fòrum Català d’Atenció Primària
Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)
Plataforma pel Dret a la Salut (PDS)
Podemos Sanitat Catalunya
15M BCN
Salut Solidaritat i Comunicació (SICOM)
Unió General de Treballadors (UGT)
Xarxa de Dones per la Salut
Coordinadora de defensa de la sanitat
pública de Mataró-Maresme
Plataforma de defensa de l’hospital de
Viladecans
Associació de defensa del pacient
Procés Constituent
15M Sabadell
Sumant.cat
Coordinadora de la SAP Muntanya
Federació d'associació de Veïns de
Terrassa
Convocatòria cívica
Moviment d'indignació 15M Sabadell
Plat Defensa Sanitat Pública de Terrassa
Barcelona en Comú
Corrent Roig
Constituents 15M
SATSE
Plataforma Sanitat Pública Baix Vallés
Unió Sindical de Tècnics Superiors
Sanitaris de Catalunya (FESITESS.cat)

Junta d'ATTAC ACORDEM
Grup de recerca de desigualtats en
salut (GREDS)
Salut Litoral
Col·lectiu Ronda
Equo Catalunya
Medicus Mundi
SEPC-Clinic
Plataforma en Defensa de la Sanitat
Pública de Girona i Salt
Marea Blanca de Lleida
Assemblea Territorial de la CUP del
Maresme - Barcelonès Nord
Federació de Sanitat de la intersindicalcsc.cat
Plataforma Unitària de la Gent Gran Cat
Parlament Ciutadà
Comissió de Salut de la FAV Badalona
Tancada Clínic
Federació associacions veïns Bellvitge
Bellvitge en lluita
Plataforma defensa salut publica Caldes
Plataforma defensa salut pública
Empordà
Plataforma defensa salut publica el Prat
Plataforma defensa salut publica
Montcada
Plataforma Salut mental pública
PASUCAT
Espai Immigrant Raval
Plataforma afectats Hepatitis C
Plat. defensa salut pública Castellbisbal
Martorell viu
Ajuntament de Montornes del vallés
Ajuntament de Santa Perpetua
Ajuntament de Sant Fost de
Capcentelles
Ajuntament de Palau de Plegamans
Ajuntament d’Argentona

Plataforma per la Qualitat de l’Aire
Liga SFC/SSC

