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Primer t’ignoren. Fem això perquè ens han votat la majoria, tenim el suport ciutadà...
Després se’n riuen de tu. “gossosflautes”, “antisistema”, antidemocràtics”, dropos...
Després et combaten. “això és poc científic”, és ideologia, “aprofiten per fer política”,
“com que no guanyen a les urnes surten fent violència al carrer”, joves empresonats...
No volen admetre que són ells que han començat amb la violència contra els ciutadans
amb les seves polítiques. Els castellans diuen: “Quien siembra vientos recoge
tempestades”
Al final guanyes. Perquè tenim la raó i som el 99%
Les negretes són del M Gandhi
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Editorial
El Real Decreto Ley 16/2012
de 20 d’abril del govern
espanyol pot tornar el
Sistema Sanitari 50 anys
enrere
Aquest Decret, semblant a la llei
òmnibus de la Generalitat de
Catalunya,
pretén
implantar
mesures
precipitades,
desgavellades, injustes, amb una
clara estratègia ideològica més que
econòmica i amb moltes evidències
d’inconstitucionalitat, ja que modifica
drets, normes i competències
establertes per la Llei General de
Sanitat del 1986, la Llei de Cohesió i
Qualitat del Sistema Nacional de
Salut de 2003, la Llei General de
Salut Pública de 2011 i a Catalunya
la Llei d’Ordenació Sanitaria de
Catalunya (LOSC) de 1990 i
l’Estatut de Catalunya del 2006.
Si s’arriben a aplicar aquestes
mesures, significaria que a l’estat
espanyol passaríem (per un Decret
del govern de torn) d’un Sistema
Nacional de Salut, públic, finançat
pels ingressos dels impostos i que
dona accés universal a tots els
ciutadans
i
ciutadanes
que
resideixen a Espanya, amb igualtat i
equitat, a un model de sanitat de
Seguretat Social, en el qual ja no es
parla de tota la població, si no dels
“assegurats o beneficiaris”, que pot
anar estenent-se a través de la
implantació de co-pagaments, a
diversos nivells de prestacions i
asseguraments privats diversos.
Aquest
sistema
d’Assegurança
(Alemanya i França en son

exemple) i no de Servei Nacional de
Salut (exemple d’Anglaterra i
Suècia) està demostrat que es mes
car econòmicament (un o dos punts
més del PIB destinat a sanitat
segons els països) per tan el Real
Decret no pretén amb aquesta
mesura estalvi econòmic sinó donar
més negoci al sector privat. Les
altres mesures que proposa el
Decret, sobre les prestacions
(diversos nivells de carteres de
serveis encara no definides i que en
les seves retallades poden significar
un altre gran pas en la pèrdua de
drets i prestacions adquirides),
sobre els medicaments, els copagaments (difícils d’aplicar i ja molt
discutits com a impost a la malaltia i
a les classes econòmicament
desfavorides) l’exclusió del sistema
als que no hagin cotitzat
a la
Seguretat Social, als immigrants
“irregulars”...i alhora observem en
silenci
passivitat
en
el
malbaratament de diners públics.
(AVE,
regulació
frau
fiscal,
Diputacions...)
Com es possible aquest retrocés i
aquesta pèrdua de drets ciutadans ?
Doncs per varis motius. El primer
per que els governs conservadors i
neoliberals que tenim, aprofiten la
por i el “caos” creat per ells amb la
crisi econòmica, per aplicar les
seves polítiques de desmuntatge de
l’estat del benestar (drets i serveis
públics conquistats durant molts
anys pels ciutadans i ciutadanes) i
poder donar així més negoci i lucre
a uns quants dels seus.
En segon lloc ens hauríem de
preguntar si està justificat, si es
raonable i oportú, canviar de model
sanitari 25 anys després de haver
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decidit canviar de model (llei de
sanitat del 1986), no sense
dificultats però amb debat i un ampli
consens polític.
També la responsabilitat és dels
successius governs que s’han
omplert la boca de l’excel·lència del
nostra SNS però no l’han acabat
d’estructurar, defensar i donar-lo a
conèixer be als ciutadans. Encara
tenim grups de població que no
pertanyen
a
aquest
sistema
“universal”:
Mutualitats
de
funcionaris (MUFACE, MUGEJU,
PAMEM, etc) Mutualitats Patronals
(accidents i malalties laborals),
col·lectius professionals (advocats,
arquitectes, etc) I molts ciutadans
encara avui pensen que els serveis
sanitaris estan bàsicament finançats
per la Seguretat Social.
De fet la Secretaria General de la
Seguretat Social està encara a
Madrid i el Consell Inter territorial de
Sanitat (la representació màxima en
el Ministeri de sanitat de totes les
autonomies) es merament consultiu,
tot això fa que el SNS sigui molt
vulnerable. La llei de Cohesió del
Sistema Sanitari va ser aprovada
molt després de completar les
transferències a les comunitats
autònomes, sense preveure doncs

el que no devia ser transferit i ara
ens queixem de la descoordinació a
nivell de l’estat.
Ara, que toca des del govern
central, qüestionar les autonomies i
fer-les responsables del dèficit
econòmic, es prenen decisions
centralitzadores recorrent a aquelles
institucions no transferides com es
la Seguretat Social depenent del
Ministerio de Trabajo y Economia
(acció de dubtosa constitucionalitat
com hem dit).
En la majoria de països avançats el
Sistema Sanitari respon a una llarga
història, a una cultura i uns valors
dels seus ciutadans. Per tot això i
conjuntament amb la complexitat i
importància d’aquest Sistema, els
canvis
han
de
ser
lents,
consensuats, transcendents i per
tant més enllà dels diferents partits
en el poder. Aquí no, s’aprofita la
por
per
prendre
mesures
d’interessos privats en front dels
drets de tots.
Ciutadans i ciutadanes, “Nessun
dorma”, defensem els nostres drets,
a l’alba vencerem !
Pel Grup de Polítiques de salut
del CAPS:
Josep Martí, Jordi Colomer ,Josep
Artigas i Carme Valls
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GPS informa
comenta

i

Us animem a participar al GPS i als
seus debats. Després de l’elaboració
del document.
Per un millor Sistema Públic de
Salut vam muntar un seminari amb
quatre sessions per seguir el debat
amb participants de totes les entitats
que havíem contribuït a l’elaboració del
document:
Que podeu veure al web www.caps.cat

conjunt del sistema públic hauria de
plantejar-se seriosament el tema dels
incentius positius pels bon resultats
(qualitat,..) si l’ICS podés actuar
globalment com a empresa pública,
tenir reserva per a incentius, com una
part de la DPO i que ell seu resultat
positiu hauria d’anar destinat a reserva
i afavorir la inversió pròpia per les

finalitats dels serveis que presta (no
lligat a anualitat pressupostària),
llavors podríem descentralitzar la
gestió al territori i als professionals
3.Competències i relacions entre
atenció primària i hospitals en
alguns temes determinats

1. 1a sessió 25 de gener. 2012
1. Per què els serveis de salut han
de ser públics? (i també doc.
en castellà)
.... Els sistemes públics poden garantir
la permanència, estabilitat i continuïtat
dels servei, cosa que no pot fer la
iniciativa privada, on si no hi ha negoci
directa o indirecta, no hi ha servei.
.Els Servis públics de salut poden
dedicar recursos a vigilància i promoció
de la salut d’una manera planificada i
poblacional, i no només atenció a la
malaltia (els privats podrien fer
aquestes funcions d’una manera més
dispersa amb finançament públic)
La formació dels i les professionals, la
gestió del coneixement i la recerca,
poden ser planificades i finançades
segons necessitats socials i de salut(
no segons interessos particulars i de
negoci).
10. Majors possibilitats de participació
real i control per part de la ciutadania i
dels professionals....
2. Autonomia de gestió (i també
doc.en castellà)
L’autonomia de gestió territorial, dels
serveis i professionals, no pot anar per
receptes, depenent molt en primer
terme de la capacitat de gestió del
propi ICS, com ja s’ha dit (pressupost,
gestió de RRHH, etc), del lideratge i la
bona capacitat tècnica. En tot cas, el

1.Atenció a urgències. Les
emergències, o urgències de patologia
greu, seran ateses directament als
hospitals d’aguts, ve sigui per la
percepció del propi pacient i família o
per trasllat pel sistema d’emergències
mèdiques.
Els ciutadans podran recorre a l’ajuda
telefònica del servei d’emergències
mèdiques, en cas de dubtes. Caldrà
una informació i formació profunda del
ciutadà sobre aquest circuits.
Cal definir una estratègia de l’atenció a
2.Lliure elecció de metge o metgessa
especialista i centre per part del
pacient i el seu metge de família, en un
context en que s’han de valorar de
forma equilibrada les preferències dels
primers i el coneixement dels
requeriments d’expertesa i tecnològics
del problema de salut i del sistema dels
segons.
3.L’Atenció
al
pacient
crònic
complex
L’atenció integral s’ha de centrar en
l’Atenció
Primària,
s’establiran
protocols i circuits consensuats per
derivar al especialista hospitalari quan
sigui necessari, retornant el pacient a
lla Primària a l’alta hospitalària o
ordenar l’ ingrés a un centre
sociosanitari per part del metge de
família en cas de descompensació de
la patologia.
4.Caldrà replantejar la organització i
recursos del nivell hospitalari per no
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duplicar aquests models d’atenció
esmentats. Els serveis comunitaris,
inclosa l’atenció primària, son els que
han tingut més capacitat de canvi i
adaptació conceptual i organitzativa a
les noves necessitats de les persones i
de les poblacions mentre que els
hospitals continuen arrelats en models
organitzatius clarament obsolets.
4a sessió seminari SOBRE ELS
OBJECTIUS DE LA ASISTENCIA
SANITARIA
Els objectius de l’assistència sanitària
haurien de ser assistir les necessitats
del pacient, però com veiem en l’article
del New England: (Patient-centered
medicine “Bardes 2012)" en molts llocs
de lmón es plantegen si l’assistència
que estem donant està dedicada
realment als problemes de salut que
estan plantejats a la relació del pacient
amb el sistema. La "Medicina
centrada en el pacient" contrasta amb
la "Medicina centrada en els metges" i
les seves necessitats o objectius.
Imperceptiblement
la
medicina
hospitalària va esdevenir i es va
desenvolupar cap a interessos dels
metges ( recerques especifiques,
publicacions,...), més que a les
necessitats del pacient. A la atenció
primària s'ha viscut un procés diferent,
ja que desbordats per la multiplicitat de
feines quotidianes ( veure carta de
Francesca Zapater), no es poden
planificar gaires objectius, i es perden
motivacions i interessos ( o es busquen
a fora de la professió?) .
El seminari reflexiona i dona resposta a
aquestes quatre preguntes
1. Que en penses dels objectius i
incentius actuals de l'atenció primària?
Quins creus que falten?
2. Que en penses dels objectius i
incentius del treball a l'atenció
hospitalària i especialitzada? Quins
creus que falten?
3. Quines són els indicadors de qualitat
que falten en el sistema actual ?
4. Com creus que s'haurien de decidir

els objectius, els indicadors i els
objectius?

TRANSPARÈNCIA
Estem treballant en el tema de la
transparència, i hem començat amb
aquesta carta al Director del SCS:
Sol·licitud al Servei Català de la
Salut dels convenis i contractes amb
els proveïdors d’assistència
sanitària, així com els resultats dels
seus serveis
Les entitats sol·licitants, enfront de les
retallades pressupostàries dels serveis
públics de salut i de les noticies en els
mitjans de comunicació sobre suposats
fraus, corrupcions i abús de càrrec
públic, de determinades persones i
entitats, volem conèixer i oferir als
ciutadans i ciutadanes, propietaris
d’aquests serveis públics, la informació
de com es gasten els diners públics en
sanitat a Catalunya i quins resultats
aporten els diferents proveïdors
sanitaris al Sistema.
És per aquest motiu que sol·licitem la
següent informació , d’acord amb
l’article 6e del Decret 136/2007, de 19
de juny, que crea el Registre de
Convenis i Concerts en l’àmbit de
l’assistència sanitària pública. DOGC nº
4909, de 21 de juny de 2007.

SOL.LICITUD
1. Que se’ns proporcioni la informació
dels darrers cinc anys (desglossada
per anualitats) sobre Els Convenis
i Concerts del servei Català de la
Salut amb els diferents proveïdors
del sistema: nom dels proveïdors,
quantitat econòmica anual de cada
un i serveis que es prestaran per
aquest concepte. Els sota signants
estem compromesos en reforçar
l’impacte social dels serveis públics
i, en afavorir la participació
informada de les organitzacions
ciutadanes en el seu control
democràtic, realitzat també pels
representants
polítics
en
el
Parlament.
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2. Que se’ns proporcioni també el nom
dels proveïdors, dels quals consten els
seus resultats, en el 3er Informe de la
Central de Resultats (desembre 2011)
Per aquest motiu i, sota el principi de
transparència de la informació al servei
dels ciutadans i ciutadanes, ens dirigim
als responsables del finançament
públic dels serveis sanitaris per a
obtenir aquesta informació
Esperant que la nostra sol·licitud sigui
atesa correctament en el termini que
estableix la llei.
Signen, a Barcelona a --- de maig de
2012
CAPS, CCOO; UGT; SATSE; FOCAP

DSQ informa
comenta

i

El 19 de febrer vam fer la tercera edició
del curs de maneig clínic de
cicle
menstrual
dirigit
especialment a metgesses i metges de
família i especialitat així com a
infermeres d’atenció primària i hospital,
i matrones. Les edicions anteriors van
ser al 2008 i al 2011.
En aquesta ocasió, el curs es va
realitzar a Granada ja que va ser un
encàrrec
de
la
“Cátedra
de
Investigación Antonio Chamorro y
Alejandro Otero” de la Universitat de
Granada.
El curs el van donar la Carme Valls i
l’Enriqueta
Barranco,
ginecòloga,
professora de la UG i sòcia de la RedCaps.
El curs va tenir una durada de 8 hores i
van assistir-hi 31 persones.

CURSO SOBRE MANEJO CLÍNICO
DEL CICLO MENSTRUAL en
Granada
Programa
Dirección: Dra. Enriqueta Barranco.
Ginecología y Obstetricia
Dra. Carme Valls Llobet.
Medicina Interna y Endocrinología

Organiza: Cátedra de Investigación
Antonio Chamorro- Alejandro Otero y
CAPS
Colabora: Instituto Universitario de
Estudios de la Mujer
Dirigido a:
Médicas y médicos
especialistas en Atención
Primaria,Residentes de
Ginecología
Diplomadas/os de enfermería,
Matronas
Objetivos:
1.
Formación de profesionales
para el manejo clínico del ciclo
menstrual.
2.
Formación de personal
sanitario para colaborar en un
estudio epidemiológico en el Estado
Español sobre ciclo menstrual.

Estem preparant aquest curs:

CURSO INTENSIVO DE MANEJO
CLÍNICO DE LA PATOLOGÍA
TIROIDEA EN MUJERES
15 de junio de 2012
Organiza: Programa “Mujeres, Salud
y Calidad de Vida” de CAPS
(www.caps.pagea.org)
Lugar: Aula Dolors Aleu y Marina
Castells. CAPS C/ París. 150 1º 2ª.
08036
Horario: 10h a 14h y 16h a
20h Precio: 100€
Inscripciones: Margarita
López Carrillo / redcaps@pangea.org /
93-4391779
Programa del curso:
FISIOLOGÍA DEL TIROIDES
PREVALENCIA DE PATOLOGÍA
TIROIDEA
CAUSAS
FISIOPATOLOGÍA DEL TIROIDES
- HIPOTIROIDISMO
- HIPERTIROIDISMO
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EFECTOS SUBCLÍNICOS EN
METABOLISMO Y SISTEMAS
CORPORALES
- CARDIOVASCULAR
- SALUD REPRODUCTIVA
- SALUD MENTAL
- METABOLISMO OSEO
CLÍNICA
TRATAMIENTO
- INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS
MANEJO DE CASOS CLÍNICOS

Docentes: CARME VALLS LLOBET,
especialista en medicina interna y
endocrinología
___________________________________
____________________________

Participarem a l’acte de la Xarxa de
Dones per la salut:

28 de maig dia internacional d'accio per la salut de les dones

Jja podeu consultar el numero 30 a la
nostra web

http://mys.matriz.net/mys30/30_s
umario.htm
amb un monogràfic sobre la cura.
Ja teniu el Mys 31 amb un dossier
sobre la Tirania de la bellesa i
estem preparant el 32 amb un
dossier sobre Medi ambient
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GMAS Informa i
comenta

d’experiències d’èxit que avancen cap
al Residu zero,....
2. Fòrum es trobarà anualment
3. Objectiu ampliar i consolidar les xarxes
i difondre els casos d’èxit

Vam participar al II Fòrum de

l'Estratègia Catalana Residu
Zero.Més de 200 persones de
municipis, empreses, universitats,
entitats i institucions ens reunirem a la
Casa del Mar, amb la voluntat de
desenvolupar processos de canvi de
model de producció i de gestió de
residus cap a un nou paradigma sobre
noves bases ambientals, més
generadores de treball, més
estalviadores de materials i energia i
que evitin la contaminació i les
agressions al territori.

4. Definir les demandes de recerca i
innovació de les xarxes i vehicular-les a
través
d’universitats
i
facilitar
l’enfortiment de les col·laboracions
entre les xarxes i l’ARC

5. L’ARC va donar el seu ple suport a
la iniciativa acompanyant i aportant
les seves propostes a totes les
Jornades sectorials. I properament
es signarà un Conveni de
col·laboració amb l’ARC.
6. Implicar-nos i potenciar la coordinació
de la Xarxa Europea Residu Zero

Per avançar en aquesta direcció,
diverses regions i ciutats del món, ja
estan treballant per assolir l'objectiu
anomenat "Residu i emissió Zero".

Conclusions i propostes del grup
d’Entitats catalanes pel residu
zero

Al matí es van celebrar les tres jornades
simultànies de debats sectorials,
organitzades per les quatre Xarxes i
grups de treball Residu Zero (de
municipis,
universitats,
entitats
socials i empreses) on es van definir i
traçar els objectius i full de ruta fins
al proper Fòrum a l’any 2013.

1. El model de gestió de residus a
Catalunya no aconsegueix l’objectiu
prioritari de prevenir la seva generació,
recuperar els recursos i evitar
afectacions a la salut i el medi, sinó que
prioritza el seu confinament i la seva
dispersió arreu del territori.

Conclusions comunes del II
Fòrum
1. El Fòrum ECRZ avança amb els seus
objectius: s’han constituït les xarxes
sectorials amb més participants, una
quarantena de municipis han aprovat
la moció se suport a l’estratègia Residu
zero, s’ha elaborat un catàleg

2. Una de les conseqüències que cal
eradicar és l’augment dels conflictes
territorials per causa de la crema i
l’abocament dels residus.
3. Cal un canvi de paradigma i dels
programes concrets de gestió de
residus de manera que contribueixin a
bastir un model de desenvolupament
aprofitador dels recursos, impulsor

8

d’una
economia
productiva
respectuosa amb les necessitats
humanes i que eviti la dispersió de
residus i contaminants al medi.
4. Organitzar al novembre - desembre les
III Jornades “Salut, energia i
incineració”

Xerrades medi ambient i salut:
Estem fent xerrades al territori :
Montcada i Reixach, Molins de rei, Palu
d’Anglesola-Poal, Lleida, la Gariga,
Dosrius,Santa Margarida i els Monjos....

5. Necessitat
de
coordinar
les
plataformes implicades en conflictes
relacionats amb els residus i les
entitats socials i ecologistes per
avançar en la reflexió, els arguments i
les propostes per canviar el model
actual i donar suport a l’impuls de
l’ECRZ
6. Específicament es demana a les
administracions:
-

Transparència i informació

-

Desenvolupar
estudis
epidemiològics sobre els impacte a
la salut i al medi de cremar residus
en cimenteres i plantes industrials

-

Demanar al DTiS que desenvolupi i
tramiti la proposta de Llei d’olors

-

Més celeritat a l’hora de convalidar
les mesures de la xarxa de control
de la contaminació atmosfèrica

Es va realitzar:

SESSIÓ SOBRE RISCOS AMBIENTALS PER A LA
SALUT
Contaminació atmosfèrica, química, radiacions i la seva relació
amb velles i noves patologies.
Seguretat del pacient.
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Dirigida a professionals sanitaris d’Atenció primària, Salut
Comunitària i Salut Pública.
8 de maig de 2012 de 17 a 20H

A l’ Auditori de la CAMFiC : Diputació 316, de Barcelona
Jornada organitzada conjuntament per la
Societat Catalana de Medicina de Família i Comunitària (CAMFiC), la Societat de Salut
Pública de Catalunya i Balears i
el Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS)

Inscripcions prèvies (gratuïtes) a
caps@pangea.org

CAPS
Ja podeu trobar penjat al web l’informe sobre Medi Ambient i salut
que va fer l’any passat

LA CONTAMINACIÓ I LA SALUT
I en castellà

Els membres de la Comissió de Salut han sol·licitat la
compareixença d'una representació de la Junta Directiva del Centre d'Anàlisi i
Programes Sanitaris per a explicar el document Per un millor Sistema Públic de Salut I
hem decidit anar-hi aquest mes de maig

Dia 7 de juny assemblea socis i sòcies del CAPS
APUNTEU A LES AGENDES A LES 7 DE LA TARDA A LA NOSTRA SEU
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Llibre interessant
La Sanidad está en venta. Y también nuestra salud

Prólogo de Vicenç Navarro
Icària, Barcelona, 2012, 112 págs.
Joan Benach, Carles Muntaner, Gemma Tarafa y Clara Valverde
He aquí un pequeño gran libro, importante por su contenido, por el
momento oportuno de su publicación y por el prestigio de sus autores,
profesores e investigadores universitarios (UPF) que nos dan una lección de
compromiso social, explicando al público general lo que está pasando en la
Sanidad Pública y ofreciendo propuestas de acción. Actitud esta no muy
frecuente entre nuestros intelectuales.
El mensaje principal de todo el libro es que hemos de defender el Sistema
Público de Salud frente a las políticas neoliberales que están desmontando
nuestro Estado de bienestar y menoscabando nuestros derechos. Y que
hemos de defender un Servicio Público, financiado suficientemente por una
fiscalidad progresiva, pero también mejorarlo, centrándolo en la salud y no
en la enfermedad y la medicalización creciente. En definitiva, un servicio
que garantice la equidad, la eficiencia y la calidad, y que disminuya las
desigualdades.
El libro consta de cinco capítulos que van de lo general a lo concreto, y que
se pueden resumir parafraseando sus mismos títulos, bien explícitos: 1.
Salud para algunos, o de las desigualdades en salud y la necesaria equidad;
2. La salud, mucho más que la atención sanitaria: los determinantes
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económicos y sociales de la salud y la necesidad de salud en todas las
políticas; 3. El modelo y la organización de un Servicio Nacional de Salud
Público también es un determinante importante de la salud, y la atención a
la enfermedad es un logro colectivo y un derecho que no podemos perder;
4. La amenaza de un golpe de Estado contra la Sanidad Pública por el cual
el neoliberalismo y los intereses económicos de una minoría quieren hacer
de la sanidad (con dinero público) un negocio. 5. Retomar la salud en
nuestras manos, ya que el silencio y la pasividad son nocivos para la salud.
Como se puede ver, estamos ante una obra que se propone —y consigue—
analizar en profundidad los actuales problemas que amenazan a la salud y
la sanidad públicas, y que aporta once propuestas concretas para hacer
frente a las desigualdades sociales en salud. Conviene prestar atención a
estas

cuestiones

y

que

sepamos

lo

mucho

que

nos

estamos jugando. Y también, como afirman los autores al final del libro, que
tengamos presente que solo el “crecimiento de un movimiento popular,
participativo y valiente, que defienda y promueva la mejora de la sanidad
pública es motivo de esperanza”.
Josep Martí Valls (Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris)
Mientras tanto 19/4/2012
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