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El Govern reformarà la sanitat pú-
blica i donarà més poder de gestió
als metges. El conseller Boi Ruiz
pretén que els professionals es po-
sin galons per governar hospitals i
centres d’atenció primària.

valencià Luis E. Rosado també va
reclamar la transformació de l’ad-
ministració sanitària: “Tenim una
organització burocràtica del segle
XX que no té cap equivalent en les
empreses del segle XXI. Som lents
i garantistes”. Rafael Bengoa (País
Basc) va defensar la descentralitza-
ció, un pas plantejat, per exemple,
a l’ICS: “El model assistencial ha de
ser diferent”. I Maria del Pilar Far-
jas (Galícia) va plantejar la possibi-
litat d’un nou model més vinculat
als resultats dels professionals.

Oxigen del PP a Ruiz al Parlament
El conseller de Salut va rebre un cop
de mà ahir per poder aplicar les me-
sures d’estalvi. Un acord entre CiU
i el PP va evitar que el Parlament es
posicionés en contra de les retalla-
des en el sistema sanitari. La moció,
presentada pel PSC –però que im-
plicava una ofensiva de l’oposició
per deixar sense efecte la tisorada–,
va ser rebutjada amb el vot en con-
tra de CiU i l’abstenció dels popu-
lars. El Parlament sí que va validar
una moció del PP –gràcies als vots
de CiU– que demanava a Boi Ruiz
que presentés un balanç dels efec-
tes dels ajustos pressupostaris i re-
considerés el tancament dels cen-
tres d’atenció primària (CAP) si hi
ha arguments assistencials que ho
aconsellin. El departament de Salut
va insistir ahir que els canvis a l’ICS
no implicarien l’entrada de capital
privat. “Ningú ha posat aquesta
qüestió sobre la taula”, va dir Fran-
cesc Sancho, secretari d’Estratègia
i Coordinació de la conselleria.e

JOAN SERRA

BARCELONA. S’esperava l’aparició
del conseller de Salut, Boi Ruiz, l’en-
demà que l’Institut Català de la Sa-
lut (ICS) admetés que planteja la
fragmentació de l’empresa en soci-
etats més petites, sota l’aixopluc de
la Generalitat, per flexibilitzar el
funcionament del sistema sanitari i
fer-lo més eficient. I l’escenari no
podia ser més adequat: un debat a
Esade sobre el finançament de la sa-
nitat pública amb la presència dels
consellers homònims del País Basc,
Galícia i el País Valencià. Sense re-
ferir-se a la descentralització de
l’ICS, Ruiz va assenyalar que un dels
camins per millorar la productivitat
dels hospitals i els centres d’atenció
primària (CAP) és “guanyar autono-
mia de gestió” i que els professio-
nals sanitaris tinguin “potestat” per
decidir, dos conceptes inclosos en la
llei de l’ICS del 2007. El titular de
Salut va apostar per “la flexibilitza-
ció dels recursos humans i els mo-
dels organitzatius”. El missatge fixa
el full de ruta del Govern.

La resta dels consellers van ava-
lar la tesi de Ruiz d’afrontar refor-
mes profundes del sistema, que pas-
sen per assolir recursos addicionals
–per exemple, via copagament–,
avançar cap a l’eficiència tecnològi-
ca, potenciar l’atenció primària i ra-
cionalitzar la despesa farmacèutica,
sense descartar opcions de col·labo-
ració publicoprivada. El conseller

LES REFLEXIONS DEL CONSELLER
Boi Ruiz va participar ahir en un debat sobre el finançament de la sanitat pública, al costat dels consellers del País Basc

(Rafael Bengoa), Galícia (Maria del Pilar Farjas) i del País Valencià (Luis E. Rosado). En la sessió, inclosa en una jornada del
sector de la tecnologia sanitària organitzada a Esade, Ruiz va reclamar a l’Estat més diners per al sistema sanitari. P. TORDERA

REFORMES A LA SANITAT

Salut donarà més poder als metges
Boi Ruiz defensa que els sanitaris tinguin potestat en la gestió d’hospitals i CAPs per guanyar eficiència

L’atenció primària adverteix que
la retallada satura els hospitals

ARA
BARCELONA. Els professionals de
l’atenció primària alerten que les
retallades “indiscriminades” i el
tancament d’urgències d’alguns
centres d’atenció primària (CAP)
provocaran la “saturació” de les ur-
gències dels hospitals a l’hivern,
quan comenci l’episodi de grip. Un
informe del Fòrum Català d’Aten-
ció Primària (FoCAP) critica el “gir
d’orientació” del model sanitari,
que comporta un “ràpid deteriora-
ment” dels serveis de salut.

Els professionals asseguren que
amb l’actual tendència pressupos-
tària “es posa en perill la capacitat
de respondre adequadament a les
necessitats de la població”, per la
qual cosa reclamen una planificació
“rigorosa” i en consens amb els pro-
fessionals de tots els canvis que es
vulguin aplicar. Afegeixen que les
retallades s’estan fent “sense crite-
ris sanitaris raonats”, i asseguren
que “estan repercutint seriosa-
ment” en la xarxa d’atenció primà-
ria, així com en “la quantitat i la qua-
litat dels serveis”.

Sobre el tancament de les urgèn-
cies en una seixantena de CAPs, la
presidenta del FoCAP, Francesca
Zapater, considera que alguns eren
raonables “però altres no”, i assegu-

ra que s’han tancat serveis d’urgèn-
cies “amb molta activitat”. Per Za-
pater això inevitablement compor-
tarà més visites als hospitals: “La lò-
gica apunta que si el centre de refe-
rència d’urgències és un hospital i
no un centre d’atenció primària, la
gent anirà més a l’hospital”.

Anàlisi dels pressupostos
El Fòrum analitza els pressupostos
de Salut entre el 2003 i el 2011 i
conclou que mentre que les urgèn-
cies hospitalàries i els dies d’hos-
pitalització es redueixen, els pres-
supostos per a aquest àmbit han
pujat en els últims anys i han patit
menys les retallades. Paral·lela-
ment, assegura que els usuaris de
l’atenció primària creixen, mentre
que els pressupostos disminueixen
progressivament. Segons el docu-
ment, el 2003 l’atenció primària
s’emportava un 21,6% del pressu-
post de Salut, mentre que el 2011 és
només un 17,5%.

L’informe critica que tot i que
d’una manera o altra totes les àrees
han patit rebaixes, en les partides
de primària l’afectació ha estat més
gran. Així, critiquen que les parti-
des de l’atenció primària han baixat
un 12,86%, mentre que les d’aten-
ció secundària i hospitalària ho han
fet un 5,16%.e

Els sanitaris protesten
davant la casa de Mas
Uns 1.500 professionals sanitaris
van manifestar-se ahir contra les
retallades al davant del departa-
ment de Salut, on van entregar un
manifest. Durant més de dues ho-
res van caminar per la Diagonal,
fins al domicili del president de la
Generalitat, Artur Mas, on els espe-
rava un fort desplegament dels
Mossos d’Esquadra. La manifesta-
ció, que tenia el suport de tots els
sindicats del sector, va paralitzar el
trànsit de la part alta de la ciutat du-
rant una hora, amb crits de “Mas, a
quina mútua vas”, “Boi dimissió” i
“La salut és un dret, mai un negoci”.

Entesa
Un acord
entre CiU i el
PP evita que
el Parlament
reclami aturar
les retallades
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