
ALS PARTITS POLÍTICS CATALANS DAVANT EL 25-N

El sistema sanitari català es troba en la pitjor crisis de la seva història: crisi econòmica 

(reducció del pressupostos, dificultat per controlar la despesa hospitalària..), del model 

de  gestió  (fragmentació  en  centenars  d'entitats,  manca de  control  i  processos  en 

marxa per denúncies per malversació...) i del model assistencial (centrat en l'atenció 

hospitalària, retards en diagnòstics i  tractaments, problemes de seguretat, pràctica 

d'activitats no efectives...). Per tal de reduir l'impacte d'aquesta complexa crisi i de 

millorar  la  intervenció  sanitària  en  la  salut  de  la  població  cal  plantejar  reformes 

profundes en la orientació i concepció del sistema. Cal recuperar el seu caràcter públic 

i universal. Cal netejar el sistema de pràctiques opaques i irregulars. Cal fer el millor 

ús  dels  minvats  recursos.  Cal  ser  coherents  amb  el  coneixement  científic  i  ser 

honestos en la oferta de serveis. Cal fer una atenció més propera als ciutadans i més 

adient a les seves necessitats. Cal que entre tots en parlem.

Les mesures del govern català que surti elegit el 25 de novembre seran decisives, 

entre d'altres coses, per posar les bases del sistema sanitari del futur immediat. El 

Fòrum Català d'Atenció Primària (FoCAP) proposem que incloguin en el seu programa 

els següents punts: 

1. La defensa d'un Sistema Nacional de Salut universal, solidari, eficient i resolutiu.

2. Reforçament de les empreses i entitats públiques del sistema sanitari català i 

reducció de les aportacions de capital públic a empreses privades. Aturar els 

processos de privatització de la gestió de centres públics actualment en marxa 

(hospital clínic).

3. Augment del pressupost per a l'atenció primària de salut amb augment de les 

seves competències en els àmbits preventiu, assistencial i rehabilitador.

4. Gestió  de  l’atenció  primària  de  salut  diferenciada  de  la  gestió  hospitalària 

establint mecanismes d'atenció coordinada de les patologies més prevalents.



5. Plantejar una reforma hospitalària: redimensionar la xarxa actual, transformació 

de llits per a l'atenció d'aguts en llits per atenció sòcio sanitària.

6. Selecció  de  medicaments  de  finançament  públic  en  base  a  criteris  d'utilitat 

terapèutica, eficiència i seguretat.

7. Establir mecanismes explícits per exercir el control parlamentari de la despesa 

pública sanitària.

8. Exigència de transparència davant la societat de l'ús dels recurssos públics i 

dels resultats de totes les entitats que reben finançament públic.

9. Compromís de mantenir i/o impulsar la comissió d'investigació parlamentària de 

la suposada malversació d'algunes entitats i gestors.

10.Impulsar un pacte sanitari estable entre forces polítiques, socials i professionals 

que defineixi  la  cartera  de serveis  del  sistema públic  basada en l'evidència 

científica.
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