
Quin espai té l’ètica en uns moments dominats pel debat econòmic?

L’ètica ens recorda que l’economia no és un fi de la condició humana, sinó un mitjà 

per tal d’assolir els fins morals d’una societat. No existeix una economia amoral; en tot 

cas,  pot  ser  immoral.  Per  exemple,  pensem que el  mercat  és  un  sistema econòmic 

moralment  millor  que  l’economia  feudal;  i  ho  pensem perquè  genera  més  benestar 

material agregat (gràcies al fet que és comparativament més eficient) i respecta millor 

les llibertats individuals. Això no vol dir que no sigui èticament millorable o que no 

tingui límits morals. És millorable quan constatem que la riquesa i la llibertat no arriben 

efectivament  a  tothom,  i  té  límits  morals  quan ens  adonem que hi  ha béns  que no 

s’haurien de produir i distribuir únicament i/o preferentment amb les regles del mercat. 

Crec que la sanitat és un d’aquests béns que el mercat no hauria de dominar.

El mercat busca la màxima eficiència en la producció i distribució d’un bé: a través 

dels preus de mercat, indica als venedors què i com han de produir, als consumidors 

quin preu han de pagar i als inversors on han d’invertir. El problema és que no volem 

que tot estigui a la venda, com, per exemple, els vots, els nens, els ronyons o l’educació 

i l’atenció sanitària. El comerç lliure de vots o de ronyons és més eficient (compradors i 

venedors guanyarien amb un intercanvi voluntari) que la seva prohibició, però pensem 

que tenim bones raons morals per prohibir aquest tipus de mercat. Per què? Perquè el 

comerç  d’aquests  béns  modifica  substancialment  qui  som,  qui  volem  ser,  com ens 

volem relacionar entre nosaltres i quina mena de societat volem tenir. Comerciar amb 

nens, vots o amb la salut bàsica no és el mateix que fer-ho amb pomes Golden o amb 

rellotges. No és que aquests últims béns no siguin valuosos per a moltes persones, però 

no  condicionen  de  manera  cabdal  la  nostra  condició  de  ciutadans  iguals  en  una 

democràcia. És per aquesta raó que la sanitat és un dret social com no ho és la possessió 

d’un rellotge.

D’altra banda, hem de dubtar seriosament de les proclames actuals que afirmen que 

la sanitat privada és més eficient que la pública. On són les dades? Sabem, per exemple, 

que el sistema sanitari nord-americà, preferentment privat, costa el doble que l’europeu i 

que la societat nord-americana té uns indicadors de salut molt pitjors. Això no vol dir 

que la sanitat pública no tingui algunes ineficiències que cal combatre. Per exemple, 

sembla  evident  que  si  s’ajuda  als  malalts  crònics  a  gestionar  millor  llurs  malalties, 

incidint en la prevenció i en la potenciació de l’atenció primària, s’estalviarien costos 

d’hospitalització al mateix temps que millorarien els indicadors de salut.
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Un altre  factor de reflexió per  a la sanitat  pública té  a  veure amb la  inclusió o 

exclusió  de  serveis  que  no  milloren  els  indicadors  generals  de  salut,  encara  que 

representin una demanda social, com ara els fàrmacs relacionats amb l’estil de vida, el 

confort hoteler, els tractaments de la calvície, la infertilitat o una vasectomia.

La sanitat pública necessita reformes per millorar l’eficiència i la utilitat, però en 

cap  cas  hem  de  permetre  que  un  ciutadà  no  tingui  accés  (per  exemple,  per  raons 

econòmiques) a l’atenció sanitària de qualitat que necessita. Si el mercat no pot garantir 

això últim, pitjor pel mercat.

Quina és  la  responsabilitat  ètica  dels  professionals  davant dels  canvis  en  el 

sistema  nacional  de  salut?  Ens  hem  de  posicionar  davant  de  les  decisions 

polítiques?

Pel que fa a la qüestió de la responsabilitat ètica dels professionals, no hi ha dubte 

que aquesta hauria de tenir un paper destacat. Entenc que els professionals veuen els 

canvis de la sanitat amb una doble preocupació: pel possible descens en la qualitat i 

l'equitat  del sistema sanitari  i  per llur futur laboral.  Ambdues preocupacions tenen a 

veure amb la defensa d'interessos generals. En el segon cas, una probable precarització 

de  les  condicions  laborals  (sigui  la  del  professionals  sanitaris  o  la  d'un altre  sector 

productiu) representa un retrocés en la qualitat de vida de la societat i hauria de ser, per 

tant, una reivindicació comuna del conjunt de la societat. És cert, però, que una part de 

la societat pot rebre el missatge de que la defensa de la sanitat pública per part dels 

professionals amaga una defensa més privada dels seus interessos corporatius o laborals. 

Els professionals haurien d'estar atents a evitar aquesta associació.

També forma part de la responsabilitat ètica dels professionals contribuir fermament 

a un ús eficient dels recursos sanitaris, és a dir, a extreure els màxims resultats en salut 

dels recursos invertits i a evitar, en qualsevol cas, la despesa que no aporta salut a la 

població.

Finalment,  la  responsabilitat  ètica  dels  professionals  passa  per  denunciar  totes 

aquelles pràctiques professionals i institucionals que van en perjudici  de la qualitat i 

l'equitat dels sistema sanitari. Inclosa la protesta contra la fal·làcia que diu que “la salut 

és un assumpte privat”. Si fos un assumpte privat, per què hi ha tantes desigualtats de 

salut entre països, entre classes socials o, per exemple, entre barris de Barcelona?

2



El  fet  que  algunes  decisions  polítiques  estiguin  legitimades  democràticament  no 

impedeix  que qualsevol  ciutadà,  també per  canals  democràtics,  alci  la  seva veu per 

mostrar i exposar les raons del seu desacord.
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