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 Ètica i economia no estan contraposades. L’economia i l’ètica van associades. 
L’economia és un mitjà per viure (Aristòtil). Créixer per si mateix no és un fi, el 
fi de l’economia és que la societat visqui millor (Adam Smith). Cal posar límits 
a l’avarícia del poder financer.

 La salut no és una mercaderia més. La salut és una necessitat molt més forta 
que les altres necessitats materials. El valor de la seva pèrdua és molt alt.

 La meritocràcia  és positiva,  però també té riscos,  que es minimitzen si  és 
solidarista, té en compte els interessos generals.

 Acceptaríem una disminució salarial amb finalitat redistributiva de la riquesa 
en el marc d’un pacte social.  A més caldria que els culpables de la situació 
socio-política actual fossin condemnats per enriquir-se o per no haver pres les 
decisions polítques que calia prendre per evitar el que està passant. 

 Les  desigualtats  en  salut  augmenten.  Disminuint  desigualtats  tots  hi 
guanyem! S’han de fer polítiques pro-equitat, no tant d'educació sanitària. Cal 
actuar,  sobre  els  entorns:  que  siguin  saludables.  No  culpabilitzem  les 
“víctimes”  (els  professionals,  ni  els  ciutadans).  La  Salut  Pública  garanteix 
equitat, justícia, i solidaritat. 

 Es detecten més casos de precarietats i desigualtats, nous problemes (amb els 
avis,  altes  hospitalàries  precipitades,  pensions que ajuden a sobreviure als 
joves...).

 Els serveis sanitaris són clau quan les persones emmalalteixen.

 No hi ha evidències de que la gestió privada sigui millor que la pública. Hi ha 
moltes  decisions  clíniques  que  podrien  millorar  l’eficiència  sanitària.  El 
principal problema social que tenim no és tècnic, sinó, sobretot, de qualitat 
institucional, tenim molta activitat supèrflua.

 Calen directius amb coneixements clínics i habilitats gestores.  Autonomia sí, 
però assumint plenament les responsabilitats . No tothom ha de fer de tot.

 Per defensar l’estat del benestar cal treballar bé. Si vols defensar el sistema 
sanitari treballa bé com a professional públic.

 A la sanitat allò que importa no és el preu, és la rentabilització.



 Les  retallades  no  són  sols  salarials,  són  quantitatives  i  qualitatives  dels 
serveis. També desmoralitzen  i provoquen el “presentisme” (vaig a treballar, 
hi soc, encara que estigui malalt).

 Amb les retallades ha augmentat la càrrega de  treball, els   conflictes entre 
companys i ha disminuït l'autoestima professional.

 La precarietat laboral porta a repetir especialització MIR i a la migració dels 
joves metges/ses i infermers/res.

 Hi ha moltes raons per a que els professionals defensem el sistema sanitari 
públic: equitat, sostenibilitat, eficiència, menys riscos, ètica, evitar l’inducció 
de la demanada i la selecció adversa.

 La sanitat pública es mesura per cost – benefici en salut i la privada es mesura 
per preu – benefici econòmic.

 Els centres privats parasiten els públics. Els interessos corporatius determinen 
les polítiques sanitàries. Hi ha opacitat i corrupció al sistema sanitari.

 Cal  que  les  associacions  científiques  opinem  sobre  política  sanitària.  Cal 
treballar més en equip per evitar el desmantellament social.  Hem d’opinar, 
hem  de  vetllar,  crear  debat,  ser  crítics.  Actualment  se’ns  demana  poca 
col·laboració per part del Departament.

 La responsabilitat i solidaritat dels professionals està en complir amb la nostra 
tasca. Hi ha un col·lectiu, que té unes bones condicions laborals,

que s’ha acomodat. 

 Ens dediquem poc a  la  reflexió de valors  ètics.  Els  sanitaris  ens mirem el 
melic, fem poca reflexió i autocrítica.

 El  FoCAP  té  la  voluntat  d’influir  en  els  professionals  i  els  polítics.  Tenir 
lideratge  clínic  per  a  promoure  canvis.  Hem  d’opinar  sobre  les  polítiques 
sanitàries.

 Les entitats professionals tenim la funció d'elaborar i transferir coneixement 
per tal  de què sigui  útil  pels companys, la societat  i  els  polítics.  Analitzar, 
reflexionar i influir en les polítiques sanitàries. 

 La societat necessita més que mai les societats científiques.

 Es denuncia l’exclusió en el SNS per alguns col·lectius de ciutadans 

 Es proposa demanar un Referèndum pel canvi de model sanitari  que estan 
fent, sense l’aprovació de la ciutadania.

 S'anima a aliar  forces per trobar un comú denominador,  per aconseguir la 
reversió del desordre.


