
L’APS NO ES RECUPERA EN EL PRESSUPOST DEL 2014

L’anàlisi dels pressupostos del Departament de Salut per l’any 2014 posa de
manifest  que  l’atenció  primària  no  recuperarà  el  seu  pes  pressupostari.
Segueix en un pobre 17,42%, mentre l’atenció secundària supera el 65% del
pressupost. Estudi pressupostos 2003-2014

La pèrdua de pes percentual de la farmàcia (més de 12 punts des del 2003)
no s’ha volgut aprofitar per a augmentar la dotació de recursos de l’atenció
primària. Els diners han anat als hospitals, que han passat d’un 51,15% del
pressupost sanitari (2003) al 65,72% (2014). Una veritable sagnia. (Gràfic 1)

La pròrroga pressupostària del 2013 va ser dolenta per l’APS: es va tocar
fons, amb un percentatge de pressupost de tan sols el 16,82%. La petita
recuperació del 2014 (que ni tan sols assoleix el nivell del 2012) és l’únic bri
d’esperança per a una millor dotació de l’atenció primària. 

El nostre país, Catalunya, tan sols té previst gastar 185 euros per persona
en  la  seva  atenció  primària  de  salut,  mentre  en  preveu  gastar  125  en
farmàcia i 698 en atenció hospitalària, de la que tan sols se’n beneficien una
petita  part  dels  ciutadans  (Gràfic  2).   Un  repartiment  que  sembla  poc
assenyat,  més  en  temps  de  penúria  econòmica  en  que  sembla  caldria
prioritzar allò que és més essencial, allò que més pot ajudar a les persones,
allò que és més proper. Ara més que mai:  en temps de crisi més atenció
primària 

Podeu trobar més informació sobre l’evolució pressupostària del 
Departament de salut en anteriors entrades del FoCAP sobre el tema:

Pressupost 2012 del Departament de Salut i APS

L’APS a Catalunya en els pressupostos 2003-2011

Barcelona, gener del 2014

file:///home/cesca/Documents/Evoluci%C3%B3%20pressupostos%20Salut%202003-2014.pdf
http://focap.wordpress.com/2012/03/25/pressupost-2012-del-departament-de-salut-i-atencio-primaria/
http://focap.files.wordpress.com/2009/12/20101105-en-temps-de-crisi-mc3a9s-atencic3b3-primc3a0ria.pdf
http://focap.files.wordpress.com/2009/12/20101105-en-temps-de-crisi-mc3a9s-atencic3b3-primc3a0ria.pdf
http://focap.files.wordpress.com/2012/03/doc_focap_laps_catalunya_03_111.pdf


Gràfic 1: Evolució distribució del pressupost

Gràfic 2: Evolució despesa per habitant
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