
COMPAREIXENÇA  FOCAP  AL  PARLAMENT  SOBRE  EXCLUSIÓ
SANITÀRIA

En  primer  lloc  volem  agrair  aquesta  invitació  al  Fòrum  Català
d’Atenció Primària a participar en la discussió sobre la proposició de
llei  plantejada pel  grup d’ICV-EUiA per garantir  l’atenció sanitària i
farmacèutica universal que va quedar malmesa amb el RD 16/2012 i
no es va resoldre amb la instrucció de la Generalitat.

El  Fòrum  Català  d’Atenció  Primària,  FoCAP,  és  una  associació  de
professionals (infermeres, treballadores socials,  llevadores, personal
d’administració  i  metgesses),  que treballem en el  primer  nivell  de
l’atenció sanitària, on s’atenen i resolen el 90% dels problemes de
salut de les persones. És des d'aquesta situació privilegiada  des d'on
veiem  el  que  està  passant  cada  dia,  i  des  d'on  vam  impulsar,
juntament  amb altres  entitats  la  creació  de la  Plataforma per  una
Atenció  Sanitària  Universal  a  Catalunya,  avui  PASUCat,  de  la  que
seguim formant  part.  Subscrivim,  per  tant,  tot  el  que  han  dit  les
companyes i compartim la preocupació per les conseqüències que el
RD ha tingut i té per la vida i la salut dels col·lectius exclosos de lliure
i de facto.  Defensem per tant la derogació immediata del RD 16/2012
i  fins que això passi,  el  seu incompliment.  Ara  donem suport  a la
proposició de Llei del grup ICV-EUiA de garantir l'atenció sanitària i
farmacèutica  a  totes  les  persones  estrangeres  que  visquin  a
Catalunya, en virtut del que promulga l'Estatut i diversos decrets.

Per defensar la necessitat d’aquesta nova llei,  exposarem diferents
vessants de la repercussió negativa del RD 16/2012:

- Efectes nocius del RD sobre el model de sistema sanitari
- Efectes nocius sobre la salut de les persones per trencament de

la continuïtat i la longitudinalitat de l’atenció
- Efectes nocius sobre la sostenibilitat del sistema
- Efectes nocius sobre la seguretat del pacient i de l’atenció



- Efectes  nocius  sobre  la  nostra  feina  diària  i  sobre  el
funcionament dels centres

- Efectes nocius sobre la seguretat jurídica dels professionals  

SNS

Volem  començar  el  nostre  argumentari  parlant  de  les  vastes
conseqüències que el RD 16/2012 comporta pel sistema sanitari, més
enllà  de  l’exclusió  de  persones  particularment  vulnerables.  El  RD
torpedina la línia de flotació del Sistema Nacional de Salut i  acaba
amb dos dels seus trets fonamentals, l’equitat i la universalitat. Els
sistemes sanitaris  tipus  Sistema Nacional  de Salut  es  basen en el
finançament  solidari  a  través  d’impostos  directes  i  indirectes  que
paguem tots els que vivim al país, inclosos els exclosos. El RD té com
a rerefons  la  filosofia  que “qui  treballa  aquí  serà  atès”  i  per  tant
suposa una regressió d’un model tipus Sistema Nacional de Salut a un
model  tipus  Seguretat  Social  com el  que  teníem abans  de  la  Llei
General de Sanitat promulgada pel ministre Ernest Lluch. Els sistemes
de tipus seguretat social  són molt  poc equitatius perquè fomenten
l’exclusió dels menys afavorits i  dels més rics. Els menys afavorits
acaben sent atesos en un sistema de beneficència per a pobres, que
inevitablement és pobre i els més rics, que no són assalariats sinó
que  viuen  de  les  rendes  del  capital  es  busquen  altres  circuits
d’atenció: actualment a través d’una sanitat privada que parasita la
pública quan les necessitats tecnològiques o de fàrmacs no resulten
rendibles pels interessos privats.

El  sistema  de  Seguretat  Social,  propi  per  exemple  dels  països
llatinoamericans, fomenta la iniquitat perquè promou que les classes
mitjanes i altes procurin ser ateses per sistemes mutualistes propis.

Així doncs, cal tornar a un veritable sistema de tipus Sistema Nacional
de Salut i deslligar novament el dret a la salut de la situació laboral i
administrativa de les persones. 

Efecte nociu sobre la salut per trencament de la continuïtat i
longitudinalitat en l’atenció 

Està científicament comprovat que la continuïtat i la longitudinalitat
en l’atenció beneficien la salut de les persones. La continuïtat permet 



l’atenció dels problemes de salut al llarg del temps. La longitudinalitat
garanteix l’atenció integral de les persones al llarg de la vida; això
només  és  possible  quan  aquesta  atenció  és  responsabilitat  dels
mateixos  professionals.  La  continuïtat  i  la  longitudinalitat  són
característiques pròpies de l’atenció primària. Per això els països amb
atenció primària forta i reconeguda tenen els millors resultats en salut
i són més eficients. L’atenció longitudinal dona molta informació que
es deriva de la relació que s’estableix pels encontres repetits entre el
professional  i  el  pacient  i  que permet un maneig  més acurat  dels
problemes de salut de les persones. El RD va en contra d’aquesta
continuïtat i longitudinalitat perquè obliga que les persones excloses
rebin atenció en els dispositius d’urgències (a l’hospital o a l’atenció
primària) on cada vegada són ateses per professionals diferents que
no  tenen  cap  perspectiva  del  procés  de  la  malaltia  i  de  les
particularitats del pacient. 

Continuïtat  i  longitudinalitat  són  particularment  importants  en  les
persones  més  vulnerables  i  la  dificultat  idiomàtica  que  hi  ha  en
moltes de les persones excloses és un factor més de vulnerabilitat.
Això  fa  que  encara  siguin  més  perjudicades  per  la  fragmentació  i
discontinuïtat de la seva atenció.

Volem aquí també destacar els riscos afegits per la salut individual i
col·lectiva  d'excloure  sanitàriament  col·lectius  en  risc  d'exclusió
social, per aquest motiu més vulnerables a la malaltia. Recordem el
cas  d’Alpha  Pam que  va  morir  de  tuberculosi  després  de  repetits
contactes amb dispositius sanitaris que van negar o limitar la seva
atenció. 

També  recordem  que  l’abordatge  d’urgències  exclou  també  les
persones indocumentades de les activitats de prevenció i promoció de
la salut que són beneficioses a nivell individual i social. 

Efecte nociu sobre la sostenibilitat del sistema

La fragmentació i  discontinuïtat de l’atenció no només perjudica la
salut de les persones sinó que és més cara. Els dispositius d’urgències
on s’obliga les persones excloses a anar en cas de necessitar atenció,
especialment si són hospitalaris, gasten més recursos en l’atenció de 



problemes que en condicions normals podrien ser resolts a l’atenció
primària.

Voldríem en aquest punt fer esment de dos estudis que s’han publicat
en el que va d’any. Per una banda, s’ha publicat a la revista Atención
Primaria un  estudi que analitza i  descriu la població potencialment
exclosa  pel  RDL  a  l’àrea  de  la  Catalunya  central.  Aquest  estudi
conclou  que  els  pacients  potencialment  exclosos  generen  menys
despesa  sanitària,  pateixen  menor  morbiditat  crònica  però  més
patologia infecciosa transmissible. Representen un 0.53% del total de
la població de la zona estudiada, un percentatge gens menyspreable.
Els propis  autors de l’estudi  apunten en les seves conclusions que
“aquesta  mesura  legislativa  no  sembla  justificada  per  raons
mèdiques ni econòmiques i a més podria provocar problemes de
salut pública i contribuir al risc de fractura social”. 

Per altra banda, el conjunt d’institucions espanyoles de  Defensores
del Pueblo -incloent el  Síndic de Greuges de Catalunya– ha elaborat
l’estudi “Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de
Salud: derechos y garantías de los pacientes”. Aquest document
destaca  dos  problemes  que  dificulten  l’accés  a  l’atenció  sanitària
urgent a la població immigrant en situació irregular i l’exercici d’un
dret  que  té  legalment  reconegut.  Aquests  problemes  són:  1)  la
pràctica  freqüent  de  supeditar l’atenció sanitària urgent a un
compromís  de  pagament  i  l’emissió  de  factures –sovint
prèviament  a  la  dispensació  de  l’atenció-  i  2)  la  ruptura  de  la
continuïtat  assistencial.  L’estudi  també  adverteix  que  aquestes
retallades de drets no suposaran un estalvi econòmic sinó al contrari,
ja  que  a  llarg  termini  l’atenció  urgent  és  molt  més  costosa  que
l’atenció preventiva o curativa que es pot dispensar des de l’atenció
primària. 

En les seves conclusions els defensors del poble reclamen millorar la
formació  del  personal,  evitar l’emissió  prematura  de
compromisos de pagament i factures i buscar  eines àgils que
permetin verificar la situació administrativa d’aquestes persones.
També recorda que no s’ha de confondre l’alta d’urgències amb 
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l’alta mèdica i  que l’atenció només finalitza un cop s’ha resolt el
problema de salut. 

Alemanya  va  instaurar  el  pagament  d’un  tiquet  moderador  per
disminuir  l’ús  de  les  urgències  com  a  mesura  per  a  contenir  la
despesa.  Quan  en  fer  l’avaluació  es  va  veure  que  la  mesura  no
aconseguia l’objectiu buscat, es va eliminar. Si altres arguments no
serveixen  per  aconseguir  la  derogació  del  RD,  que  sigui  la  seva
provada  inutilitat  per  aconseguir  els  objectius  d’estalvi  que
teòricament perseguia, la que comporti la suspensió de la mesura al
nostre país.

Riscos per a la seguretat del pacient i de l’atenció

El RD fa que sigui  un perill  real  que amb una targeta sanitària es
visitin diverses persones. Això ja ho vivíem a principis dels 2000 quan
encara no s’havia estès la titularitat de targeta sanitària per a tothom
qui vivia a Catalunya. Per a què es facin una idea dels perills que això
suposa els posaré un exemple: a la història clínica es registren les
al·lèrgies a medicaments que tenen les persones. Si un pacient que té
una  al·lèrgia  es  visita  amb  la  targeta  d’un  pacient  que  no  la  té,
l’administració d’un medicament a l’al·lèrgic pot arribar a ser mortal.

A  més  poden  entendre  la  confusió  i  les  dificultats  que genera  als
professionals  el  fet  que sota  un mateix  nom hi  hagi  registrats  els
processos assistencials i els relats de vida i malaltia de dues persones
diferents sense saber-ho prèviament.

Repercussió  sobre  la  nostra  feina  diària  i  sobre  el
funcionament dels centres

El RD i la seva aplicació a Catalunya, han complicat molt el treball als
centres. Els professionals de gestió i serveis dels centres han vist com
passaven d’estar al servei dels ciutadans com a part important de
l’atenció a la salut de les persones a gastar energia i temps en fer de
policies  del  sistema.  Una  burocràcia  enrevessada,  la  manca
d’instruccions  clares  i  l’ambient  social  en  què  les  persones
immigrades en situació administrativa irregular no són subjectes de 



drets,  ha fet  que en els  taulells  del  centres  l’arbitrarietat  no sigui
excepcional.  S’ha  limitat  l’atenció  de  persones  que  teòricament
estaven protegides pel RD i fins i tot la de persones amb estatus de
beneficiàries  del  sistema sanitari.  Els  taulells  també han estat  per
aquest  motiu  lloc  de  tensió  i  agressivitat  que  han  patit  els
professionals  per  posar  en pràctica  instruccions  que els  han  estat
donades.

Al  llarg  de  la  nostra  compareixença  ha  quedat  palès  com  el  RD
dificulta la nostra activitat assistencial. La impossibilitat de programar
en l’activitat normal dels professionals sanitaris els ciutadans exclosos
és també una dificultat per la  nostra feina.  Aquestes visites no es
poden  preveure,  no  es  poden  preparar  i  en  el  context  de  visites
urgents no es poden abordar els fonamentals aspectes de prevenció i
promoció de la salut i d’educació sanitària.

Indefensió dels professionals

Com  a  darrer  punt  voldríem  esmentar  breument  la  situació
d’inseguretat jurídica en què el RD deixa els professionals. Per una
banda treballem immersos  en un clima on  l’Administració  dificulta
amb  burocràcia  l’assistència  de  tal  manera,  que  l’arbitrarietat  es
converteix en quotidiana, arribant en alguns casos a la negació de
l’assistència. Per altra banda, quan alguns d’aquests casos han tingut
conseqüències  tràgiques  i  han  arribat  als  tribunals,  els  únics
condemnats han estat els professionals que han intervingut en la no-
assistència o l’assistència deficient. 

En resum, el RD 16/2012, i la seva aplicació a Catalunya, suposen un
canvi perillós en el model de sistema sanitari (una de les estructures
d’Estat més importants), que deixa de ser un SNS per esdevenir un
sistema de Seguretat Social, exclou a ciutadans amb perills per a la
seva salut (i la de tota la societat) i és motiu d’indefensió i entrebancs
en la tasca dels professionals, sense aconseguir els suposats estalvis
econòmics  que  pretenia.  És  per  tot  això  que  acabem  la  nostra
intervenció demanant a aquest Parlament que aprovi la proposició de
llei que  té per objecte garantir l’assistència sanitària i farmacèutica
pel Sistema Català de Salut a totes les persones que queden excloses
pel RD, sense distinció per raó de l’origen nacional o per la situació 



legal i administrativa a Catalunya, i que insti al govern central a la
derogació  del  RD  16/2012  perquè  és  inhumà,  injust,  innecessari  i
inútil. 

Barcelona, maig del 2015


