
ENQUESTA A PARTITS POLÍTICS. JULIOL 2015

RESPOSTA EUiA

Per tal de poder recollir totalment les seves respostes els demanem que no superin les 
100 paraules per a cada un dels punts de l'enquesta. Moltes gràcies.

1. Quines són les característiques de l'actual sistema sanitari català que s'haurien de
mantenir? Citi les tres que consideri més importants:

Considerem que la política del Govern és una brutal agressió als principis i valors d’un 
sistema públic de salut de qualitat. A l’actualitat no mantindríem cap de les 
característiques que aquesta política ha generat: externalitzacions, privatitzacions, 
degradació de les condicions laborals dels treballadors i treballadores de la salut, 
pèrdua de plantilla al sistema públic.

• Cal continuar garantint el Dret a la protecció de la salut i a un model d'atenció 
sanitària  de cobertura universal, equitatiu, solidari i finançat per impostos 
progressius

• Mantenir la integralitat de l'ICS com l’organisme de gestió de la sanitat pública.

• La garantia del temps màxim d'espera per a les visites en l'Atenció Primària i 
també pels procediments quirúrgics i les proves diagnòstiques.  

2.  Quines són les característiques de l'actual sistema sanitari català que s'haurien 

de canviar? Citi les tres que consideri més importants

• És imprescindible i urgent aturar i revertir el procés de mercantilització i de 
priorització dels interessos privats en la sanitat pública. Prou derivacions de 
visites i de proves diagnòstiques a centres privats.

• Hem d’aturar la política de fragmentació i desmantellament de l'ICS com 
organisme de gestió i de provisió de serveis de la sanitat pública.

• Hem de derogar tots els repagaments sanitaris i farmacèutics i exigir el 
compromís del Govern de no imposició de noves taxes que són impostos a la 
malaltia i que afecten especialment a la gent gran i a les persones amb malalties 
cròniques.

• Hem de millorar el sistema d'atenció a la salut, potenciant l'Atenció Primària  
amb una dotació pressupostària suficient perquè pugui ser l'instrument bàsic per
a una atenció integral.



3. Respecte el RD 16/2012, pensen que caldria derogar-lo?  
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/BOE-A-2012-5403.pdf

X  Sí, prioritari.          ○  No                                     ○  No ho sé

4. Pensen que a Catalunya s'ha de fer una legislació pròpia que asseguri la cobertura
universal a tota la població, inclosos el immigrants en situació irregular?

X  Sí                                  ○    No                                          ○  No ho sé

Cal desenvolupar una legislació catalana que garanteixi la cobertura assistencial a tota 
la població dins un Sistema Nacional de Salut amb atenció gratuïta en el moment de 
l'ús.

5. Quines són, en la seva opinió, les tres principals funcions de l’atenció primària de 
salut dins del sistema sanitari?

• És el nivell bàsic i la principal porta d'entrada al sistema de salut, els seus 
serveis han de ser accessibles per a tota la població.

• La funció de coordinació assistencial, en especial en pacients crònics i 
complexos.

•  La funció de potenciar l'atenció comunitària, els serveis de promoció de la salut i
de prevenció..

• L’atenció integral, equitativa, universal, de qualitat  a tota la població

6. Quin percentatge del pressupost global de salut creuen que ha d'anar destinat a 
l'atenció primària:

○   entre el 10 i el 15%                             ○   entre el 15 i el 20%

            X  entre el 20 i el 25%         ○   entre el 25 i el 30%

            ○   més del 30%

7. Quina consideració els mereix la major pèrdua de despesa en l’atenció primària en
els pressupostos de salut en els últims 4 anys? (Aclariment: la disminució del 
pressupost de salut en els últims 4 anys ha estat d'un 16%, per a l'atenció primària 
un 20%)

Inadmissible. La política del Govern suposa una brutal agressió al dret a la protecció de 
la salut i a l’atenció sanitària de qualitat dins d’un sistema públic. Els millors resultats de
salut d’una població s’aconsegueixen quan hi ha una xarxa d’Atenció Primària potent i 
resolutiva

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/BOE-A-2012-5403.pdf


8. Quina de les següents formes de gestió dels Equips d’Atenció Primària  
plantejarien  si governessin?

○  Actual model de l'ICS

X  Amplia autonomia de gestió dins de l'ICS, dotant a cada EAP d’una veritable 
autonomia de gestió dels recursos, de l’atenció, de les llistes d’espera amb 
transparència absoluta de resultats i de despeses.

○  Entitats de base associativa (EBAs)

○   Altres. Especifiquin 
….....................................................................................................

9. Per assegurar l'accés dels pacients sense demora al metge i infermera de família 
quines mesures prendrien:

 La recuperació de la plantilla de personal i de les seves condicions laborals i de 
drets.

 Revisió de la dotació pressupostària als EAP per assegurar les cobertures per 
jubilació, malaltia i /o vacances.

 Millorar l’estabilitat laboral i disminuir la precarietat. No als contractes de 25 
hores.

 La recuperació del metge i de l’infermera de família.

10. Com organitzarien l'atenció continuada i urgent a Catalunya i quin paper 
donarien als diferents dispositius: CUAPs, serveis d'urgències hospitalaris, central 
telefònica...

 Hem de recuperar els 60 punts d’atenció continuada tancats des de l’any 2010. 
La continuïtat de l’atenció dins el sistema públic de salut ha d’estar garantida.

 Els CUAPs van representar una millora  molt important. Han de tenir una dotació
adequada de personal i de recursos per atendre les urgències dins l’àmbit de 
l’Atenció Primària.

 Hem de recuperar la central telefònica pròpia de cada centre de salut, ja que és 
molt important per afavorir l’accessibilitat de la ciutadania a l’atenció i als 
serveis. El model call center representa un allunyament i una despersonalització 
del servei. 

11. Respecte l'atenció domiciliària de pacients crònics i en situació de final de vida, 
quin model defensarien en general:

X Que siguin atesos per equips específics, propis i que treballin en 
coordinació amb la resta de dispositius sanitaris i sociosanitaris.

○  Que siguin atesos pel seu metge i infermera habituals



12. Si governessin quines serien les primeres mesures respecte a l’atenció primària 
de salut?

• Aturar la fragmentació i desmantellament de l’ICS: No farem el consorci sanitari 
de Lleida. Revisió dels plans funcionals i aliances estratègiques de Tarragona i 
Girona.

• Sistema Informàtic  i unificat.Ecap i HCAP disponible des de qualsevol centre 
d’AP públic. NO al projecte VISC +. Recuperació del servei d’Informàtica propi i 
anul·lació de l’externalització a empreses privades.

• Unificar proveïdors. Supressió de les EBAs e integració a l’ICS.

• Incrementar entre el 15 i el 20% el pressupost destinat a l’Atenció Primària. 

• Recuperació de les plantilles de personal i de les seves condicions laborals. 
Convocatòria de totes les places necessàries.

• Potenciar la salut comunitària i la coordinació amb els serveis socials.

• Convertir el metge i la infermera de família en els principals actors i 
coordinadors de tota l’atenció. Recuperar l’atenció domiciliària.

• Disminuir la medicamentalització de l’atenció a la salut.

• Els equips d’Atenció Primària han d’integrar els metges de família, infermeres,  
psicòlegs clínics,  metges especialistes,  pediatres, ginecòlegs, odontòlegs i 
serveis socials.  

• Revisar el sistema d’incentius (DPOs) basant-los en el compromís, en l’avaluació
i millora de la qualitat i en els resultats en salut i no en objectius economicistes.

• Dotar d’un pressupost suficient els programes de Salut Mental i Addiccions. 
Desplegament del Pla Director de Salut  Mental.

Finalment, ens agradaria si ens pogués respondre també a una pregunta més 
personal: Coneix el nom de la seva infermera i el seu metge de capçalera?

X   Sí                                                      ○   No


