
ENQUESTA A PARTITS POLÍTICS. JULIOL 2015

RESPOSTA ICV

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:

 Voluntat d’equitat social i territorial 
 Finançament via impostos i gratuïtat eN el moment de l’ús
 Bons resultats per la professionalitat dels treballadors/es del sector

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

les tres que consideri més importants
 infrafinançament
 creixent mercantilització i confusió d’interessos públics i privats 
 hospitalocentrisme i abandonament del paper predominant que há de jugar l’Atenció Primària i

la Salut Pública.

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

○  Sí                               ○  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?
○  Sí                                  ○    No                                          ○  No ho sé

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

 Ser la principal porta d’entrada, per a millorar l’eficiència del sistema
 Atendre  la  globalitat  i  la  integralitat  de  la  salut  de  les  persones,  des  de  la  proximitat  i

confiança.
 Jugar el paper de coordinació amb altres serveis i  actors (serveis socials, salut mental, ens

locals, usuaris...) per ser pal de paller de la salut comunitária 

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%
            ○  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 %)

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


Un greu error per a l’eficàcia i eficiència del sistema, fins i tot eN termes economicistes, que no ha estat
neutre, sinó volgut per a debilitar el sistema de sanitat públic i generar així més espais per als qui
entenen la salut com un nínxol de negoci.

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

○  Actual model de l'ICS
○  Amplia autonomia de gestió dins de l'ICS
○  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:

Garanties d’espera màxima i més personal per a complir-ho, a banda de menys burocratització de la
feina dels i les professionals dels CAPs i més capacitat d’auto-organització per a millorar l’eficiència.

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

Entrada principal des de la primària (CAPs i CUAPs) on es podem resoldre bona part de les urgències i
reduir nomes a allò greu les urgències hospitalàries, actualment massa congestionades.

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

○ Que siguin atesos per equips específics, propis o aliens als equips d'atenció primària
○  Que siguin atesos pel seu metge i infermera habituals

12. Si governessin quines serien les primeres mesures respecte a l’atenció primària de salut?
 Increment de pressupost (propi i blindat) i de personal
 Reordenació de l’atenció continuada i d’urgències 
 Més autonomia de gestió i més paper en la gestió global del sistema

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?:

○   Sí                                                      ○   No
(conec el nom de la meva metgessa de capçalera, però no del meu infermer o infermera)


