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Amnistia Internacional emet un informe molt crític
sobre la gestió de l’AP durant la pandèmia

En  plena  crisis  de  la  pandemia,  mi  hermana  y  yo  decíamos:  “Si  mamá se  pone  mala  ¿qué

hacemos? No vendrá nadie, ni la atenderán».

Dolors. Resident d’un poble de Catalunya. Entrevistada per Amnistia Internacional.

Amnistia Internacional (IA) ha presentat l’informe «La otra Pandemia. Entre lo abandono y el

desmantelamiento: El derecho a la salud y la atención primaria en España» en el qual analitza

l’impacte que ha tingut la gestió de l’atenció primària (AP) durant la pandèmia de la COVID-19 en

el dret a la salut de la població, a les Comunitats de Madrid, Castilla-La Mancha i Catalunya. Per a

la  investigació han utilitzat  l’anàlisi  documental,  entrevistes  amb 49 professionals,  30 persones

usuàries  o  acompanyants,  i  4  persones  expertes  en  gestió,  economia  de  la  salut  i  gènere,  i  ha

comptat també amb la col·laboració de diverses entitats socials i professionals, entre les quals, el

FoCAP.

AI justifica l’elecció de l’AP com objecte d’estudi per la seva importància en la millora de la salut

de la població i perquè, recollint la De  claració d’Astanà, l’AP és la pedra angular d’un sistema de

salut  sostenible  i  de  cobertura  universal,  i  per  tant  l’enfortiment  de  l’AP és  l’enfocament  més

inclusiu, eficaç i efectiu per a millora de la salut de les persones, així com del seu benestar social.

Es tracta d’una exhaustiva anàlisi del comportament de l’AP, centrant-lo en la disponibilitat i la

gestió  dels  recursos  de  cada  comunitat,  els  grups  de  població  que  s’han  vist  més  afectats  i

l’experiència dels professionals. L’informe destaca com un important problema les barreres d’accés

a l’AP que s’han instaurat i que han patit de manera desproporcionada les persones amb malalties

cròniques, amb malalties mentals, les persones immigrants i les dones.

D’altra banda, els i les professionals sanitaris han representat un paper extraordinari en la resposta a

la pandèmia,  arriscant la seva salut i  benestar, sovint en circumstàncies difícils i  amb molt poc

suport. El Ministeri de Sanitat ha informat que fins a la data de tancament de l’informe, s’havien

contagiat més de 123.000 professionals de la salut i 63 havien mort a conseqüència de la malaltia.

Les dones van representar el 78% del personal contagiat.

AI és molt crítica amb les administracions, fins al punt d’afirmar que el sistema d’AP a Espanya ha

patit dues pandèmies. La primera, la de la COVID-19. La segona, la gestió portada a terme per

les  autoritats  centrals  i  autonòmiques,  que  han  pecat  de  manca  de  planificació,  inversió  i

transparència.  En resum,  la  desinversió  del  sistema sanitari durant  els  últims  deu anys,  i  en
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concret de l’AP, la falta d’inversió adequada en recursos materials i humans durant la pandèmia, les

conseqüents barreres en l’accés a l’atenció sanitària, i la poca protecció del personal sanitari i

l’impacte de les condicions del sistema en la seva salut mental, porten a AI a concloure que

Espanya ha vulnerat el dret de tota persona al gaudi del més alt nivell possible de salut física i

mental. 

Al  final es  formulen  unes  recomanacions  dirigides  a  les  administracions:  Ministeri  de  Sanitat,

Governs Autonòmics, Congrés dels Diputats i Parlaments Autonòmics:

1. Reforçar el sistema d’atenció primària de salut.

2. Millorar la protecció del personal sanitari.

3. Garantir l’accés a l’atenció primària de les persones en situació de major vulnerabilitat.

4. Garantir una informació detallada i transparent relativa a la inversió realitzada a l’AP, i a les

dades de contagis i de morts de personal sanitari per COVID-19.

5. Garantir mecanismes de participació efectiva del personal sanitari en el disseny de la gestió

sanitària.

6. Adoptar mecanismes efectius de rendiment de comptes.

7. Garantir la igualtat de gènere en la gestió sanitària.

Us convidem a llegir aquest informe d’AI que de manera rigorosa fa una anàlisi en profunditat de la

gestió de l’AP durant  els  primers mesos de la pandèmia i  els  seus efectes sobre la  salut  de la

població i del personal sanitari. No podem estar més d’acord amb el fet que la «segona pandèmia»,

l’atribuïda a la gestió, era evitable si s’haguessin desenvolupat polítiques sanitàries diferents. Per

tant, entenem que hi ha responsabilitats polítiques i gestores en les morts, malalties i patiment que

ha  ocasionat.  Esperem que  algun  dia  les  administracions  demanin  disculpes  a  la  ciutadania  i,

sobretot, es decideixin a potenciar l’AP pel bé de la població i dels professionals.
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