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El sistema sanitari post COVID 
S’està dibuixant l’escenari sanitari post COVID i, de moment, no sembla encaminat a donar

resposta a les necessitats de la majoria de la població ni al reforçament de l’atenció primària (AP) i

els sistemes públics de salut.

Provinents  del  Pla  Europeu  de  Recuperació  (Next  Generation  EU),  dotat  amb  750.000

milions d’euros, Espanya rebrà aproximadament 60.000 milions en transferències no reemborsables

i uns 80.000 milions en préstecs. El  pla presentat pel govern espanyol davant la UE referent a la

gestió dels fons que rebrà inclou la Renovació i ampliació de les capacitats del Sistema Nacional de

Salut, amb una dotació prevista de 1.069 milions d’euros, un 0,77% del total, que es destinaran a

inversions.  La  gran  part  de  les  inversions  (74%)  es  dedicaran  a  l’adquisició  d’equips  d’alta

tecnologia en el Sistema Nacional de Salut. A part de les inversions, es plantegen cinc reformes: 1.

Enfortiment  de l’atenció primària  de salut  (APS);  2.  Reforma del  Sistema de Salut  Pública;  3.

Consolidació de la cohesió, l’equitat i la universalitat; 4. Reforç de les capacitats professionals i

reducció de la temporalitat; i 5. Reforma de la regulació de medicaments i millora del seu accés.

Cap d’aquestes reformes tenen assignat un finançament.

Segons l’anàlisi que fa la  Federació d’Associacions per la Defensa de la Sanitat Pública

(FADSP) la quantitat de fons destinada a sanitat estaria molt per sota del que hi dedicaran altres

països, com Itàlia, que serà del 7,5% del seu pla de recuperació. Aquesta entitat considera que es

desaprofita una ocasió única per enfortir el sistema públic de salut i reclama com a mínim un 5%

dels 140.000 M d’euros anunciats, que serien 6.000 milions més. 

Juan Simó parla de «reformas  fake» referint-se a les reformes sense finançament:  Huelga

decir que las reformas no sólo precisan dinero, también hay que tener claro el diagnóstico de la

situación, el escenario hacia dónde se quiere ir y, sobre todo, el camino hacia tal escenario. Pero si

de partida se proponen reformas a 0 euros esto significa, probablemente, que se trata de reformas

poco creíbles, reformas sólo en el papel y poco más (reformas fake). Algo que conocemos bien en

atención primaria: de marco estratégico (aquí) a marco estratégico (aquí) y tiro porque me toca.

Viejas  promesas  vacías  que  se  sustituyen  por  nuevas  promesas  vacías  también.  Política  de

entretenimiento en la que embarcamos en 2007 que, sin rumbo y a la deriva, nos lleva al "entre

todos la mataron y ella sola se murió".

Per  altra  banda,  els  Projectes  Estratègics  de  Recuperació  i  Transformació  Econòmica

(PERTE) que rebran i gestionaran els fons, opten per un model de col·laboració publicoprivada

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente18.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/proyectosActividades/docs/Marco_Estrategico_APS_25Abril_2019.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/proyectosActividades/docs/AP21MarcoEstrategico2007_2012.pdf
https://saludineroap.blogspot.com/2021/05/reformas-sanitarias-0-reformas-fake.html
https://www.fadsp.org/index.php/sample-sites/notas-de-prensa/2525-la-fadsp-ante-el-componente-18-sistema-nacional-de-salud-del-plan-de-recuperacion


FoCAP. 3 de juny de 2021

malgrat els dictàmens del mateix Tribunal de Comptes Europeu que desaconsellen aquesta fórmula

per opacitat, retards, encariments i corrupcions. El president Sánchez ja ha anunciat que després del

cotxe  elèctric,  el  segon  projecte  estratègic  de  col·laboració  publicoprivada  que  proposarà  a

l’executiu serà en l’àmbit  de la «Salud de Vanguardia y la salud....  que incorpora los avances

innovadores de la biotecnología en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el manejo clínico

de los pacientes».

És en aquest marc que hem d’interpretar els moviments que es produiran els anys vinents en

la sanitat catalana gestionada per JuntsxCatalunya, successora de Convergència i Unió (CiU), líders

en retallades i privatitzacions. 

Haurem de veure com evolucionen els plans dels dos governs, però d’entrada hi ha motius

de preocupació. El sistema sanitari català ha abandonat l’APS i s’ha enfocat a un futur en el qual

actuarà  de  motor  econòmic  de  les  empreses  sanitàries  i  de  biotecnologia.  Està  prevista  la

construcció  de  nous  hospitals  que  actuaran  com  a  centres  de  negoci,  d’atracció  d’inversors

estrangers  i  d’impulsors  de  la  investigació  que  realitzaran  empreses  privades  i  en  rebran  els

beneficis. El projectes del nou Clínic, el ja començat SJD Pediatric Cancer Center, i d’altres, van en

aquesta direcció. Ho denuncia la Plataforma en Defensa dels Serveis Públics en el seu manifest «El

Clínic  com  a  paradigma  del  nou  model  sanitari  mercantilista»  en  el  que  afirmen  que  «les

pretensions  de  la  indústria  sanitària,  amb  les  institucions  públiques  al  seu  servei,  continuen

marcant un paradigma totalment contrari a un model 100% públic de salut basat en els principis

democràtics de l'Atenció Primària i ignorant l'acció política i social sobre els condicionants de la

salut  de  les  persones  i  la  salut  pública.  Un  paradigma  de  mercantilització  de  la  salut  i  la

privatització  de  la  sanitat   per  al  benefici  de  la  classe  capitalista  i  d’una  casta  mèdica

privilegiada».

L'acord de govern Junts-ERC per a la legislatura que ara comença mostra les prioritats que

es marquen: «Dotar amb 5.000 milions d’euros addicionals durant els propers cinc anys...i seguir

reforçant el sistema públic de salut... preservant la preeminència de la gestió pública». Que aquests

5.000 milions d’euros aniran bàsicament a la biotecnologia i als hospitals ens ho indica el punt

següent  de  l’acord:  «Reforç  de  l’atenció  primària  i  comunitària  amb el  desplegament  del  Pla

d’Enfortiment de l’Atenció Primària amb una inversió global de gairebé 300M€ en els propers 3

anys, i amb l’objectiu d’arribar al 25% del pressupost de Salut». 300 milions de 5.000 és el 6%.

Què pensen «enfortir» amb aquest 6% enfront del 94% que anirà a altres parts del sistema? Amb

aquestes previsions, el pressupost per a l’APS no tan sols no arribaria al 25% (afirmació retòrica i

file:///media/maya/LaCie/Mis%20documentos%2020121205/tmp/mozilla_pi0/508229934-L-acord-de-Govern-entre-ERC-i-Junts.pdf
https://kaosenlared.net/el-clinic-com-a-paradigma-del-nou-model-sanitari-mercantilista/
https://kaosenlared.net/el-clinic-com-a-paradigma-del-nou-model-sanitari-mercantilista/
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/es/sjd-pediatric-cancer-center-mas-cerca-ser-una-realidad
https://www.eldiario.es/economia/sanchez-anuncia-plan-publico-privado-desarrollar-salud-vanguardia-diagnostico-tratamiento_1_7951303.html
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_09/SR_PPP_ES.pdf
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tòpica), sinó que baixaria al 12%. És una presa de pèl. Com «preservant la preeminència de la

gestió pública» sigui tan prioritari com la inversió en APS, estem arreglats. 

L’atenció primària de salut, la sanitat de proximitat, les cures a les persones, l’enfocament

biopsicosocial de la salut i la malaltia, les necessitats bàsiques, l’abordatge de les desigualtats en

salut, les malalties no curables, les discapacitats, la salut comunitària, el patiment humà... quedaran

fora del marc d’interessos i d’inversions i seguiran en l’actual misèria. A no ser que tots plegats ens

adonem de la distopia sanitària que representa el model biotecnològic que persegueixen i reclamem

ben fort una medicina i una sanitat centrada en les persones i totes les seves necessitats. 


