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Les propostes del Fòrum de la Professió
i la crisi del sector sanitari

La posició del COMB
sobre l’euro per recepta
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D

es que va esclatar l’actual crisi, i havent posat
sobre la taula les conclusions del Fòrum de
la Professió (http//www.comb.cat/cat/altres/forum/
home.asp), el COMB ha hagut de recordar que, des
de fa anys, el nostre sistema patia un infraﬁnançament i una incapacitat dels poders polítics no sols de
racionalitzar la despesa, sinó de millorar l’eﬁciència i,
sobretot, d’abordar les conseqüències dels canvis tecnològics,
lò i demogràﬁ
d
àﬁcs i
sociològics que estaven duent la nostra sanitat a un camí sense sortida. Moltes
decisions van ser preses sense el concurs dels professionals sanitaris.
L’esclat de la greu crisi econòmica ha col·locat els sistemes de salut de països
menys previsors com el nostre en una situació més delicada, atès que el sistema
estava ja infraﬁnançat. Aquesta situació ens ha abocat forçosament a prendre
mesures d’emergència, a ﬁ de fer el sistema sostenible, mitjançant polítiques
d’austeritat.
Però el problema del nostre sistema sanitari és més profund, ve de més lluny.
I això ha estat, ben segur que en diferents proporcions, responsabilitat de tots.
Sabem que s’ha gastat més enllà del pressupost públic: els governants oferint
unes expectatives sense límits, els professionals de la sanitat desatenent de
vegades les conseqüències econòmiques de les nostres decisions i els usuaris
sovint fent un ús inadequat i excessiu de les
prestacions.
Reclamem, novament,
Pensàvem i defensem que el Fòrum que
un pacte d’Estat per a la
sanitat per fer de la política vam obrir pot contribuir molt positivament
–si hi ha voluntat de polítics i gestors– a evisanitària una prioritat de
tar retallades que poden malmetre greument
l’acció pública. Un pacte
alguns dels punts essencials (excel·lència,
amb la finalitat de preservar equitat, etc.). Nosaltres, els metges, hem fet
els principis del nostre
grans sacriﬁcis per fer-ho possible i estem
sistema sanitari i promoure disposats a fer-ne més si hi ha un rumb clar.
aquells canvis que en facin Però cal recordar que l’esforç econòmic reaviable la sostenibilitat
litzat ﬁns ara ja no dóna més marge si es vol
anar més enllà.
I és en aquest sentit que reclamem diàleg i més diàleg. Insistim en la responsabilitat compartida entre tots els actors que intervenen en el sistema (també
pels usuaris) –més exigible sens dubte de dalt a baix–, per assegurar-ne la continuitat i la millora. Per aproﬁtar l’oportunitat, caldrà, sens dubte, imaginació
i voluntat política, i per part dels metges potenciar el professionalisme; en
deﬁnitiva: compromís, lideratge i adaptació als canvis.
Reclamem, novament, un pacte d’Estat per a la sanitat per fer de la política
sanitària una prioritat de l’acció pública. Un pacte amb la ﬁnalitat de preservar
els principis del nostre sistema sanitari i promoure aquells canvis que en facin
viable la sostenibilitat, i evitant la instrumentalització partidista.
Els metges, una vegada més, estem disposats a assumir la nostra part de
responsabilitat.
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ovament i de forma recurrent, durant l’any 2012,
la coparticipació dels ciutadans en el ﬁnançament
d’alguns serveis sanitaris ha estat a l’eix del debat polític
i als mitjans de comunicació. L’actual situació de crisi
econòmica no sols ha tornat a situar el dèﬁcit històric
del ﬁnançament sanitari, sinó que l’ha accentuat. I
d’una manera especíﬁca a Catalunya.
Des del COMB es reivindicà la necessitat de consens entre els partits polítics per no fer de la qüestió
una arma llancívola i oportunista entre ells. En aquest
context, vam manifestar-nos a favor d’un copagament
responsable i, tenint en compte els nivells de renda dels
ciutadans, no hauria de tenir un objectiu recaptatori
sinó ser en si mateix una eina de contenció de la despesa
i, sobretot, de regulació de la demanda de serveis. De
fet, al nostre sistema sanitari públic ja tenim, des de
gairebé els seus orígens, un tipus de copagament: el de
les medecines.
La situació a Catalunya es troba, a més, agreujada pel
greu dèﬁcit de ﬁnançament del país. I la iniciativa del
govern de la Generalitat
de “l’euro per recepta”
La nostra reivindicació,
expressada detalladament cercava aquells objectius.
al Fòrum de la Professió, Vam insistir en el fet que
mesures d’aquest tipus
és que per fer possible
s’haurien d’introduir en
aquesta mena de
el context d’altres mesumesures cal la concreció res (educacionals, noves
imprescindible i urgent
formes d’autonomia de
d’un gran pacte social i
gestió i coresponsabilitpolític
zació professional, etc.)
per tal de fer viable i sostenible la sanitat del nostre país, sense oblidar el gran
esforç que la societat catalana i els professionals sanitaris ja estaven realitzant.
No serà possible mantenir de manera indeﬁnida
una cartera de serveis que es va ampliant sense límits,
com tampoc la utilització irracional de tots els serveis.
És això, sobretot, el que provoca una gran saturació
dels serveis, amb la consegüent pèrdua de la qualitat
d’aquests i, de retruc, una disminució de l’equitat, estendard de la nostra sanitat pública.
Un paquet de mesures com les abans esmentades
que inclogués el copagament, tenint en compte la
renda de les persones més desfavorides i els malalts
crònics i més vulnerables, podria contribuir a la viabilitat d’una sanitat pública més justa i de qualitat, amb
drets, però també amb deures per a tots els ciutadans.
Finalment, la nostra reivindicació, expressada detalladament al Fòrum de la Professió, és que per fer possible aquesta mena de mesures cal la concreció imprescindible i urgent d’un gran pacte social i polític i, és
clar, un tractament ﬁnancer més just del nostre país.

