PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: Salut
Als anys 80, com a conseqüència dels traspassos de competències en salut de
l'Estat a la Generalitat de Catalunya, els i les ciutadanes, professionals, proveïdors i
l’administració van concretar un sistema sanitari dotat d’uns objectius i valors, que
permetien aconseguir una millora creixent en la cohesió social i en la reducció de
les desigualtats entre les persones. En els darrers anys, per manca de sensibilitat i
les contínues retallades dels governs CiU i Junts pel Sí, aquest contracte
sociosanitari ha quedat escapçat.
Pels i les socialistes, la salut és un valor social de primer ordre, més enllà d’una
circumstància individual. El sector sanitari públic de Catalunya és, i ha de seguir
sent, un signe d’identitat conegut arreu per la seva qualitat i la seva sostenibilitat;
amb una dotació pressupostària entorn del 5,5% del PIB, que permeti superar els
actuals retrocessos en l'accessibilitat als serveis, provocats per les continues
retallades del Govern de la Generalitat. Només si assolim aquesta inversió en
sanitat, aconseguirem un sistema nacional de salut (SNSC) de finançament públic
amb garantia d’accés universal i basat en l’equitat personal i territorial.
A l'actualitat, la societat catalana necessita crear espais d'atenció integral
sociosanitària a la la ciutadania, permetent el desenvolupament de la màxima
capacitat d’autonomia, i defugint de la pràctica centrada en la malaltia i/o en la
dependència. Un espai compartit, amb protocols d’atenció que assegurin la
continuïtat en la intervenció social i sanitària, centrant-se en la persona, i establint
indicadors que visibilitzin l’objectiu de la millora de les capacitats de les persones,
el seu desenvolupament i la permanència en el seu entorn, alhora que optimitzi els
recursos. No es tracta de fusionar sistemes, sinó de cercar la coherència i
l’optimització d’ambdós sota el paradigma de salut i llibertat individual i
col·lectiva, promovent una atenció a la salut més accessible i propera que integri
les diferents línies assistencials, i faciliti la continuïtat, sense fragmentar l'atenció
(continuum). En aquest sentit, proposem la renovació de la cartera de serveis
seguint la visió de l'OMS de procés (promoció de la salut - prevenció - detecció diagnòstic i tractament - seguiment - alta/pal·liació) per cadascun dels perfils de
necessitats més comuns, segons nivells de cronicitat, severitat i especificitat.
Hem de renovar el pacte social dels anys 80, garantint acords entre tots els actors.
Un pacte on cadascú ha de contribuir a la definició dels deures i drets necessaris
per preservar i millorar el sistema i delimitar el nivell de participació ciutadana i
professional que ha d'enriquir el model. És necessari enfortir també un pacte
generacional. La renovació de principis i valors han de tenir present diversos
aspectes i característiques: solidaritat, sostenibilitat econòmica, universalitat i
equitat en l'accés. I sense dubte, els i les professionals de la salut, conjuntament
amb els i les ciutadanes i les seves famílies, són un dels actors principals d'aquest
pacte. Cal establir un nou model retributiu i d’estabilitat laboral pels i les
professionals que sigui referència pels convenis col·lectius sectorials, garantint el
seu rol determinant en les institucions sanitàries i reforçant la seva capacitat i
autonomia en la presa de decisions clíniques i de gestió. Cal dotar-los també de
major seguretat jurídica i social per garantir la qualitat.

En definitiva, els i les socialistes defensem la sostenibilitat del sistema sanitari, així
com la transparència en la gestió dels recursos i en el seu finançament. I per això,
proposem garantir un codi de bon govern per les institucions sanitàries i socials i
per tots els agents implicats en la provisió de serveis, on la transparència i el
rendiment de comptes siguin objectius prioritaris que ajudin a construir un marc
eficaç d’excel·lència, de bona pràctica i de confiança pel usuaris i usuàries.
Aquestes han de ser les bases sobre les que el PSC ha de treballar per renovar i
enfortir el contracte sociosanitari amb la ciutadania, i per garantir, recuperar i
millorar la qualitat dels serveis sanitaris públics de Catalunya.

