
Andalucía
Cardenal Bueno  Monreal, 58 - 3ª
41013 Sevilla
Teléfono 954 50 70 41

Aragón
Pº Constitución, 12 - 2ª planta 
50008 Zaragoza
Teléfono 976 48 32 28

Asturias
C/ Santa Teresa, 15 - 1º izd.
33005 Oviedo
Teléfono 985 25 71 99 

Les Illes Balears
Francesc de Borja Moll, 3
07003 Palma de Mallorca
Teléfono 971 72 60 60

Islas Canarias
Primero de Mayo, 21
35002 Las Palmas de 
Gran Canaria
Teléfono 928 44 75 37 

Cantabria
Santa Clara, 5
39001 Santander
Teléfono 942 22 77 04

Castilla-La Mancha
C/ Miguel López de Legazpi, 32-34
02005 Albacete
Teléfono 967 19 20 84

Castilla y León
Plaza Madrid, 4 - 5ª planta
47001 Valladolid
Teléfono 983 29 16 17

Catalunya
Via Laietana, 16 - 3ª planta 
08003 Barcelona
Teléfono 934 81 27 69

Ceuta
Alcalde Fructuoso Miaja, 1 - 2ª pl
51001 Ceuta
Teléfono 956 51 62 43

Euskadi
Uribitarte, 4 - 48001 Bilbao
Teléfono 944 24 34 24
 
Extremadura
Avda. Juan Carlos I, 41
06800  Mérida
Teléfono 924 31 99 61

Galicia
María, 42-44, baixo - 15402 Ferrol
Teléfono 981 36 93 08

Navarra
Avenida Zaragoza, 12
31003 Pamplona
Teléfono 948 24 42 00

La Rioja
C/ Pío XII, 33 - 2º desp. 43
26003 Logroño
Teléfono 941 24 42 22
Ext. 218

Madrid
Lope de Vega, 38
28014 Madrid
Teléfono 915 36 52 87

Melilla
1º de Mayo, 1 - 3º
52006 Melilla
Teléfono 952 67 65 35

Murcia
Corbalán, 4
30002 Murcia
Teléfono 968 35 52 13

País Valenciá
Pl. Nàpols i Sicília, 5 
46003 Valencia
Teléfono 963 88 21 10

No ho dubtis, posa’t en contacte amb 
nosaltres a la Federació.

Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de CCOO
Ramírez de Arellano, 19, 1ª planta. 28043 Madrid. Teléfono 91 757 26 22
www.pensionistas.ccoo.es

El deteriorament de la Sanitat Pública va produint-se gradualment des de fa anys, l’última etapa del 
govern del Partit Popular, aprofitant la necessitat d’introduir canvis que asseguressin la sostenibilitat del 
Sistema públic de salut, van aprovar el Reial decret 16/2012. El seu desenvolupament ha suposat una 
reducció evident de la qualitat i la cobertura del dret a la salut dels ciutadans, en imposar una disminució 
lineal de la despesa pública, que anteposava l’objectiu econòmic als efectes que sobre la salut puguin 
tenir aquestes retallades. En conseqüència, es van aprovar:

• Imposició del copagament farmacèutic, establint un mecanisme que en la pràctica  ha limitat l’ac-
cés al dret a la salut de les persones amb menors ingressos econòmics, entre els quals es troben 
els pensionistes amb menor renda. 

• Augment del nombre de medicaments exclosos de la prestació farmacèutica del Sistema Nacional 
de Salut, a vegades per considerar-los “indicats en el tractament de símptomes menors”, la qual 
cosa implica que el malalt ha de costejar-los íntegrament.

• Reducció de la cartera de prestacions bàsiques, exclusió del transport de malalts, exclusió de pres-
tacions ortoprotètiques, etc.

L’etapa de crisi, juntament amb l’aparició de la pandèmia Covid-19, ha servit per a erosionar greument 
el Sistema Nacional de Salut, sobretot el Sistema d’Atenció Primària, saturat per l’excés d’activitat 
generada sobre una plantilla minorada de manera irresponsable per les retallades, una potenciació de 
la medicació, la lamentable gestió dels recursos i un finançament insuficient. Cosa que ha significat un 
increment en les llistes d’espera, que ha repercutit en una major despesa en sanitat de la butxaca de les 
famílies, incrementant encara més les desigualtats sociosanitàries per la falta d’atenció immediata des 
del Sistema Públic. 

S’ha disminuït l’oferta de serveis, l’activitat presencial ha estat suplantada per l’activitat interposada, 
més atenció telefònica o per correu electrònic i menys contacte directe amb els pacients, la qual cosa 
tindrà conseqüències nefastes per a la població més pobra, de major edat i la més necessitada, que pro-
vocarà un augment de la inequitat. Si no es corregeix tot això, es desacreditarà un dels millors models 
sanitaris del món, enfortint els sistemes sanitaris privats. Facilitant arguments a l’extrema dreta, que no 
dubtarà a utilitzar-los demagògicament, per a enganyar la ciutadania i afeblir els valors democràtics de 
la prestació de serveis des de l’enfocament de l’interès general per a la ciutadania.

EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA
I PER L’ATENCIÓ A LES PERSONES DEPENDENTS SANIDAD
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És una evidència que aquest país, en les 
dues últimes dècades, va observant un  
augment considerable de l’esperança de 
vida de la nostra població, no obstant això, 
cal destacar que simultàniament s’ha incre-
mentat el nombre de persones que han es-
tat diagnosticades amb malalties cròniques, 
estimant-se que afecta  el 70% de les per-
sones majors de 65 anys, de la qual cosa es 
desprèn una major necessitat de cures sa-
nitàries i del Sistema d’atenció a la depen-
dència, que implica incrementar la dotació 
de recursos i també millorar la coordinació 
sociosanitària en les cures.

Les necessàries reformes no es van dur a 
terme en la primera etapa amb el Govern 
del Partit Popular, més aviat es va actuar en 
sentit contrari, perquè va pretendre derivar 
tota l’atenció de pacients pluripatológics als 
centres d’atenció a persones dependents, 
incorporant l’aplicació de copagaments, i 
deteriorant l’atenció a les necessitats sani-
tàries. Afortunadament, el canvi de Govern 

ha permès que, des de la Mesa de Diàleg 
Social, CCOO amb les altres organitzacions 
sindicals i empresarials, hàgim concretat 
acords parcials que, encara que insuficients, 
han permès reorientar algunes qüestions 
amb l’activació del Pla de Xoc de Depen-
dència.

Per a CCOO és imprescindible continuar 
avançant en compromisos que garantei-
xin el compliment de la Llei d’atenció a les 
persones dependents, especialment amb el 
finançament de totes les administracions. 
És urgent revisar el model actual de cures 
i posar en marxa una estreta coordinació 
sociosanitària, gestionada des del Sistema 
Sanitari Públic, permetre una atenció pro-
fessional i de qualitat, augmentant els ràtios 
de personal, sobretot el d’atenció directa, i 
d’una altra part, reduint els temps d’espera 
per a l’accés a la prestació del servei, la qual 
cosa suposaria ser més eficients i donar una 
millor atenció als pacients pluripatológics i a 
les persones dependents.

LA SANITAT PÚBLICA 
ÉS NOSTRA, EL NOSTRE 
DEURE ÉS DEFENSAR-LA
Davant els atacs que està sofrint la Sanitat 
pública, els ciutadans hem de respondre. Per 
això, des de CCOO fem una crida perquè les 
persones pensionistes i jubilades exigeixin 
que els Governs central i autonòmics com-
pleixin amb la seva responsabilitat:  

• Organitza’t, participa, amb la Federació 
de Sanitat i Sectors Sociosanitaris i amb 
la Federació de Pensionistes i Jubilats 
de CCOO, en les iniciatives que pre-
parin per a defensar el Sistema sanitari 
públic.

• Fes sentir la teva veu: exigeix el teu dret 
a la salut mitjançant l’atenció pública i un 
finançament suficient; no a les retallades! 
Participa activament en els consells de 
salut locals del teu centre de salut, barri, 
poble, zona bàsica de salut.

CCOO té alternatives més justes i eficaces 
que les retallades, per a garantir la sostenibi-
litat del Sistema públic de salut, per exemple, 
com aquestes:

EL FINANÇAMENT QUE NECESSITEM

• Exigim un finançament finalista i suficient 
per al Sistema Nacional de Salut, elevant 
la despesa pública al 7,2% del PIB, desti-
nant a Atenció Primària un 25% i fins a un 
10% a Salut Pública, per a aproximar-nos 
a la mitjana de la Unió Europea.

• Igualment, en el sector de la dependència, 
el Govern central ha de finançar el 50% de 
la despesa, ara només cobreix el 19,9%.

RECUPEREM DRETS

• Encara que ja s’ha recuperat la universa-
litat de l’assistència, és necessari corregir 
la desigualtat en el copagament farma-
cèutic, incorporar al finançament públic 
els medicaments exclosos, i igualment 
recuperar les prestacions ortoprotètiques, 
del transport, etc. Igualment hauria d’am-
pliar-se l’atenció i la cobertura de salut bu-
codental a les persones grans i col·lectius 
vulnerables.

• Creació i dinamització dels consells de 
salut locals i de Zona bàsica, garantint la 
participació real i efectiva en aquests. Do-
nar a conèixer els recursos comunitaris a 
les persones grans en el seu mitjà, el seu 
barri, poble, comarca o ciutat.

MILLOREM LA GESTIÓ

• Fomentar un model de gestió format per 
equips multiprofessionals, amb integra-
ció real i orientació comunitària.

• La prevenció és el repte del Sistema de 
salut, cal apostar per l’Atenció Primària, i 
trencar l’actual model hospitalocentrista.

• Millorar l’atenció sociosanitària de les 
persones grans i altres col·lectius vulne-
rables. Impulsar l’orientació comunitària 
en els centres de salut, en col·laboració 
amb Salut Pública.

• Impulsar l’envelliment saludable, amb 
un enfocament preventiu i de promoció 
de la salut, garantint l’accés equitatiu a 
prestacions socials i sanitàries. 

SIGUEM MÉS EFICIENTS

• Cal apostar per una major racionalitza-
ció de la despesa farmacèutica, ja que 
som dels països amb major despesa en 
farmàcia.

• La centralització de compres en hospitals 
i serveis de salut (medicaments, equips 
tècnics, etc.) ajudaria de forma molt im-
portant a estalviar costos.

MILLOREM L’ATENCIÓ

• S’ha d’establir l’adequada dotació de re-
cursos professionals, incorporant, als 
equips d’atenció primària i unitats de su-
port, altres professionals (terapeutes ocu-
pacionals, fisioterapeutes, òptics-optome-
tristes, entre altres).

• Exigim que es reconegui la categoria de 
facultatiu especialista en geriatria en tot el 
Sistema Nacional de Salut, i es generin més 
places, que són totalment necessàries, 
perquè estem a la cua de la Unió Europea.

• S’ha de donar prioritat a les consultes pre-
sencials, i una atenció de qualitat, igual-
ment eliminar les traves a proves diagnòs-
tiques i terapèutiques. 

• Cal reduir els temps d’espera, tant en el 
Sistema Nacional de Salut, com en el Siste-
ma de l’atenció a les persones dependents.

• Foment de la Salut pública, amb promo-
ció de la salut i activitats preventives, que 
millorin la qualitat de vida de les persones 
grans.

• Promoció d’una major autonomia de les 
persones grans (suprimir barreres i bret-
xes que limiten) en el seu mitjà biològic, 
psicològic i social.

ELS SISTEMES PÚBLICS DE SALUT 
I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

CCOO defensem els teus drets, AFILIA’T,  
junts serem més forts


