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En defensa da Sanidade
pública e pola atención ás
persoas dependentes
A reforma que necesita o sistema é a indispensable coordinación entre
os centros sanitarios e os sociosanitarios, coordinados desde o sistema
público de sanidade. Seriamos máis eficientes e dariamos unha mellor
atención a pacientes pluripatolóxicos e a persoas dependentes.

ALTERNATIVAS DE CCOO:
O FINANCIAMENTO QUE NECESITAMOS
• Exiximos un financiamento finalista e suficiente para o Sistema Nacional de Saúde, cun incremento do gasto público ata o 7,2 % do PIB.
• Igualmente, no sector da dependencia o Goberno central debe financiar o 50 % do
gasto; agora só cobre o 18%.
RECUPEREMOS DEREITOS
• Recuperar a universalidade da asistencia.
• Cómpre corrixir a desigualdade no copagamento farmacéutico, con tramos máis
xustos e proporcionados ao nivel de renda de cada persoa, e que en todo caso se
exclúa do copagamento os pensionistas con menores rendas.
MELLOREMOS A XESTIÓN
• Profesionalizar a xestión.
• A prevención é o reto do sistema de saúde, hai que apostar pola atención primaria
e romper o actual modelo hospitalocentrista.
SEXAMOS MÁS EFICIENTES
• Hai que procurar unha maior racionalización do gasto farmacéutico; somos dos
países con maior gasto en farmacia.
• A centralización de compras de hospitais e servizos de saúde (medicamentos,
equipamentos técnicos, etc.) axudaría moito a aforrar custos.
MELLOREMOS A ATENCIÓN
• Exiximos que se recoñeza a categoría de facultativo especialista en xeriatría en
todo o Sistema Nacional de Saúde e se xeren máis prazas, que son totalmente
necesarias pois estamos á cola da Unión Europea.
• Hai que reducir os tempos de espera, tanto no Sistema Nacional de Saúde, como
no Sistema da atención ás persoas dependentes.

