EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA,
I PER L’ATENCIÓ A LES PERSONES DEPENDENTS
La pandèmia del coronavirus ha posat en evidència la fragilitat del sistema d’atenció a les
persones grans amb caràcter general, i en particular, el de les persones en situació de dependència. S’ha aguditzat la deterioració del sistema sanitari, que necessita amb urgència
reformar-se i garantir una coordinació sociosanitària gestionada des del Sistema Sanitari Públic. Seríem més eficients i donaríem una millor atenció a pacients pluripatológics
i a persones dependents.

ALTERNATIVES DE CCOO:

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, destinant 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 universalitat de l’assistència, és necessari corregir la desigualtat en el copagament farmacèutic, incorporar al finançament públic els medicaments
exclosos, i igualment recuperar les prestacions ortoprotètiques, el transport, etc. Igualment
hauria d’ampliar-se l’atenció i la cobertura de salut bucodental a les persones grans i als
col·lectius vulnerables.
Creació i dinamització dels consells de salut locals i de Zona bàsica, garantint la participació
real i efectiva en aquests. Donar 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 integració 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 vulnerables. 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 racionalització 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 important a estalviar costos.

MILLOREM L’ATENCIÓ
•
•
•
•
•
•

S’ha d’establir l’adequada dotació de recursos professionals, incorporant, als equips
d’atenció primària i unitats de suport, altres professionals (terapeutes ocupacionals, fisioterapeutes, òptics-optometristes, entre altres).
Exigim que es reconegui la categoria de facultatiu especialista en geriatria en tot el Sistema
Nacional de Salut, i que 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 presencials, i una atenció de qualitat, igualment eliminar les traves a proves diagnòstiques i terapèutiques.
Cal reduir els temps d’espera, tant en el Sistema Nacional de Salut, com en el Sistema de
l’atenció a les persones dependents.
Foment de la Salut pública, amb promoció 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 bretxes que
limiten) en el seu mitjà biològic, psicològic i social.

