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Defensa-les
Amb un finançament
suficient i finalista

900 102 305

www.pensionistas.ccoo.es
informacion@fpj.ccoo.es

En defensa de la Sanitat
pública i per l’atenció a les
persones dependents
La reforma que necessita el sistema és la necessària coordinació entre
els centres sanitaris i els sociosanitaris, coordinats des del Sistema Sanitari Públic. Seríem més eficients i donaríem una millor atenció als pacients pluripatològics 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.
Igualment en el sector de la Dependència el Govern central ha de finançar el 50 %
de la despesa, ara només cobreix el 18 %.

RECUPEREM DRETS
•
•

Recuperar la universalitat de l’assistència.
És necessari corregir la desigualtat en el copagament farmacèutic, amb trams més
justos i proporcionats al nivell de renda que té cada persona, i en tot cas que
s’excloguin del copagament els pensionistes amb menors rendes.

MILLOREM LA GESTIÓ
•
•

Professionalitzar la gestió.
La prevenció és el repte del sistema de salut: cal apostar per l’Atenció Primària, i
trencar amb l’actual model hospitalo-centrista.

SIGUEM MÉS EFICIENTS
•
•

Cal apostar per una major racionalització de la despesa farmacèutica, som dels
països amb major despesa en farmàcia.
La centralització de compres d’hospitals i serveis de salut (medicaments, equips
tècnics, etc.) ajudaria de forma molt important a estalviar costos.

MILLOREM L’ATENCIÓ
• 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.
• Cal reduir els temps d’espera, tant en el Sistema Nacional de Salut, com en el
Sistema d’atenció a les persones dependents.

