EDITORIAL

Les reformes necessàries en sanitat

E

ls polítics que vulguin millorar
el sistema públic de salut espanyol, han de fer-se una pregunta elemental: què va malament en
el sistema actual?
Hi ha variacions entre les autonomies,
però els problemes més urgents són
transversals a totes.
Si fem la pregunta entre usuaris,
professionals, gestors o responsables
de l’administració d’aquests serveis,
estem convençuts que pràcticament
ningú no afirmaria que els problemes
són l’equitat, la universalitat ni la cohesió.

pel qual es modifiquen diverses normes amb la intenció de «consolidar
l’equitat, la universalitat i la cohesió
del Sistema Nacional de Salut».
Si una majoria parlamentària no introdueix canvis durant la tramitació
que apuntin als problemes veritables
i greus que hem comentat a l’inici,
haurem perdut novament l’oportunitat de fer front a les tres qüestions
que incideixen de manera fortament
preocupant en la qualitat del sistema
públic.

Allà on totes les respostes apuntarien
és al fet que hi ha greus problemes
en l’accessibilitat (la llista d’espera
és monstruosa a tot Espanya); en el
finançament, ja que any rere any els
serveis autonòmics de salut incorren
en dèficit, i en el burn-out dels professionals i la manca que tenim.

Però, a més de no assolir les reformes
necessàries, que com sempre no es
volen abordar, la ministra Carolina
Darias va exposar que la gestió de les
estructures que integren el Sistema
es farà, a partir d’aquesta norma,
«de manera directa» i el president
Sánchez va assegurar que «la norma
blindarà la sanitat pública perquè no
es privatitzi per cap govern de dretes
en cap comunitat autònoma».

Malgrat això, el Consell de Ministres
acaba d’aprovar un projecte de llei

Aquesta pretensió, inexplicablement
simplista del president del Govern es-

panyol, contradiu clarament el model
constitucional que proclama un «sistema» nacional i no un únic «servei»
de salut, i estableix la capacitat de les
autonomies de dissenyar l’adaptació
del sistema a la seva realitat, facilitant
la creació de serveis autonòmics.
I això seria especialment greu a Catalunya, on el consens respecte al nostre
model de salut, com a mínim fins ara,
ha estat unànime en considerar que
la diversitat de proveïdors nascuts de
les diferents iniciatives ja existents i
consolidades a tot el territori és altament positiva per a l’eficiència del
sistema públic a Catalunya. I això no
és ni de dretes ni d’esquerres. Senzillament és millor.
L’entrada en vigor de la norma en
aquests termes ens sembla impensable arreu d’Espanya, però de manera
molt especial aquí, on l’experiència
des de les primeres transferències, fa
ni més ni menys que 41 anys, avala
que la complicitat entre els sectors
públic i privat ha estat convenient i
beneficiosa per al sistema.n

