NOTA DE PREMSA
ACES adverteix del gran error que suposa pretendre
"finançar la sanitat pública amb l'assistència privada"
L'Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES) denuncia el despropòsit plantejat pel
conseller de Salut de Catalunya, Toni Comín.

Barcelona, 28 de juny de 2016-

La patronal sanitària privada ACES vol manifestar la seva
més absoluta disconformitat amb les manifestacions del conseller Comín, de
promoure i encoratjar a que es realitzi activitat sanitària privada en centres sanitaris
públics, anunciant una instrucció per a la tardor a través de la qual pretén "regular
els riscos d'equitat que genera" , segons reconeix el mateix conseller.
Comín que en el seu dia, en accedir al seu càrrec, va assegurar que la seva principal
intenció era la de "desprivatizar" el SISCAT, afirmant que, "Volem garantir que no es fa
negoci privat amb l'atenció sanitària pública", ara nega la major i afirma que "No
volem prohibir l'activitat privada dels operadors públics perquè és una font de
finançament a la qual no podem renunciar... hi ha molts proveïdors públics que
quadren el pressupost gràcies a aquesta activitat privada que fan."
Cristina Contel, presidenta de l'ACES i de l'Aliança de la Sanitat Privada Espanyola
(ASPE) ja al maig del 2014 va promoure una demanda judicial contra el model de
Barnaclínic SA, com a empresa privada de l'Hospital Clínic de Barcelona, que
actualment continua fent activitat sanitària privada a les seves instal·lacions i serveix
de mirall replicant a la resta d'hospitals públics del territori català.
Per a Contel, davant les afirmacions de Comín sobre el fet que "Barnaclínic, braç privat
de l'Hospital Clínic no té res a veure amb privatitzar, sinó més aviat amb publificar
perquè es treu del pastís privat de la privada i reverteix a l'hospital públic", surt al pas
d'aquestes declaracions manifestant que "Existeixen molts models de finançament de
la sanitat pública, des dels clàssics Bismarck i Beveridge, als més moderns i d'eficiència
i eficàcia constatada com ara el model sanitari dels Països Baixos". Però, el modelexperiment que proposa el conseller Comín, ja està testat a Catalunya, on sense
encoratjar ni promoure la seva implantació, com fa ara, s'han anat sacrificant els
centres sanitaris privats del territori. A tall d'exemple, a Reus ciutat pionera i
capdavantera en l'existència d'aquestes clíniques privades, en les últimes dècades han
passat de tenir nou clíniques creades per iniciativa de la societat civil a tenir-ne tan sols
una, replica la presidenta de l'ACES.

I afegeix Contel, "Si perquè segons Comín, "la sanitat pública pugui quadrar els seus
comptes" hem de sacrificar l'empresariat sanitari, els milers de professionals i
treballadors als quals es dóna feina directa i indirectament des del sector que ACES
representa i el potencial de creació de riquesa que es genera al país amb la seva
projecció de sanitat excel·lent i de reconegut prestigi professional a nivell mundial.
Convido al conseller Comín a que faci comptes del que suposaria aquesta mesura i de
com Catalunya continua, malgrat realitzar de forma intensiva aquesta pràctica al llarg
dels últims anys, i tot i haver posat el comptador del finançament a zero l'any 2009,
tenint un dèficit endèmic del voltant dels 1.000 milions d'euros anuals, i realitzant
activitat sanitària privada en hospitals i serveis sanitaris públics, amb aprofitament de
recursos humans i materials públics".
Per a l'ACES, un posicionament com aquest s'ha de denunciar perquè és precisament a
través de mesures com la liderada pel conseller Comín, que la sanitat pública crea
ciutadans de primera i segona, en una atenció i estructura única que respon a la
prestació d'una sanitat universal, gratuïta i equitativa, en funció dels recursos que cada
ciutadà té.
Sobre ACES
ACES fundada l'any 1977 és la patronal sanitària del sector privat a Catalunya.
Representa actualment a 260 entitats del sector sanitari, sociosanitari i social. La
tipologia dels associats inclou des de centres d'hospitalització d'aguts, policlíniques,
centres monogràfics, centres de proves diagnòstiques i transport sanitari.
En els centres associats a ACES treballen 15.085 professionals sanitaris i 5.996 metges
col·laboradors.
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