Consideracions del Consell de Col·legis d’Infermeres i infermers de
Catalunya en relació al recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 09/2017,
d’Universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per
mitjà del Servei Català de la Salut
Davant el recurs d’inconstitucionalitat interposat per acord del Consejo de Ministros del
Gobierno de España el 23 de març de 2018 a la Llei 9/2017 d'universalització de
l'assistència sanitària, aprovada pel Parlament de Catalunya, des del Consell de Col·legi
d’Infermeres i Infermers de Catalunya varem fer pública la nostra posició al respecte
durant l’acte celebrat 6 d’abril de 2018 a Aula Magna de la Casa Convalescència en
motiu de del Dia Mundial de la Salut 2018: “Salut per a tothom” i al que correspon el
següent resum:
•

Lamentar el recurs d’inconstitucionalitat interposat per interposat per acord del
Consejo de Ministros del Gobierno de España el 23 de març de 2018 a la Llei
9/2017 d'universalització de l'assistència sanitària, Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya Núm. 7401 - 29.6.2017, en tant que entenem que aquesta llei
aprovada pel Parlament de Catalunya millorava un sistema encara de cobertura
parcial, col·lisiona amb drets fonamentals, contradiu els fonaments essencials
que donen sentit a la professió infermera sustentats en la dignitat humana i
perquè afecta greument a la supervivència de les persones.

•

Recordar que la universalització de l’assistència sanitària pública no és solament
un deure moral ineludible, sinó una obligació derivada de les normes
internacionals al que s’han d’ajustar les normes internes que regulen els drets
de les persones, així com és el primer dels eixos en què es fonamenta un
sistema de salut públic equitatiu, harmònic i solidari, amb el qual la nostra
corporació i les i els professionals als quals representem en hi sentim
plenament i estretament compromesos.

•

Evidenciar que són molts bons els estudis que demostren les bondats del model
d’un sistema nacional de salut on a més cobertura menys risc de problemes de
salut pública greus, on a més cobertura més eficiència final.
Cal no oblidar els efectes devastadors del Real Decreto 16/2012, de 20 d’abril,
que en nom d’una falsa sostenibilitat, va deixar una part dels ciutadans fora de
la cobertura sanitària i va posar en risc un model sanitari acordat i construït
amb molt d’esforç per retornar a l’antic antic model de prestació de serveis de
salut, molt semblant al de Seguridad Social, amb tot el que comporta de pèrdua
del dret a la salut.

•

Mostrar la preocupació atès que l’impacte de mesures com la
d’inconstitucionalitat, també té conseqüències en el treball infermer. En aquest
sentit, recomanar la publicació a Gaceta Sanitaria el 2016: “Conflictos entre la
ética enfermera y la legislación sanitaria en España”, de Gea-Sánchez, TerésVidal, Briones-Vozmediano, Molina, Gastaldo i Otero-García, on s’evidencien els
conflictes ètics que poden sorgir entre els discursos legal i ètic, a
través d’explorar el contingut del Reial decret-Llei 16/2012 i els codis d’ètica
infermer català, espanyol, europeu i internacional.

•

Les infermeres i els infermers subscrivim que la dignitat de la persona és el
valor fonamental inherent a la naturalesa humana i a la ciència infermera. El
caràcter ètic de la disciplina infermera parteix del reconeixement que la
persona, per raó de la seva dignitat, posseeix uns drets inalienables i per això
mereix ser cuidada amb la màxima consideració i respecte.
És per això que encoratgem al Servei Català de la Salut (CatSalut) davant la
decisió del Tribunal Constitucional de suspendre cautelarment la Llei 9/2017
d'universalització de l'assistència sanitària i fins que no hi hagi una sentència
definitiva, continuí garantint, sense exclusió, l’atenció sanitària pública a la
ciutadania.

Barcelona, 16 de maig de 2018

Més informació:

Acord del Consejo de Ministros de 23 de març de 2018
Llei 9/2017 d'universalització de l'assistència sanitària, aprovada pel Parlament de
Catalunya
14 de març de 2017 Compareixença de Núria Cuxart Ainaud, degana del Consell de
Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, a la sessió de la ponència del
Parlament de Catalunya que elabora l’informe sobre el projecte de llei d’universalització
de l’assistència sanitària.

