Decàleg per a la reforma del Sistema de Salut de Catalunya
Deu propostes de canvi a partir de les lliçons apreses durant la COVID-19

La crisi sanitària causada per la pandèmia de COVID-19 ha posat de manifest les
mancances, però també les fortaleses del sistema sanitari català. Davant les lliçons
apreses durant aquesta emergència, els professionals de la salut reclamem la necessitat
de dur a terme reformes profundes i urgents al Sistema de Salut de Catalunya, que
resumim en el següent decàleg:
1. Nou pacte per la sanitat
És el moment d’establir un acord majoritari de les forces polítiques a nivell de l’Estat i
de Catalunya per tal d’habilitar els recursos per fer les reformes necessàries i posar la
sanitat pública al nivell del que demana la societat. L’experiència de la COVID-19 ha
evidenciat que la salut de les persones és prioritària.
2. Més recursos econòmics
Per poder prestar el servei sanitari d’acord amb el nivell de vida i les necessitats del
nostre país són necessaris 5.000 milions d’euros addicionals. Les administracions han
d’arribar als acords que calgui per posar aquests recursos a disposició del sistema de
salut en un període màxim de tres anys.
3. Millors condicions i recursos per als professionals de la salut
En el marc de la despesa ordinària, el 60% de l’increment dels recursos s’haurien de
destinar, en un marc específic, a les millores i a la dignificació de les condicions
contractuals i retributives dels professionals, especialment els més joves i els que estan
en període de formació especialitzada. És necessari desenvolupar noves fórmules
contractuals i retributives que incentivin la millora dels resultats de salut. No podem
comptar amb un sistema de salut de primera amb salaris de tercera i basat en models
laborals funcionarials massa rígids i burocràtics.
4. Més recursos per a equipaments i infraestructures
El 40% de la despesa s’ha de destinar a la millora d’infraestructures, en molts casos
obsoletes, equipaments sanitaris, tecnològica sanitària i equipaments tecnològics per
avançar en la telemedicina i la salut digital.
5. Professionalisme
Tant durant les retallades com en la crisi de la pandèmia, els professionals de la salut
han garantit, amb el seu lideratge, la seva implicació i actuació, una atenció de qualitat.
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Els valors, el coneixement i l’opinió dels professionals han de ser l’eix de la reforma i
millora del sistema de salut. La gestió clínica i professional ben alineades són garantia
d’èxit.
6. Organització sanitària
En el marc del Pla de Salut de Catalunya, cal definir i compartir els objectius i reptes
assistencials a desenvolupar de manera participada entre l’administració, els gestors
dels centres sanitaris i els professionals. En aquest àmbit que s’ha de promoure
l’avaluació de resultats.
S’ha de dotar les organitzacions sanitàries de capacitat i autonomia de gestió i s’ha
d’apostar per l’autonomia dels professionals, promoure la capacitat d’autorganització i
el treball en equip, incorporant noves professions als equips assistencials.
Els models laborals han de permetre la flexibilització de la jornada laboral i la conciliació
de la vida personal i familiar. Cal redefinir l’atenció d’urgències, els torns i les guàrdies,
i minimitzar les tasques burocràtiques, així com impulsar innovacions amb els
professionals i la tecnologia necessària.
7. Coordinació entre àmbits assistencials
S’ha de resoldre les necessitats de salut individuals i col·lectives. El pacient s’ha de situar
en el centre del sistema i per fer-ho possible cal un nou impuls de l’atenció primària i
garantir la coordinació dels diferents àmbits assistencials amb una relació col·laborativa,
sempre en benefici de la persona atesa. La millora tecnològica és un element clau per
afavorir la comunicació entre professionals i millorar l’eficiència.
8. Més accent social
No podem dissociar la prestació dels serveis sanitaris dels socials.És necessària la
integració social i sanitària per donar resposta a la població més vulnerable.
Apostem per un nou model d’acompanyament de la gent gran, basat en apropar més
serveis a les llars, perquè el domicili esdevingui el centre d’operacions de l’atenció a la
gent gran en situació de vulnerabilitat. S’ha d’activar un debat profund entre tots els
agents implicats per arribar a un nou acord que garanteixi l’atenció a les residències,
tenint en compte les necessitats sanitàries i socials de les persones amb més risc i
fragilitat.
9. Per una salut pública sòlida
Cal dotar-se de noves estructures de salut pública, que permetin afrontar nous reptes,
episodis d’emergència epidèmica i de prevenció i protecció de la salut, amb la
participació dels ciutadans. És imprescindible comptar amb la màxima coordinació amb
2

la xarxa assistencial i amb els organismes de l’Estat i internacionals, en matèria de salut
pública. D’altra banda, el sector sanitari ha de posicionar-se i actuar de manera efectiva
davant del repte de salut que suposa el canvi climàtic i els seus efectes.
10. L’experiència de la COVID-19, una oportunitat
Després de l’experiència viscuda amb la pandèmia, hem d’aprendre dels errors i les
mancances detectades en el sistema de salut, així com reforçar-ne els encerts i
fortaleses per tal de poder-lo millorar.
Davant de noves emergències sanitàries, cal garantir la prevenció i protecció dels
pacients i dels professionals, així com establir mecanismes de provisió de material i
d’equipaments estratègics. Per tal de garantir-ne l’abastiment, s’ha de promoure la
producció indústrial de proximitat.
La crisi ha posat en evidència que quan els diferents agents del sistema de salut alineen
els objectius, s’aconsegueix donar la resposta necessària a la ciutadania.
La pandèmia de la COVID-19 ha obert els ulls als responsables polítics i al conjunt de
ciutadans i ha demostrat la importància transcendent d’un bon sistema de salut, basat
en unes estructures professionals i uns equipaments sòlids, per donar estabilitat a la
societat.
Sense salut no hi ha economia i sense salut no hi ha futur. Ara és el moment d’afrontar
el compromís i destinar al Sistema de Salut de Catalunya tot el que necessita per garantir
el futur del país.
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