Davant del projecte de llei per consolidar l’equitat, universalitat i cohesió del Sistema
Nacional de Salut, volem manifestar el següent:
-

Des del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) celebrem qualsevol pas
endavant en la millora de l’accessibilitat dels serveis públics i la qualitat de l’atenció
sanitària. En aquest sentit, el projecte de llei aprovat pel Consell de Ministres avança
en alguns aspectes que, des del nostre punt de vista, són rellevants. Per exemple,
es concreta la medicina de precisió com una prestació més d'atenció especialitzada,
s'incorporen els pacients en òrgans d'assessorament permanent de l'SNS,
s’especifica que la rehabilitació funcional és una prestació d'atenció sanitària
especialitzada i sociosanitària, i es preveu la creació del Fons de Garantia
Assistencial. Així mateix, inclou el compromís de publicar indicadors sanitaris que
avaluïn l'exercici d'organitzacions i serveis sanitaris.

-

Considerem, però, que consolidar l’equitat, universalitat i cohesió del sistema de
salut no pot passar, precisament, per excloure’n entitats proveïdores que han
contribuït a garantir, durant anys, l’accessibilitat i la qualitat de l’atenció. El sistema
sanitari català compta amb una xarxa de fundacions privades sense ànim de lucre
(algunes amb més de 700 anys de trajectòria), que presten serveis de salut
indispensables, que compleixen tots els estàndards que estableix l'administració i
que responen, així mateix, a totes les obligacions en matèria de transparència i
rendició de comptes.

-

Com sempre hem defensat, cal posar el focus en la qualitat de l’atenció i els resultats
en salut, i això no té a veure amb la forma de gestió, pública o privada, de les entitats
proveïdores. El model sanitari català es caracteritza, justament, pel treball en xarxa
d’entitats molt diverses, entre les quals les fundacions, que, amb vocació de servei
públic i sense afany de lucre, fan viable i sostenible el nostre sistema de salut. A
més, moltes d’elles són referents en el seu àmbit i han contribuït a posicionar la
sanitat catalana al món.

-

El projecte de llei pretén elevar al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de
Salut (CISNS) la definició dels criteris que justifiquin la gestió de serveis sanitaris per
part d’aquestes entitats (el text ho anomena “gestió indirecta”). Entenem que això
suposa una ingerència clara a les competències en matèria de sanitat de les
comunitats autònomes, regulades als seus respectius estatuts d'autonomia. En
concret, l'article 162 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006 atribueix a la
Generalitat de Catalunya, en matèria de sanitat i salut pública, la competència
exclusiva sobre l'organització, el funcionament intern, l'avaluació, la inspecció i el
control dels centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris.

-

A l’espera de conèixer el desenvolupament normatiu, demanem que es revisin
aquests aspectes que fan que l’actual projecte de llei no reconegui el sistema de
salut de Catalunya. Considerem que aquestes modificacions normatives no farien
més que afegir pals a les rodes a un sector que ja arrossega un infrafinançament
crònic, les conseqüències de la pandèmia i que està passant, actualment, per greus
dificultats a causa de la conjuntura econòmica i la retirada de fons covid.
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