POSICIONAMENT PSC. REFORMES PER CONTRIBUIR A LA
SOSTENIBILITAT DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC
Els i les socialistes catalans apostem per un seguit de reformes per contribuir a la sostenibilitat del sistema sanitari
públic, sense que el model universal d’accés a la salut es vegi amenaçat:
1. Un Pla conjunt entre el Departament d’Economia i el Departament de Salut de pagament a proveïdors que
respectin la legislació i els acords vigents.
2. Una proposta de nou model de concertació a les oficines de farmàcia comunitàries basat en professionalisme
farmacèutic que contempli la concreció d’una cartera de serveis per les farmàcies comunitàries.
3. Un Acord Marc 2014-2017 amb els professionals sanitaris del sistema sanitari públic de Catalunya a través dels
representants patronals, sindicals i organitzacions professionals que permeti, des de la mirada del
professionalisme, un model retributiu, de participació activa en la gestió i la garantia de la gestió clínica.
4. La presentació d’un Pla d’Inversions arquitectòniques (nous centres i reformes) i tecnològiques del sistema de
salut de Catalunya 2014-2020, partint dels plans anteriors i concretant, per a cada una de les regions sanitàries, el
pla corresponent de finançament.
5. Liderat pel departament de Salut i el sector sanitari públic de Catalunya (SISCAT), la creació d’una central de
compres i/o central de compres territorials en xarxa.
6. La presentació d’un pressupost plurianual 2014-2017 del departament de Salut, que garanteixi arribar a una
despesa per persona /any (càpita) del 1.400€.
7. Mantenir en personalitat jurídica pròpia l’Agència de Salut Pública de Catalunya com a instrument polític i tècnic
en visió intersectorial i interadministrativa (Generalitat i Ajuntaments). Desplegar el Pla Interdepartamental de
Salut Pública a cada un dels sectors i regions sanitàries, prioritzant la prevenció de la malnutrició i de les
desigualtats en salut derivades de la pobresa i la precarietat social.
8. Garantir l’assignació pressupostària adequada a cada una de les Àrees Bàsiques de Salut de Catalunya, per
l’accessibilitat i la resolució equitativa i qualitativa de diagnòstics i tractaments, així com l’ingrés dels pacients
crònics complexes directament als centres sociosanitaris. Tendir a que el pressupost de l’atenció primària sigui del
20% del total del pressupost assistencial, seguint el Pla d’Innovació d’Atenció Primària i Comunitària.
9. Presentar un Pla d’urgències de Catalunya que permeti garantir que el temps màxim de resposta a la urgència
sigui de 30 minuts, fet que comportarà reobrir centres d’Atenció Continuada de Primària tancats els darrers anys.

10. Presentar el Pla de Lideratge Infermer del Sistema Sanitari Públic de Catalunya, tant de l’atenció primària com en
la comunitat, l’hospitalària, la salut mental i els programes sociosanitaris. Iniciar un Pla pilot de prescripció
infermeria dins les seves competències que servirà, desprès d’avaluat, per a la seva generalització.
11. Presentar un Pla d’Acció i finançament dels nou instituts de recerca biomèdica (Vall d’Hebron, IDIBELLBELLVITGE-ICO, Germans Trias i Pujol, IDIBAPS´-CLINIC, Parc de Salut Mar-PRBB, Sant Pau, IDIBGI-TRUETA, Rovira i
Virgili, IRB-Lleida) i dels centres CERCA biomèdics.
12. Presentar, el primer trimestre de 2014, un Pla de Salut Pública sanitari i sociosanitari als Consells d’Alcaldes de
cada sector sanitari, que inclogui les accions 2014-2017 i les inversions previstes.
13. Liderar, conjuntament el departament de Salut, el de Benestar i Família i els ajuntaments de Catalunya, un Pla
d’Acció Integral per les persones amb valoració de dependència, prioritzant el suport a domicili i a la comunitat.

