PACTE PER VÈNCER EL VIRUS I SUPERAR LA
PANDÈMIA
La pandèmia ha estat i encara és una situació dolorosa per l’elevat cost social i humà. A més, ha tensat
el nostre sistema de salut fins al punt que ha posat en evidència moltes de les seves fortaleses, però
també les seves debilitats, que són les que hem de corregir. Hem après de manera contundent que
no hi ha desenvolupament econòmic possible sense salut. Que només un sistema sanitari públic, fort,
universal, equitatiu, de qualitat i finançat amb impostos, dona seguretat i facilita la recuperació econòmica.
L’impacte de la covid-19 ha fet més evident la necessitat de reforçar el nostre sistema públic de salut i
d’abordar el seu futur per tal que continuï vetllant per la salut dels catalans i catalanes.
És cert que en l’àmbit de Salut podem afirmar que a Catalunya ha estat una dècada perduda, amb
retallades lineals i sense criteri que s’han anat sumant al dèficit estructural dels governs de Convergència. Un sistema que ja tenia pendent la seva transformació per donar resposta als nous reptes socials,
econòmics i demogràfics dels darrers deu anys.
Sabem també que hem de continuar adaptant el sistema per conviure amb el virus durant un temps
més, per enllestir el procés de vacunació, per reforçar i cuidar els nostres professionals sanitaris, per
ampliar i modernitzar les capacitats del sistema de salut, per enfortir i continuar donant suport a la
recerca i a la indústria, i per estar preparats davant de possibles noves onades i pandèmies. I ho hem
de continuar fent donant una resposta coordinada, cohesionada i unida.
La ciutadania ens demana transparència en la presa de decisions, comunicacions clares amb base científica i amb criteris epidemiològics, mecanismes de coordinació institucional, sense disfuncions ni contradiccions. I no aïllar-nos, sinó participar activament en els mecanismes de coordinació territorial.
El Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar volem progressar cap a la transformació i l’enfortiment d’un sistema de salut que el volem públic, universal, de qualitat, equitatiu, amb futur i que recuperi el prestigi internacional. Creiem fermament que cal fer-ho amb consens, polític, social i amb els
sectors professionals, també amb la participació de la ciutadania. És una responsabilitat de totes i tots.
Per això, oferim un PACTE PER LA PANDÈMIA, amb els següents objectius:
• VACUNAR PER SALVAR VIDES. Aquest és el primer objectiu, aconseguir que a finals d’agost el 70%
de la població estigui vacunada, en el marc de la cooperació i cogovernança del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, establint els recursos econòmics i humans extraordinaris necessaris. I sense oblidar la necessària solidaritat i el nostre compromís amb un accés equitatiu i universal
a les vacunes arreu del món.
• ALLARGAR I CONSOLIDAR les mesures de suport financer al Departament de Salut i tots els serveis
del sistema de Salut de Catalunya (ICS / SISCAT / SEM), al mateix temps que, en un exercici de transparència, es presenti al Parlament de Catalunya l’auditoria completa de les despeses generades
durant la covid i el destí dels fons covid del Govern de l’Estat.
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• ATENCIÓ ALS PACIENTS AMB SEQÜELES COVID, creant un programa específic d’atenció als Centres
d’Atenció Primària i amb unitats de referència als hospitals.
• INTENSIFICAR LA CERCA DE LA PATOLOGIA OCULTA i sense diagnosticar d’aquest període i que
s’estima, pel cap baix, en un infradiagnòstic de més del 20% en casos de càncer i de patologia aguda
i de salut mental. Si no ho abordem, podem seguir en uns nivells de mortalitat superiors a l’esperada, que en aquests casos podem evitar perquè disposem de tractaments eficaços.
• RECUPERAR ELS SERVEIS PERDUTS A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA, reobrint els centres encara tancats,
recuperant els horaris i els serveis prepandèmia. No es poden consolidar les reduccions que es van
fer durant les onades de la covid. Cal recuperar, en la mesura del possible, l’atenció presencial del
pacient crònic, superar la bretxa digital i la manca d’atenció.
És una mesura preventiva i assistencial per evitar sobremedicacions i visites a urgències. Amb una
aposta clara per la digitalització, la modernització, la capacitat de diagnòstic, que no signifiqui en
cap cas una pèrdua de la qualitat assistencial.
• FER UN PLA DE XOC PER ABORDAR LES LLISTES D’ESPERA NO-COVID, que s’han anat incrementant
en aquest període, de primeres visites a especialistes, diagnòstiques i quirúrgiques, reduint el temps
mitjà d’espera.
• DESPLEGAR DISPOSITIUS DE SUPORT A LA SALUT MENTAL per l’impacte de la pandèmia entre la
ciutadania, sobretot infants i joves, i també entre els i les nostres professionals sanitaris i altres treballadors essencials que han estat en la primera línia.
Per tal de fer efectiu aquest acord, s’haurà d’establir una interlocució estreta, setmanal, amb el Departament de Salut per tal de fer un seguiment de la situació epidemiològica i de les mesures previstes
per vèncer el virus i superar la pandèmia.
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