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[ NOTA DE PREMSA ]
MALESTAR SANITARI

Metges de Catalunya demana als governs català i espanyol
un “pla de rescat sanitari” per reflotar el sistema


Una delegació del sindicat ha participat aquest dimecres en la concentració
que s’ha fet davant el Ministeri de Sanitat, a Madrid, per protestar contra les
retallades

MADRID, 21 OCTUBRE 2015. Metges de Catalunya (MC) reclama als pròxims governs
català i espanyol un “pla de rescat sanitari” per intentar reflotar el sistema, després de cinc
anys de “duríssimes” retallades que han comportat una reducció del pressupost de salut
del 14% a Catalunya i del 10% en el conjunt de l’Estat. El sindicat defensa que aquesta
iniciativa ha de pivotar sobre cinc eixos fonamentals: la recuperació de la despesa sanitària
prèvia a les polítiques d’austeritat, la restitució de les plantilles sanitàries, l’eradicació de la
precarietat laboral en el sector, el rescabalament de les pèrdues salarials dels professionals i
el reconeixement del lideratge mèdic en la gestió clínica.
Per assolir aquests objectius, MC demana a les administracions que “prioritzin les partides
sanitàries i incrementin el percentatge del producte interior brut (PIB) que destinen a
la sanitat pública”, que en el cas de Catalunya és del 4,7% i en el d’Espanya, del 5,9%,
segons les darreres dades del Ministeri de Sanitat corresponents a l’any 2013. “Aquestes
xifres encara estan molt lluny del 7,5% de mitjana que destina l’Europa dels Quinze”,
lamenta l’organització, en referència als barems recollits en la publicació Health Data 2014
de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE).
El sindicat argumenta que aquestes restriccions pressupostàries, agreujades pels efectes de
la crisi econòmica, han deixat la sanitat catalana “sota mínims”, amb una despesa sanitària
per habitant per sota dels nivells de 2007 que “fa inviable recuperar les constants vitals
bàsiques del sistema”.
Madrid
MC reivindica el “pla de rescat sanitari” el mateix dia en què una trentena de delegats del
sindicat han participat en la concentració convocada aquest dimecres per la Confederación
Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) a les portes del Ministeri de Sanitat, a Madrid, per
protestar contra la “perpetuació” de les retallades sanitàries i l’incompliment de l’acord
professional subscrit l’any 2013 amb el govern espanyol, segons el qual l’executiu central es
comprometia, entre altres punts, a impulsar un Pacte d’Estat per la Sanitat, definir un nou
model de finançament sanitari estable i suficient, reconèixer el paper singular del metge en
la gestió assistencial i recuperar les pèrdues salarials del facultatius provocades per la crisi.
La representació del sindicat, encapçalada pel seu president i el seu secretari general,
Albert Tomàs i Francesc Duch, respectivament, s’ha manifestat sota el lema “Pel
lideratge i la dignitat dels metges de la sanitat pública”, fent onejar banderes de MC i
senyeres catalanes, i fent sonar xiulets per expressar el seu desacord amb les polítiques
sanitàries dels governs català i espanyol.
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