
Posicionament de MC en referència amb la col·laboració públic-privada en
l'assistència sanitària:

1. MC manifesta el seu desacord en la realització d'activitat privada en centres
públics, sobretot si es porta a terme sobre la mateixa població que té
assignada per a l'assistència pública, ja que això pot reportar l'establiment de
dobles vies d'accés i pot empitjorar les demores, especialment en els pacients
que no poden assumir aquest cost addicional. Per altra banda, la prestació
de serveis privats en centres públics, sufragats amb fons públics i amb
equipament i personal públic, suposa una competència deslleial respecte
l'empresa privada. L'Administració ha de proveir suficientment les empreses
sanitàries públiques perquè puguin fer la seva feina assistencial, sense
necessitat d’haver de recórrer a altres fórmules de finançament.

2. MC manifesta el seu desacord en la concessió de gestió sanitària de recursos
públics a empreses amb ànim de lucre que han de fonamentar el seu negoci
obtenint un benefici amb el que se'ls assigna per atendre una població i per
pagar els professionals que realitzen l'assistència.

No existeix cap estudi que avali la necessitat de privatitzar la gestió sanitària,
ja que no hi ha cap evidència que l'empresa privada ho faci millor que la
pública, fins i tot hi ha evidències en sentit contrari.

Recordar que l'ICS ha tancat l'exercici de 2012 amb beneficis i que la Central
de Resultats ofereix dades que avalen les EPiC. D’altra banda, les
experiències de les CCAA de Madrid i el País Valencià amb empreses
concessionàries amb ànim de lucre reforcen argumentalment aquest rebuig.

Les cooperatives professionals en les seves diferents formes (EBA, etc.) no
entren dins d'aquesta consideració, ja que no es tracta de capital que cerca
rendibilitat en el món de l'assistència sanitària, sinó de rendiments de
l'activitat professional.

La participació de l'empresa privada amb ànim de lucre en l'assistència
pública ha de ser mitjançant la seva compra de serveis i no a través de la
gestió de recursos públics.


