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i un telèfon de contacte.

Les cartes no es respondran.
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Sostenibilitat i equitat en el sistema sanitari

L’1 d’octubre el govern
de l’Estat va obrir la
porta al copagament
dels medicaments
dispensats en els ser-

veis farmacèutics dels hospitals a
pacients que no requereixen ingrés.
Abans de l’1 d’octubre, quan va en-
trar en vigor la resolució del 10 de
setembre del 2013, de la Dirección
General de Cartera de Servicios del
Sistema Nacional de Salud y Farma-
cia del Ministerio, aquests fàrmacs
eren finançats a través del propi sis-
tema nacional de salut.

La Unió Catalana d’Hospitals va
fer arribar la seva posició contrària
a aquesta mesura al departament de
Salut, ja que no respon ni a cap fi-
nalitat recaptatòria, ni pot ser de
cap de les maneres dissuasiva, atès
que grava fàrmacs destinats al trac-
tament de malalties greus i, a més
d’això, la seva implantació presenta
dificultats tècniques, assistencials i
operatives. L’import que es recap-
ta no compensa l’esforç dels paci-
ents ni de les entitats, i el seu des-
plegament no inclou ni un pla tècnic
ni una dotació de recursos que el fa-
cin viable. Però, més important en-
cara, genera dificultats d’accés a
aquests medicaments i, per tant,
trenca l’equitat del sistema.

Cal destacar que una mesura de
tant d’impacte no ha estat compar-
tida ni amb el sector ni amb les co-
munitats autònomes. El 26 de se-
tembre, Salut va anunciar que no
efectuaria aquesta actuació i va de-
manar un ajornament i una revisió
de tots els criteris i condicions de fi-
nançament d’aquests medica-
ments. Altres comunitats autòno-
mes també s’han sumat a aquesta
iniciativa o han anunciat que s’hi
oposaran.

Aquesta desafortu-
nada actuació de l’Estat
assenyala un fet inexo-
rable: cal revisar el sis-
tema sanitari més enllà
de la conjuntura actual
per fer-lo sostenible
mantenint la qualitat.
Fins ara s’ha focalitzat
en la despesa, però es-
tem abocats a explorar
la via dels ingressos i a
estudiar la possibilitat
d’introduir mecanismes de copa-
gament i/o taxes que millorin el ni-
vell de coresponsabilització de la
ciutadania sobre el finançament de
determinades prestacions i l’ús
d’alguns serveis.

Cal compartir amb tots els agents
del sector una revisió de la cartera
de serveis del sistema nacional de
salut basada en arguments clínics i
de cost/efectivitat. I ens hem de
plantejar la introducció d’elements
que regulin la demanda amb crite-

sinó que permetria prendre-les
amb la millor informació possible.
Pel que fa a la gestió farmacèutica
en els centres, creiem que cal mi-
llorar els nivells de coresponsabi-
lització amb el CatSalut. El model
d’assignació ha de ser més ajustat
a la realitat i cal que reconegui
l’eficiència i la incentivi, de mane-
ra que els mecanismes de risc si-
guin justos i l’estalvi que es produ-
eixi pugui revertir, també, en les
entitats, per seguir guanyant en
eficiència.

Sense estar en desacord amb els
copagaments, opinem que qualse-
vol d’aquestes iniciatives ha de te-
nir una finalitat útil, ja sigui per
mantenir el sistema o per millo-
rar-ne l’ús. Crear un copagament
que no serveix per millorar els in-
gressos, que augmenta la despesa
dels centres en sistemes informà-
tics i costos de transacció i que, a
més, pot dificultar l’accés a fàr-
macs destinats al guariment de
malalties greus és un greu error.

El Consejo Interterritorial hau-
ria de servir per pactar les mesures
orientades a fer sostenible el siste-
ma, comptant amb l’experiència de
totes les comunitats. L’euro per re-
cepta tenia millors resultats que
aquesta maldestra iniciativa.

Estem convençuts que les millo-
res necessàries es poden introduir
si tots els agents tenen una menta-
litat oberta i treballen per renovar
el pacte social per la sanitat. En
aquesta línia, la Comissió pel Pacte
Nacional de Salut de Catalunya, que
implica tots els agents, avança per
posar les bases del futur del sistema
sanitari públic català, inclosa l’opi-
nió dels ciutadans. Tenim una opor-
tunitat per preservar la sanitat.
Aprofitem-la.

ris d’equitat, com es fa a
altres països europeus,
assegurant sempre que
ningú quedi exclòs ni per
raons legals ni de renda.
Aquesta era una de les
principals conclusions
de l’informe de la Unió
que repensava el model
sanitari català.

En aquest sentit,
proposàvem crear una
agència independent,

no vinculada a l’administració sa-
nitària, que avalués noves presta-
cions sanitàries de finançament
públic. Aquesta agència analitza-
ria les noves prestacions (serveis,
tecnologia i fàrmacs) per valorar el
seu cost/efectivitat. També vigila-
ria que quan s’incorpora una no-
va prestació que en millora una de
ja existent, la segona es pugui eli-
minar. Els seus informes serien
vinculants. No alliberaria l’admi-
nistració de prendre les decisions,

HELENA RIS

DIRECTORA DE LA UNIÓ
CATALANA D’HOSPITALS
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El perdó dels arquebisbes
Hem llegit dies enrere unes declaracions
idèntiques primer de l’arquebisbe de
Tarragona i després del de Barcelona,
amb pocs dies de diferència, en què de-
manen perdó en nom de l’Església pels
errors comesos per l’Església en el passat.
Dit així és molt poc, cal demanar molt
més, cal que especifiquin, que concretin,
ja que tal com ho han fet són paraules que
se les emporta el vent. A mi em sembla
que l’acte d’humilitat ha de ser profund
i valent; el que han fet és superficial.

Només l’abat de Montserrat ha con-
cretat els errors comesos durant el pe-
ríode de la Guerra Civil (de fet, incivil) i
durant els 40 anys de franquisme.

JOAN MARIA PUJADAS DOMINGO
L’AMETLLA DEL VALLÈS

Neguit per res
Ens espien els americans. ¿Algú dubtava
que ho feien? Ens roben els propis. ¿Al-
gun partit està net? Estan passades de
moda paraules com lleialtat, fidelitat,
amor, amistat. ¿Per ventura no deu tenir

relació el que antany s’anomenaven vir-
tuts –ara valors i, per als més escèptics,
ser normal– amb la crisi?

Què és, sinó crisi profunda de l’home,
el que estem vivint? Tanta ciència, tan-
ta tecnologia, tenim tots els mitjans i mai
havíem estat tan desesperats. Ningú es
conforma amb el que té, tot ens sembla
poc i desil·lusionant. No obstant això, ca-
da dia contemplo com els riures infan-
tils, el fer un favor a qui ho necessita o
sentir-nos útils segueixen omplint el
nostre cor amb empremtes més profun-
des que el neguit material.

PILAR CRESPO
TARRAGONA

CDC: ha arribat l’hora
Fa temps que observo des de l’escepti-
cisme l’evolució de Convergència De-
mocràtica de Catalunya. Al comença-
ment no me’ls vaig creure en cap mo-
ment, i en part me n’alegro. Però ara no
em fa res reconèixer-ho: hi confio plena-
ment. Ara va de debò, no pot ser d’altra
manera. Ara ja som molts els que com-
partim aquest tren que com a única des-

tinació té l’estat propi, independent del
Regne d’Espanya. Ara bé, no hauríeu de
seguir esperant. Els interessos d’Unió
Democràtica de Catalunya –el seu líder
ho reitera constantment– són a l’estat
espanyol i no en la construcció d’un pa-
ís millor per a Catalunya.

Per tant, no espereu més. Aprofiteu
els comicis europeus per provar noves
fórmules, una gran coalició de caràcter
nacional. Segurament hi ha gent d’UDC
que simpatitza amb el programa sobira-
nista, però això ho han de resoldre ells.
Que en parlin!, però de debò, i qui estigui
decidit a continuar, endavant. S’ha
d’avançar, sent conscient que queda la
part més dura, el xoc de trens.

CRISTIAN JOANA
TÒQUIO (JAPÓ)

Pactar amb l’Estat?
En el procés actual cap a l’emancipació
nacional, a Catalunya hi ha veus que le-
gítimament proposen una política de
pactes, de consensos, de diàleg, amb l’Es-
tat. Però la història d’Espanya està plena
dels incompliments, tant des de fa anys

com més recentment, dels pactes tant
internacionals com estatals que diversos
governs havien contret. Em pregunto: i
per què ara haurien de complir-ne cap
amb Catalunya?

Podria passar que, segons com vagin
els esdeveniments polítics i socials entre
Catalunya i Espanya, ens facin propos-
tes, pactes de darrer recurs, per evitar el
que creiem inevitable a Catalunya. No
trobo creïble ni que compleixin posteri-
orment allò que ens puguin proposar, ni
que es complís amb l’acord dels dos
grans partits estatals.

No caiguem en el parany de creure’ns
propostes que no es corresponen amb la
realitat dels sentiments i interessos que
l’Estat ha expressat des de temps imme-
morial envers Catalunya.

JORDI BUFURULL
BARCELONA
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