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En una situació d’emergència, cal la unitat
per salvar la sanitat pública
A

nys abans de l’inici de la pandèmia, el deteriorament de les condicions de la sanitat pública era ja evident,
les retallades i les diferents formes de privatització, legalitzades per l’article únic de
la Llei 15/1997, de 25 d’abril, sobre habilitació de noves formes de gestió de sistema
Nacional de Salut, van augmentar la massificació i van conduir a el sistema de la incapacitat per atendre adequadament a la
població. Recordem que només entre 2010
i 2017 es va reduir la despesa en sanitat en
més de 30.000 milions d’euros, gairebé
l’equivalent a un pressupost anual sencer.
Les diferents lleis, com les d’estabilitat pressupostària o la ja esmentada 15/1997, per les
quals aquesta ofensiva ve desenvolupant-se,
són comunament criticades per les associacions de defensa de la sanitat pública i pels
sindicats, ja que aquesta política condueix
a desmantellar la sanitat pública: és innegable la precarietat i la manca de recursos en
l’atenció primària de salut, però no només;
les administracions sanitàries deuen milers
d’hores de festa als sanitaris.
Durant la pandèmia, els sanitaris s’han
mobilitzat per incrementar plantilles i
salaris; però, el Govern va respondre amb
el RDL 29/2020, que imposa la mobilitat
funcional i geogràfica al personal sanitari,
i tracta d’impedir les mobilitzacions en
nom de combatre el coronavirus, implica
a les policies i l’exèrcit en el control de la
població . El govern de Pedro Sánchez i els
autonòmics van utilitzar a fons la pandèmia
per seguir desmantellant l’assistència
sanitària, introduir les consultes telefòniques
i precaritzar les condicions laborals. El seu
respecte a la propietat privada va mostrar
la impotència del Govern per proporcionar
mascaretes i bates a el personal sanitari; i
sobretot, en la vacunació la dependència
de les multinacionals farmacèutiques
que imposen el preu de les seves vacunes
(desenvolupades, en bona mesura, amb
fons públics), i que ara imposen una pujada
de l 25% dels seus preus.Hi ha un pla,
contingut en els acords amb Brussel·les,
que desmantella la sanitat pública, i que
l’executen el govern central i desigualment
els altres governs. No caldria un pla per
mobilitzar els treballadors de el sector i a
la majoria social arribant fins on calgui per
defensar units la sanitat? Hi ha dirigents
polítics i sindicals que s’omplen la boca

amb la sanitat pública. Què estem fent, tots
junts, per salvar la sanitat? Pensen alguns
d’aquests dirigents que l’important és salvar
el govern progressista. Però tots sabem que
si la sanitat se segueix enfonsant, el govern
es pot enfonsar amb ella, I els sindicats
i partits que no hagin sabut defensar la
sanitat pública, poden participar en aquest
enfonsament.

La resistència

Les mobilitzacions continuen per
reivindicacions concretes que donen el
contingut a la defensa de la sanitat pública.
Per exemple, al País Valencià, per la
reversió a la sanitat pública dels hospitals
«model Alzira», mobilitzacions en què s’ha
imposat la unitat dels sanitaris i dels seus
sindicats, d’associacions de defensa de la
sanitat pública i de societats científiques,
mobilitzacions que han aconseguit, contra
la voluntat de Ximo Puig i la seva consellera
de Sanitat i les pressions de la multinacional
Centene, la reversió de l’hospital de
Torrevieja.També a Andalusia, sindicats
i plataformes de defensa de la sanitat
pública es mobilitzen per la integració
en el SAS de l’hospital de l’Aljarafe,
per augmentar la dotació de personal i de
mitjans de l’atenció primària de salut.
La resposta de la població, no falla. El que
no hi ha és dispositiu per defensar el sector.
Seria hora que els sindicats de la sanitat i
les organitzacions de defensa de la sanitat
pública cridin als treballadors i a la població a
la mobilització per aturar el desmantellament
de la sanitat pública i, recolzant-se en
la disposició i les reivindicacions dels
sanitaris i de la població, es doti dels
mitjans i de personal suficient. Que tornin
els més de 30.000 milions arrabassats
als pressupostos de la sanitat pública.
Com és possible que, a Madrid, tot i la
resistència general dels sanitaris i de la
població, amb l’opinió contrària de partits
i sindicats, s’hagi posat en marxa l’hospital
Zendal, s’hagi privatitzat la vacunació
covid i es pretengui tancar 41 centres de
salut? Les conjuntures regionals canvien,
però Díaz Ayuso està al capdavant de
l’aplicació d’un mateix pla que pretén
liquidar la sanitat pública a tot l’Estat.
És el moment de fer un pas endavant, amb
determinació, audaç. No és urgent que a
cada hospital es reuneixin els treballadors
de totes les categories, de qualsevol
adscripció, per prendre mesures urgents
amb les organitzacions i col·lectius per
impedir tals atropellaments? No cal
col·laborar els treballadors de cada hospital

amb els centres de primària? No és hora
d’organitzar la mobilització a unitat per les
reivindicacions de baix a dalt i de dalt a baix?

Raons no falten

És indubtable que hi ha una contradicció
flagrant entre les demandes i reivindicacions
de professionals i població i la política
sanitària del Govern -i de tots els governs
autonòmics-, i que hi ha la consciència que
les intencions de Pedro Sánchez no van en
el sentit de satisfer les reivindicacions. Com
reiteradament afirma, el seu objectiu, és el
que defensa la Unió Europea en l’assignació
dels fons next generation: la col·laboració
públic-privada, és a dir la privatització.
En el seu segon informe de rendició de
comptes, Pedro Sánchez treia pit que
«Espanya és, després de Malta, el país de la
Unió Europea que té un major percentatge
de la seva població completament vacunada
i també ocupa un dels primers llocs a nivell
mundial . » En cartes setmanals anteriors
(veure les cartes setmanals 817 i 827)
s’ha exposat la subordinació de Govern
a les exigències de les multinacionals
farmacèutiques i el caos que ha suposat
la campanya de vacunació; dir ara que
les administracions sanitàries, després
de finançar als laboratoris bona part de
la investigació i la producció de vacunes
anticovid, les estan comprant a un preu 25
vegades superior al seu cost de producció,
i segueixen pujant els preus sense cap
control. Deia a més Pedro Sánchez que «el
Ministeri de Sanitat ja ha iniciat el 80%
dels compromisos adquirits pel Govern
d’Espanya per a la present legislatura.»

El full de ruta del Govern

Segons el que s’ha dit, cal concloure
que en aquest 80% no s’inclouen les
reivindicacions per les quals es mobilitzen
el personal sanitari i la població. Potser
estiguin previstes en el 20% restant dels
compromisos governamentals per a la
sanitat. Però no, no segons la previsió
feta pública per la ministra Carolina
Darias sobre la inversió sanitària enviada
a Brussel·les per als propers tres anys:
un total de 1.069 milions d’euros, dels
quals 792 (el 80% aproximadament)
es destinaran a renovar equips d’alta
tecnologia; la resta es dirigeix a la creació
d’un gran centre de dades sanitàries (100
milions), a la «racionalització» del consum
de medicaments (20 milions), a millorar
la prevenció i la capacitat de resposta
davant de noves crisis sanitàries (143
milions) ia la formació dels professionals
sanitaris (13,1 milions). Sense partida de
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despesa prefixada se cita com a objectiu
«l’enfortiment de l’atenció primària.»
Finalment, la ministra afirma que el Pla de
Reconstrucció, Transformació i Resiliència
també «permetrà reduir la temporalitat
dels professionals i potenciar el seu
desenvolupament professional», el que
suposa la reforma de l’Estatut marc i un
decret per millorar la formació MIR. Diu
que es tracta d ‘ «una inversió de futur» i que
«l’actual situació constitueix una magnífica
ocasió per millorar les debilitats del SNS.»
En resum, pomposament se’ns anuncia una
«inversió de futur» de poc més de 300 milions
anuals, que juga amb la precarietat existent
però no amplia plantilles (que, amb les
OPE previstes, pot suposar l’acomiadament
de milers d’interins), ni incrementa les
infraestructures assistencials. Que ni
tan sols comença a recuperar els més de
30.000 milions retallats entre 2020 i 2017.
Resultaria còmic si no es tractés de la salut
de la població i del sistema sanitari que

ha de protegir-la. Sense deixar passar les
referències a les «oportunitats» que ens ha
portat la pandèmia, per implantar «millores»
del tipus de les consultes telefòniques i
altres barreres a l’assistència sanitària, com
el tancament de consultes, per exemple.
La pandèmia i les respostes donades han
suposat un cop dur per a una sanitat ja
tocada. La premsa denuncia la reducció
intolerable de la diagnosi precoç dels
càncers, l’abandó dels pacients crònics,
el creixement exponencial de les llistes
d’espera. Els centres de salut amb consultes i
serveis tancats, amb mancances gravíssimes
de personal, CCCO denunciava recentment
la situació de centre de salut de Lebrija, a
Sevilla, amb només 7 metges de 14, amb 5
infermers de 14 (i 2 d’ells, a temps complet
vacunant). A Andalusia hi ha demores de
cita en atenció primària de més de 14 dies
en la majoria de centres. I lamentablement,
no són exemples, és la tònica general.
Després es queixen de la fugida de

professionals, com si aquesta no fos una de
les conseqüències de la manca de mitjans,
dels baixos salaris i de la sobreexplotació.

Accions per la unitat per a la defensa de
les reivindicacions

No podem sinó posar com a contrast al
discurs del Govern la resolució aprovada
el passat 27 de juny a la reunió de la
coordinadora ampliada del CATP.
La població es mobilitza per la seva
sanitat quant té ocasió. Cal un pla que uneixi
les energies de treballadors i població en tot
els barris, en totes les circumscripcions per
defensar el Sistema de Salut. Vegem com
avançar. S’ha proposat al CATP organitzar
una trobada en defensa de la sanitat pública
prenent com a base les lluites en curs i el
manifest difós per Informació Obrera.
La secció de la IV Internacional va
plantejar la discussió amb col·lectius i
organitzacions per veure com ajudar a
aquest combat.
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