
DEBAT CAPS  

Problemes, riscos i oportunitats pel que hem de fer avui en 
salut i sanitat 
 
El 15 de desembre ens vam reunir uns quants socis i sòcies del CAPS. 
Per acomiadar juntes l’any i de moment vam detectar 34 punts de problemes 
que volem seguir debatent i fent propostes. Al final podeu llegir alguns dels 
textos que ens han semblat interessants 
   
1.Perill de sostenibilitat del sistema sanitari públic. Per augment cronicitat, introducció 

de noves tecnologies i prestacions sense evidència d’efectivitat (pressió d’interessos 

econòmics, etc.) 

2.Privatització i mercantilització del sistema. Donar recursos públics a interessos 

privats amb afany de lucre (amb menys qualitat i beneficis econòmics accionistes i no 

en salut) 

3.Interessos econòmics de negoci,  pressions i condicionaments sobre els interessos 

de salut de la població 

4.Definir quins equipaments necessitem per les necessitats de salut d’avui. Mes 

hospitals ? o més primària i sociosanitària ? 

5.Tenim encara un sistema basat en l’hospital d’aguts 

6.Augment de l’envelliment, cronicitat. Dona un canvi de paradigma en l’atenció i la 

cura 

7.Costa passar de la teoria (coneixement i plans) a l’acció (transformació de la realitat) 

8.Privatització del coneixement 

9.Disminució i privatització de les pensions, problema de salut 

10.Cal aplicar valors republicans: llibertat, igualtat i fraternitat  

11.Augment interessat per beneficis econòmics de la medicalització, sobre tot en 

dones i infants 

12.Custodia compartida en fills de mares amb violència domèstica 

13.Importancia creixent de la salut dels joves, amb la crisi està en perill 

14.Importància de l’Atenció Primària en l’atenció a la cronicitat 

15.Importància creixent del determinat qualitat del Medi Ambient sobre la salut 

16.La prevenció està molt “medicalitzada” 

17.Com es promociona la salut. Valors 

18.Cal més salut Comunitària, definir accions, continguts de districte saludables. 



19.Tenim encara una sanitat amb molt biaix de gènere, desigualtats en salut entre 

gèneres 

20.La salut com a objecte de consum i de negoci, culte al cos 

21.No més hospitals 

22.Mes rol i competències d’infermeria 

23.Més assistència psicològica i atenció a la salut comunitària  

24.Més atenció, i formació professionals del Departament de Salut de la violència 

masclista (epidèmia salut pública) 

25.Millora de les condicions laborals dels professionals i treballadors/es del sistema  ja 

que l'empitjorament de les condicions de treball actua  negativament sobre la salut. 

26.Preparar als i les  professionals sanitaris davant de molts d'aquests efectes perquè 

puguin ser identificats com problemes derivats del treball. 

27.Foment de la salut sexual i reproductiva 

28.Formació en valors de salut (determinants) a estudiants i professionals  

28.Bona atenció al final de la vida 

30 .Atenció a persones cuidadores 

31. Integració de salut i treball social 

32.Assegurar la transparència i control per evitar corrupcions del sistema 

33.Nova governança amb participació real de professionals i ciutadania 

34.Oportunitats i perills de les noves tecnologies de la comunicació (TICS) 
 
 
 
 
http://diarisanitat.cat/quins-deures-hem-de-fer/  

http://www.eldiario.es/catalunyaplural/opinions/Amb-voluntat-reforcar-provisio-
sanitaria_6_543555646.html 

http://www.bez.es/834128220/La-privatizacion-del-conocimiento-en-el-Sistema-
Nacional-de-Salud.html 
 
http://diarisanitat.cat/pren-te-el-pols-entre-la-bondat-del-proposit-levidencia-els-conflictes-

etics/  

 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/22/catalunya/1477168028_204231.html?platform
=hootsuite 

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/opinio/repensant-els-sistemes-sanitaris-5448426  
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