
Pel dret a decidir sobre la nostra salut i el Sistema Sanitari de Catalunya 
Programa per un Servei Nacional de Salut a Catalunya 

 

1.La salut col·lectiva, de tots i totes, depèn sobretot de condicions socials, 
econòmiques, culturals, ambientals, polítiques i de gènere 

2.Cal revertir  l'actual tendència medicalitzadora motivada per una visió biologista de la 
salut i per la cultura del consum, la intolerància al malestar o a les expectatives sobre 
dimensionades de la capacitat del sistema sanitari. 

3.Cal garantir el Dret a la salut i a un model d’atenció sanitària públic, de cobertura 
universal i sense exclusions, equitatiu i finançat per impostos progressius suficients per 
cobrir les necessitats de la població. 

4.Es posarà en marxa un Pla de Nacionalització dels serveis públics de salut.  
Convertint el Servei Català de la Salut (SCS) en el Servei Nacional de Salut de 
Catalunya (SNSC), amb funcions de planificació, finançament, gestió i avaluació dels 
serveis de  salut públics, integrals i integrats de Catalunya. 

5.Assegurar la transparència, equitat, universalitat, eficiència, codi ètic, i avaluació 
independent del SNSC. La convivència público-privada existent en el serveis públics 
ha d’anar limitant el seu àmbit fins a la seva total separació i definitiva eliminació. 
Caldrà Llei específica de sanitat i derogació dels instruments jurídics que s’opinin a 
aquests principis. 

6.Es imprescindible la participació ciutadana en sanitat i salut afavorint la democràcia 
real per assegurar la transparència i qualitat del sistema 

7.Fomentar l’ús adequat dels medicaments, de les tecnologies i eines terapèutiques. 

8.Millora del sistema assistencial potenciant una Atenció Primària forta i fer un pla  de 
reforma de l’atenció hospitalària adequant-la a les necessitats de salut actuals. 

9.Derogació de coREpagaments sanitaris i farmacèutics i compromís de no  imposició 
de noves taxes.  

10.Garantir els drets de les persones. Dret a respectar l’autonomia i llibertat individual  
en les decisions sanitàries. Dret a la interrupció voluntària de l’embaràs en el sistema 
públic. Implicació del Sistema de Salut amb els recursos necessaris en la lluita contra 
la violència masclista. Dret a l’atenció al patiment i tractament del dolor, al no 
aferrissament terapèutic i a una mort digna. Dret a la preservació de les dades 
personals i no cessió a entitats privades. Dret a l’eliminació de les desigualtats de 
gènere en salut. 

El document complert es vot llegir a: 
https://www.dropbox.com/s/23h06vwmzd5tknk/JORNADA_DOCUMENT_FINAL_Maquetat.pdf?dl=0  

http://dempeusperlasalut.wordpress.com/manifest-pel-dret-a-decidir-tambe-la-nostra-salut-i-el-
sistema-sanitari-de-catalunya/programa-per-un-servei-nacional-de-salut-a-catalunya/ 

http://www.caps.cat/images/stories/JORNADA_DOCUMENT_FINAL_Maquetat.pdf  
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