
Manifest a favor de la sanitat pública

Preocupats i  atabalats  per les successives retallades que,  en matèria  de 
serveis públics en general i de la sanitat pública en particular, fan el Govern 
de l’Estat i el Govern de les Illes Balears, les ciutadanes i els ciutadans no 
percebem, en tota la seva gravetat,  que s’està desmantellant el Sistema 
Nacional de Salut.

El Sistema Nacional de Salut ha contribuït des de la seva creació, a partir de 
la Llei general de sanitat de 1986, a millorar la salut i la qualitat de vida de 
la població. Els indicadors d’activitat, recursos utilitzats i resultats obtinguts 
expressen clarament la seva eficàcia i la seva eficiència.

El  Sistema  Nacional  de  Salut  es  basa  en  els  principis  fonamentals 
d’universalitat, equitat, accessibilitat i gratuïtat.

El  Sistema  Nacional  de  Salut  ha  contribuït  al  llarg  d’aquests  26  anys  a 
redistribuir la riquesa i a compensar les desigualtats socials que es deriven 
de les malalties. Ha estat també un potent element de vertebració social i 
democratització ciutadana. 

La situació econòmica del nostre sistema sanitari públic és el resultat d’un 
finançament insuficient, no d’una despesa excessiva, sent un model admirat 
a tot el món quan es compara el nostre cost-eficàcia. Retallar de manera 
lineal  els  recursos  destinats  al  sistema  sense  eliminar  les  ineficiències 
objectives,  no farà que les coses vagin millor.  Al  contrari,  als  problemes 
actuals caldrà sumar-hi les conseqüències que les retallades tindran sobre la 
salut de la població no atesa i sobre les famílies que tenen al seu càrrec la 
cura dels pacients més grans, crònics o dependents. 

A l’Informe anual a les Corts Generals de l’any 2010, llegit el novembre de 
2011, la defensora del poble, en funcions, manifesta que no hi ha raons 
jurídiques ni econòmiques que puguin justificar l’existència en l’actualitat de 
col·lectius  exclosos  del  sistema  sanitari  públic,  en  la  mesura  en  què  la 
sanitat no es finança a càrrec de les aportacions de la Seguretat Social, sinó 
a  través  d’imposts  des  de  l’any  1999.  També deixa  clar  que,  per  raons 
d’equitat,  els  beneficiaris  de  l’assistència  sanitària  han  de  ser  totes  les 
persones contribuents, és a dir, tots el ciutadans i les ciutadanes residents a 
Espanya. 

1



El  Reial  decret  llei  16/2012 ha modificat  la  base  mateixa  del  model,  ha 
deixat sense dret a l’assistència (excepte la urgent) sectors cada vegada 
més  amplis  de  població.  Aquesta  modificació  fonamental  s’ha  fet  sense 
debat  parlamentari  i  sense  estudi  de l’impacte que  sobre  la  salut  de la 
població tindran les noves polítiques sanitàries.

Per tot això, la Junta de Govern de la Facultat i la Comissió de Direcció del 
Departament d'Infermeria i Fisioteràpia exigim al Govern de les Illes Balears 
que:

1. Mantingui sense efecte la decisió de tancar els hospitals Joan March i 
General de Mallorca

2. Retrocedeixi el desmantellament de la Gerència d’Atenció Primària de 
Mallorca i el seu gabinet tècnic

3. Paralitzi  totes  les  retallades  d’aquells  serveis  que  han  anat 
demostrant la seva eficiència

4. Elabori  uns pressuposts  realistes que assegurin  el  finançament del 
sistema

5. Transfereixi  la  recaptació  del  “cèntim  sanitari”  per  garantir 
l’assistència als col·lectius més vulnerables

6. Informi amb transparència de les llistes d’espera i dels ciutadans que 
no tenen dret a la targeta sanitària

7. Paralitzi el cobrament de la nova targeta sanitària

8. Anul·li  les mesures que deixen sense assistència els immigrants en 
situació  irregular,  els  ciutadans  que  han  esgotat  la  prestació  per 
desocupació i els joves més grans de 26 anys que no han cotitzat a la 
Seguretat Social

9. Anul·li  l’engegada de tots els copagaments: medicaments, pròtesis, 
complements dietètics especials, trasllats no urgents, etc. 

10.Posi en funcionament iniciatives públiques de consulta i participació 
amb els ciutadans i amb els professionals sanitaris

11.Desenvolupi i promogui polítiques actives de salut pública

12.Promogui un model de gestió pública que defensi el sistema sanitari 
públic  enfront  dels  interessos  de  les  companyies  d’assegurances 
sanitàries i de la indústria farmacèutica i tecnològica.

Finalment, demanam que no es manipuli l’opinió de la població quan es diu 
que les decisions que es prenen per limitar o negar l’accés a l’assistència 
sanitària pública i  retallar la cartera de serveis,  serveixen per garantir la 
universalitat i l’equitat del Sistema Nacional de Salut.
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Palma, 28 de maig de 2012
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