Donem suport a l’Atenció Primària
La situació de crisi sanitària que ha provocat la pandèmia de la COVID-19 i que està conduint al
sistema sanitari a la vora del col·lapse, ens porta a fer una sèrie de reflexions molt necessàries
sobre la situació actual, ja que ara estem pagant els efectes derivats de les polítiques de
retallades de l’última dècada fetes per la dreta.
Una setantena d'entitats socials i veïnals es van organitzar fa unes setmanes en més de 40
accions arreu de Catalunya per reivindicar un sistema de sanitat "públic, universal i de qualitat",
demanant més recursos per l'atenció primària.
La situació actual del sistema sanitari respon al model de la "SocioVergència" i ERC en l’anterior
legislatura heretades ara per el govern actual, que no només no ho ha revertit sinó que ha
mantingut i continuat promovent. Aquest model que prioritza l'atenció hospitalària i
especialitzada en detriment de la primària, requereix més inversió en aquest segon àmbit, sense
descuidar, tampoc, tota la resta d'atencions.
Un model instaurat per facilitar el negoci d'uns quants, que ha afectat també la resposta que
s'ha donat durant la pandèmia, fins al punt que per exemple, s’ha hagut d’assumir el pagament
de 43.000 euros per pacient a les UCI dels centres privats quan els públics no han pogut assumir
la demanda.
Els professionals de la salut ja no poden més i la ciutadania tampoc. Per això és hora que hi hagi
un canvi que comenci a incidir en els problemes que realment pateixen les persones. L'únic partit
que aposta per canviar aquest model és Podem amb el seu ferm compromís d’augmentar els
recursos per a l'atenció primària.
Ara més que mai, és necessari un sistema nacional de salut pública centrat tant en l’atenció al
pacient com en la comunitat. És essencial mantenir i donar suport a l’atenció primària i
comunitària (AP), per la seva capacitat de diagnosticar i tractar a aquells pacients de manera
més propera, i continuar atenent tots aquells pacients crònics que precisen d’assistència a
domicili i aquells que requereixen atenció urgent en els Centres d’Atenció Primària (CAP).

