NOTA PREMSA SANITAT

El STSPV-Iv dona suport a la iniciativa del Congrés de suprimir la
participació d'entitats privades en la gestió de la Sanitat.
EL STSPV-Iv i la Intersindical Valenciana valoren positivament la iniciativa del
Congrés dels Diputats de modificar el marc legal per impedir la privatització de la
sanitat pública limitant la participació de les empreses privades .
La llei 15/97, amb un únic article on estableix que, “la prestació i gestió dels serveis sanitaris i
socio-sanitaris podrà dur-se a efecte, a més de amb mitjans propis, mitjançant acords,
convenis o contractes amb persones o entitats públiques o privades”, constitueix l'eina bàsica
que permet la privatització de la sanitat pública.
En el seu dia el projecte de llei va ser aprovat amb un ample suport dels grups polítics, diuen
que amb el convenciment, que la seua aplicació es faria de forma extraordinària i, només, en
els supòsits que el sistema sanitari no poguera respondre davant una demanda de serveis de la
població. Però amb el pas del temps, la realitat ha estat ben distinta i la llei s'ha convertit en
l'instrument de l'entrada massiva i descarada de l'empresa privada en la gestió de la sanitat
pública.
Moltes són les comunitats autònomes que han anat segregant parts de la sanitat pública, les
més rendibles econòmicament, per cedir la seua explotació a gestors externs, però, de totes
les fórmules previstes per la llei, s'ha prescindit d'aquelles que per definició són sense ànim de
lucre com les fundacions i s'ha emprat sistemàticament la fórmula més agressiva, la de la
concessió administrativa.
Un bon exemple d'aquesta política sanitària la tenim a la Comunitat Valenciana on han
proliferat nous hospitals de gestió privada com Alzira, Dénia, Manises i Torrevella, amb la
participació d'empreses com la CAM, Bancaixa, Asisa, Adeslas, Sanitas, DKW, Acciona o
Sacyr i, passat el temps, ja podem afirmar que el nou model de gestió no ha aportat millores a
la salut dels ciutadans del seu departament. Però, per contra, si que hem estat testimonis de
com s'ha deteriorat l'assistència sanitària de la resta dels departaments de gestió pública per
justificar ela desviament de l'atenció a centres de gestió privada i, així, arrodonir els seus
beneficis econòmics.
Amb aquest estat de coses es va fer necessari presentar una iniciativa de caire social que
retornara el debat sobre la gestió de la sanitat a l'actualitat de l'agenda política i, per aquesta
raó, es recolliren mes de 400.000 signatures demanant la derogació de la llei que s'entregaren
a la Mesa del Congrés . Sembla que aquesta i altres mobilitzacions en defensa de la sanitat
pública estan donant els seus fruits, perquè, a hores d'ara, el Congrés dels Diputats ha aprovat,
amb el suport de tots els grups parlamentaris progressistes, una proposició de llei que preveu
la reforma de la Llei 15/97 suprimint del text la capacitat de contractació amb persones o
entitats privades. Aquesta decisió suposa l'inici del tràmit parlamentari de reforma de la Llei
15/97 i l'aprovació, si s'escau, en el sentit abans esmentat .
Per part del STSPV-Iv i de la Intersindical Valenciana només podem fer una valoració positiva
d'aquesta iniciativa, perquè suposa un fré a la participació d'entitats amb ànim de lucre en la
gestió de la sanitat pública i del conflicte d'interessos entre la defensa del dret a la salut dels
ciutadans i ciutadanes i l'obtenció de beneficis econòmics; un conflicte en el que, a la llarga,

NOTA PREMSA SANITAT

la part més feble i més perjudicada sempre seria la dels usuaris i usuàries.
Des del STSPV-Iv instem als partits polítics i els seus grups parlamentaris a tramitar la
proposició de llei amb celeritat, mantenint el criteri del caràcter públic de la prestació i gestió
de l'atenció sanitària, perquè el dret a la salut constitueix un dels pilars bàsics de l'estat de
benestar i és, per definició, universal, equitatiu i gratuït. Una definició incompatible amb una
concepció mercantilista de la salut, sotmessa a l'oferta i la demanda i hipotecada per l'obtenció
de beneficis. La salut no és un negoci.
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