25 PROPOSTES A PARTIR DEL QUE HEM APRÈS
Actualment, s’està gestionant la sortida de la crisi, especialment pel que fa a la demanda no
atesa en aquest llarg període i a la preparació per fer front al risc de possibles rebrots de
l’epidèmia. Sobre la base del que hem après, dels encerts i les mancances, la SCGS vol oferir un
conjunt de propostes raonades que aportin valor al sistema de salut. La crisi ens ha ensenyat que
les organitzacions sanitàries requereixen estructures robustes i fiables fonamentades en el
lideratge distribuït i en el professionalisme per poder respondre amb agilitat i efectivitat als
reptes que li puguin plantejar els nous temps, especialment si apareixen noves crisis de salut
pública. Per aquest motiu hem elaborat les següents propostes per enfortir les organitzacions
sanitàries:

I. CAP A UN SISTEMA DE SALUT MÉS DOTAT, EFECTIU I ÀGIL

1.

Cal incrementar substancialment el pressupost sanitari per tal de poder fer front al repte que
representa l’atenció a la salut durant i després de la pandèmia. Un sistema infrafinançat ha mostrat
febleses durant la crisi, que han estat compensades amb els recursos complementaris que s’han
destinat a fer-hi front. En qualsevol cas, un sistema infradotat sempre serà dèbil davant la
recuperació de la crisi i els riscos de nous brots. És el moment de l’impuls econòmic, ja que
ciutadans i polítics han percebut com mai la transcendència del sistema de salut.

2.

S’ha de permetre i agilitzar la presa de decisions, canviant els rigors administratius, la
burocràcia i els controls pressupostaris previs, i adoptar un enfocament als resultats i a la
rendició de comptes i la transparència. L’agilitat de la que han disposat els centres probablement
desapareixerà al decaure l’estat d’alarma. Podria donar-se la paradoxa que, davant d’una segona
onada, les organitzacions tinguessin menys instruments de gestió, degut a la recuperació de tots
els sistemes burocràtics i controls administratius, que comportessin una presa de decisions lenta i
feixuga. Ha de ser possible ser transparent i eficient, sense haver de suportar lloses com la gestió
pressupostària o els expedients de compra actuals, pensats més per protegir als proveïdors que als
ciutadans. En definitiva, cal dedicar l’alt cost de la burocràcia a la millora de l’eficiència del sistema.

3.

Es proposa un nou model de contractació de serveis a les entitats del sistema públic d’atenció
sanitària, que incentivi les mesures proposades, basades en el valor de les activitats clíniques, la
vertebració de l’atenció primària, el treball en equip multidisciplinari, la integració dels serveis
domiciliaris, tant socials com sanitaris, la transversalitat dels processos clínics complexos i, en
definitiva, la consecució i avaluació dels resultats que realment interessen a les persones.
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