Nova declaració sobre universalització de l’assistència
sanitària
El Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC) ja es va pronunciar l’octubre de 20121
en contra del Decret-Llei 16/2012, de 20 d’abril, de medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y
seguridad de sus prestacions, així com del Real Decreto 1192/2012, de 3 d’agosto
que el desenvolupava, perquè amb tots dos es renunciava a un dels principis
bàsics d’un Servei Nacional de Salut que és el de la seva universalitat. El CBC
alertava que aquesta greu decisió, la de passar d’un servei universal just i igualitari
al d’una mutualitat més o menys àmplia, era un pas enrere que tenia com a greu
conseqüència deixar sense cobertura sanitària a uns ciutadans que des d’aleshores
es considerarien “no assegurats” i que, per tant, tot i viure entre nosaltres, ja no
serien beneficiaris dels serveis de salut.
El CBC exhortava llavors els poders públics a rectificar aquell despropòsit. I, com
era d’esperar, van aparèixer iniciatives en aquest sentit en algunes Comunitats
Autònomes que intentaven pal·liar els possibles efectes negatius del decret. A
Catalunya, una ordre del Servei Català de la Salut feia possible que tots els
immigrants sense papers que estesin empadronats en el seu territori poguessin
tenir una tarja similar a la targeta sanitària. Així fou com unes 114.000 persones
van poder continuar accedint a les prestacions diagnòstiques, terapèutiques i
preventives de la cartera de serveis. Finalment, el Parlament de Catalunya va
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Declaració del CBC de 10 d’octubre de 2012 en favor de la universalització de l’assistència sanitària
http://comitebioetica.cat/wp-content/uploads/2018/04/declaracio_CBC_favor_universalitzacio.pdf

aprovar la Llei 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència
sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut que
venia a restablir la igualtat i pel solidaritat pel que fa a les prestacions públiques
en matèria de salut a Catalunya.
Ara el CBC es veu obligat a reiterar el seu posicionament ja que creu que,
tal com diu l’Estatut de Catalunya en el seu article 23, “totes les persones tenen
dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de
responsabilitat pública”, i alerta que ho tornen a voler impedir les darreres
resolucions judicials que semblen seguir l’estela d’aquell decreto-ley de 2012.
Concretament, creu inacceptable:
1- per un costat, l’admissió a tràmit del Tribunal Constitucional de fa unes
setmanes

del

recurs

del

Govern

d’Espanya

contra

la

llei

“d’universalització” del nostre Parlament, deixant-la ja en suspens;
2- i, per altre costat, la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya que deixa sense efecte, per qüestions de forma
competencial, l’ordre del Servei Català de la Salut de fa uns anys ja
esmentada i que facilitava l’accés dels ciutadans “sense papers”
empadronats.
Per tant, el CBC denuncia aquesta situació sumant-se a les altres veus2 i es
reafirma en la preocupació pel futur dels ciutadans en veure trontollar el
model de societat que ens hem dotat i que, com argumentava en el seu document
El principi de Justícia en el sistema sanitari, ha de ser “compromès, tant amb la
justícia a l’hora de distribuir els beneficis i les càrregues socials, com amb la
solidaritat amb els seus membres més vulnerables”3.
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Consell de Col.legis de Metges de Catalunya: https://www.comb.cat/Upload/Documents/7940.PDF ;
Síndic de Greuges: informe sobre la universalització de l’assistència sanitària
http://www.sindic.cat/site/unitFiles/5320/Informe%20universalitzacio%20assistencia%20sanitari
a_cat.pdf ;
3
El principi de justícia en el sistema sanitari. http://comitebioetica.cat/wpcontent/uploads/2013/10/El_principi_de_justicia_Sistema_Santiari_juny_2013-CAT.pdf

Per tot axó, el CBC demana
Al Govern d’Espanya, que derrogui el Decret-Llei 16/2012, de 20 d’abril, i
torni a reconèixer la cobertura sanitària universal
Al Govern de la Generalitat, que, com ha fet fins ara, intenti trobar formes
imaginatives de continuar considerant beneficiaris a tots els ciutadans
empadronats a Catalunya
I als centres i als professionals de la salut, que continuïn tractant a tots els
ciutadans malalts o que precisin atencions preventives, sense discriminarlos injustament: és a dir, sense considerar altres diferències entre ells que
les que es basin en les seves necessitats de salut.
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