
Geli desenterra el sistema de copagament i.
el planteja com a mesura per pal.lzar la crzsz

Quatre anys després de plantejar pagar un euro per visita, la consellera torna a preveure la possibilitat de crear ,taxes»

G. ARIÑO / EFE / Barcelona
¯ Fer pagar als usuaris per mantenir el
sistema sanitari públic en temps de crisi.
Quatre anys després de la proposta infruc-
tuosa de fer pagar un euro als pacients per

visita m~dica, la consellera Marina Geli
va tomar a pronunciar ahir una paranla
controvertida: <,copagament,,. Ho va fer
en la inauguració d’una trobada del sector
farmac~utic a Barcelona on va evidenciar

que les transferbncies de l’Estat van a la
baixa i on va proposar la creació de <~ta-
xes» per poder utilitzar determinats ser-
veis sanitaris. En un acte a l’escola de ne-
gocis IESE, Geli no va concretar quins

serveis podrien ser els que es fessin pagar
als pacients, per6 va mostrar-se contr~aia
a aplicar mesures que <,trenquin l’equitat,>
i va apostar també per revisar el sistema
de copagament actual dels medicaments.

Després de mesos de de-
bat, semblava que la pol¿-
mica del copagament esta-
va tancada. No obstant ai-
xú, la consellera Geli va
desenterrar-la ahir en un
acte amb la comunitat far-
macbutica a Barcelona en
que, a més, va plantejar la
participació econúmica
directa de l’usuari com a
una mesura per angmentar
els ingressos en un context
desfavorable pel que fa a
finan~ament.

La responsable de la
cartera de Salut va expli-
car ahir que en temps de
crisi, l’Estat té menys in-
gressos i que les transfe-
r~ncies cap al govern cata-
lb. se’n veuen afectades.
Per aixú, va vincular el
bon finanqanlent del siste-
ma públic de salut a la pos-
sible aplicació d’un siste-
ma de copagament per al-
guns dels serveis, els quals
no va concretar. En aquest
sentit, la consellera va in-
dicar que caldr~ buscar no-
ves fonts d’ingressos i
que, si no vénen de l’Estat,
hanran de trobar-les en
una altra banda. No obs-
tant aixú, Geli va mostrar-
se contraria al fet d’intro-
duir canvis que vagin en
contra dels criteris d’equi-
tat, per0 va apuntar que
caldria revisar alguns sis-
temes de copagament ac-
tuals, com ara el dels me-
dicaments. Segons la con-
sellera, l’actual model de
finanqament dels fS.rmacs
és «injust» perqu~ hi ha

La consellera de Salut, Marina Geli, en una imatgu d’arxiu. /J. SOLER

persones amb rendes molt
baixes que han de pagar
mentre que jubilats amb
ingressos més alts poden
adquirir els seus medica-
ments de manera total-
ment gratuita.

Pressupost a I’alga
Els efectes de la crisi es
deixaran notar en el proper
pressupost del Departa-
ment de Salut, que, segons

va indicar ahir Geli, no
disminuir~., per6 tampoc
creixerh tant com desitja la
consellera. Tot i aixú, la
consellera va plantejar
ahir la possibilitat que en
els propers cursos pressu-
postaris les xifres vagina
la baixa i va mostrar la se-
va preocupació per aques-
ta possible con juntura
econúmica en un context
de creixement i envelli-

ment de la població.
D’altra banda, va pro-

posar altres mesures per ti-
rar endavant en temps de
crisi com ara fomentar la
participació de l’empresa
privada i apostar per la in-
versió pública i privada.
En aquest sentit, la conse-
llera va assenyalar el sec-
tor farmacbutic com un
dels més forts de l’econo-
mia actual. Geli va fer

aquestes declaracions en
el discurs inaugural de la
segona trobada del sector
famlacbutic, que va tenir
lloc ahir al matí a l’audito-
ri de l’escola de negocis,
|ESE de Barcelona.

Tema delicat
La d’ahir no és la primera
vegada que la consellera
Geli medita la possibilitat
de fer pagar als usuaris

pels serveis de salut. La
més sonada va ser el 2004,
quan l’actual responsable
de Salut va plantejar la
possibilitat que els pa-
cients de la xarxa de salut
pública paguessin un euro
per cada vegada que acu-
dissin a la consulta.
Aquesta mesura, que tenia
el doble objectiu de millo-
rar el finanqament i rebai-
xar la hiperfreqüentació,
va quedar en un calaix des-
prés de rebre crítiques de
dins i de fora del govern.

Aquella pol¿mica que
va predominar durant di-
versos dies en l’escenari
polític i també el social, va
suposar, perú, la creació
d’una comissió d’experts
que havia d’aportar solu-
cions al d~ficit sanitari ca-
talh. El treball d’aquest
grup, presidit per l’alesho-
res vicerector de la Uni-
versitat Aut6noma de Bar-
celona (UAB), Miquel Vi-
lardell, es va recollir en un
document que es va entre-
gar al govern el febrer del
2005. Una de les princi-
pals conclusions senten-
clava que «l’actual siste-
ma de salut permet millo-
rar la despesa sense neces-
sitat d’imposar noves cb.r-
regues als ciutadans».
Tres anys més tard de les
recomanacions del comit6
d’experts, perú, l’ombra
del copagament torna a
planar, ara vinculada amb
la crisi econúmica. Una
crisi que es preveu que si-
gui llarga.
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