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PRIVATITZANT LA SANITAT PÚBLICA. ENTRE LOBBYS I PORTES GIRATÒRIES.
(Els determinants comercials de la salut i l´Atenció Primària)

El dijous passat dia 17 d'octubre, en el centre Flassaders de Palma es va celebrar la
conferència “Privatitzant la Sanitat Pública. Entre lobbys i portes giratòries”, Les
ponències van ser presentades per dos grans experts i referents del sistema sanitari
públic del nostre país: Luisa Lores, radiòloga del Complexo Hospitalari de Pontevedra
i presidenta de la “Asociación Galega para la Defensa da Sanidade Pública” i per
Manuel Martín, Metge de Família i president de la “Federación de Asociaciones para
la Defensa de la Sanidad Pública”. L'acte va estar presentat per José Manuel Aranda,
metge de família i membre de la “Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública
dels Illes Balears”.

Davant d´una nombrosa assistència, tant de professionals del món sanitari com de
ciutadans i membres de diferents organitzacions socials d'àmbit balear, els ponents
han analitzat els processos de privatització de la sanitat pública a nivell estatal i de

manera específica a les Illes Balears, una de les tres comunitats autònomes amb
major proporció de la seva població amb doble assegurament, públic i privat. I també
amb un major percentatge del pressupost sanitari públic destinat a finançar concerts
amb empreses privades del sector sanitari.

Luisa Lores va explicar “els determinants comercials de la salut” I va exposar dades
detallades del paper que els lobbys i grups de pressió exerceixen en diferents
àmbits, com ara els mitjans de comunicació, la regulació de les lleis i normatives,
l'assignació dels pressupostos públics prioritzant els recursos orientats a la
denominada “col·laboració pública-privada”, o bé la participació rellevant de l'empresa
privada en les estratègies d'organitzacions “benèfiques” i en determinades campanyes
sanitàries públiques, amb clars conflictes d'interès. Aquest poder dels lobbys es
manifesta també en l'existència de portes giratòries, com en el cas d'aquells alts
càrrecs de direcció i gestió d'hospitals i centres sanitaris públics, que s'intercanvien
amb la direcció de centres privats, inclosos els que s'etiqueten com “sense ànim de
lucre”. A la sessió es van exposar exemples tant a nivell general com de Balears

Per la seva banda Manuel Martín, va analitzar la precària situació actual de l'Atenció
Primària, afectada per les retallades i l'escassetat de recursos públics, així com per

unes directrius i gestió inadequades, mal orientades, sense prioritzar la prevenció de la
malaltia i la salut pública. Es va plantejar la necessitat d'adaptar-se a les necessitats
actuals de la població i de racionalitzar la incorporació de l'alta tecnologia i dels
medicaments. Va exposar que la crisi de l'atenció primària és també, una de les
causes principals dels processos de privatització de la sanitat, que es dóna amb
intensitat també a les Balears.

El debat amb els assistents va ser molt participatiu, amb valuoses aportacions
d'estudiants, associacions de pacients, professionals sanitaris i diferents ciutadans. Es
va plantejar la necessitat d'exigir als nostres representants polítics i responsables de la
governança del sistema de salut, que actuïn de manera efectiva per a evitar la pèrdua
d'una sanitat pública, amenaçada pels interessos del negoci de la salut. Es va
assenyalar l'escàs ressò que fins al moment han tingut a Balears, l'aplicació dels
compromisos exposats enguany per la Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública o
de les propostes de l´ADSP-IB, com per exemple el conveni amb “No es Sano”.
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