Posicionament sobre el manteniment dels fons estatals COVID per al 2022

Les entitats, agents socials i membres del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut
(CatSalut) volen posar de manifest que:
•

La pandèmia ha esdevingut un gran repte per al sistema sanitari català i l’ha dut a una
situació de tensió màxima de forma continuada i sostinguda des del març de 2020.

•

Les necessitats derivades de la pandèmia continuaran existint aquest any vinent i caldrà
mantenir actes assistencials que continuaran sent necessaris: el pla de vacunació, les
proves de detecció COVID i rastreig, l’atenció a la COVID persistent, etc.

•

Cal consolidar tant les estructures posades en marxa durant els darrers mesos com les
noves estructures hospitalàries, els nous annexos, els llits d’UCI i el personal que s’ha
incorporat per respondre de l’emergència sanitària.

•

Alhora, el sistema sanitari ha de recuperar l’activitat diagnòstica i quirúrgica perduda a
causa de la COVID durant les diferents onades.

Aquesta situació no és única de Catalunya sinó que també afecta altres territoris que es troben
en una situació límit a la que cal donar-hi resposta.
Per tots aquests motius es fa imprescindible el manteniment dels fons extraordinaris COVID o
l’habilitació de nous fons específics per part de l’Estat per garantir els recursos necessaris contra
la pandèmia i de recuperació del sistema sanitari, com a mínim per a l’any 2022.

Barcelona, 25 d’octubre de 2021

Directori de membres del Consell de Direcció a octubre 2021
Formen el Consell de Direcció i s’han adherit per unanimitat al manifest:
-

-

-

Departament de Salut.
Servei Català de la Salut.
Departament d’Economia i Hisenda.
Regions sanitàries del Servei Català de la Salut.
Consell General d’Aran.
Representació dels consells comarcals, per designació de l’Associació Catalana de
Municipis (ACM) i de la Federació Catalana de Municipis i Comarques (FMC): Ajuntament
de Tàrrega i l’Associació Catalana de Municipis.
Representació dels ajuntaments, per designació de l’Associació Catalana de Municipis
(ACM) i de la Federació Catalana de Municipis i Comarques (FMC): Ajuntament de Pineda
de Mar i Ajuntament d’Oliana.
Unió General de Treballadors (UGT) de Catalunya.
Comissions Obreres (CCOO) de Catalunya i Unió General de Treballadors (UGT) de
Catalunya.
Unió Catalana d’Hospitals.
Consorci de Salut i Social de Catalunya.
Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES).
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.*
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya.
Coordinadora Usuaris de la Sanitat (CUS).
Associació de Consumidors de la Província de Barcelona (ACPB).

* L’adhesió al posicionament compta a més amb el vistiplau del Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya atès que també va ser aprovat pels presidents de cadascun dels 4 Col·legis de Metges.

