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Obsefvaicions sobfe aa iniiciatvaa ea icontng�t i aabast dea Paa de Dfets H��ans de Cataa�nya en genefaa 

Hi ha �na iniiciatva pfèviaa q�e és aa neicessitat da�g�entaf eas pfess�postos en sanitat a tots eas niveaas. I 
espeiciaa�ent ta�béa en aa Pfevenició i aEd�icaició en Saa�t.

Observacions relatves a la situació del dret o drets objecte de debat en aquesta #ÀgoraDeDrets

De totes aes �es�fes pfoposades destaq�e� ico� a �oat i�poftant aa davaa�afa de rof�a integfaaa ai�paicte en 
saa�t i eq�itat de aes poaítq�es púbaiq�esa i ta�bé eas ereictes de ico� ea seictof pfivat areicta aa pfod�icició de saa�t
i desig�aatats (hi ha �oata gent a�b aa saa�t areictada deg�t a aa seva sit�aició de pfeicafietat soiciaaa habitaicionaaa 
etic.) i no es té en ico�pte aq�esta feaaitat.

Observacions relatves a les Mesures del Pla de Drets Humans

 Quines modifcacions suggeriu? Per què?

Cap



 Quines mesures afegiríeu? Per què?

1. Atenició icontn�ada 24 hofes aa diaa tots eas dies de aanya en eas CAPsa pef aes �fgènicies.
2. Tfasaaat des deas CAPs aas Hospitaasa a�b a�b�aàniciaa deas i aes paicients q�e feq�efeixin eas sefveis de 
diagnustic o de aes espeiciaaitats deas Hospitaas.
3. Obfif aes paantes neicessàfies aas hospitaasa pef eas i aes paicients d�fgènicies q�e icaag�i obsefvaf o hospitaaitzaf. 
Ufgènicies no pot iconveftnttse en paanta dhospitaaitzaició o�paint eas passadissos.
4. Dotaf de pefsonaa �èdiic i dinref�efia pef gafantf aassistènicia en icondiicions i te�ps faonabaes.
5. Ea te�ps �àxi� despefa pef a iconiceftaf �na visita a�b ea �etge o �etgessa de ra�íaia sig�i de 48 hofes 
�àxi�.
6. Caa aa �àxi�a tfanspafènicia de aa Sanitat Púbaiica pea q�e ra a estat i gestó de aes aaistes despefa i en aa gestó 
de icontfaictes o s�bicontfaictes a�b eas direfents agents q�e pfopoficionen sefveis aa CattSaa�t (espeiciaa�ent 
hospitaas o icentfes pfivats iconiceftats).
7. Q�e eas Aj�nta�ents obfin Oificines  �niicipaas on es feic�aai i es raici seg�i�ent deas inico�pai�ents deas 
tef�inis dassistènicia i es gestonin aes q�eixes deas �s�afis i �s�àfies deas sefveis sanitafis.
8. I�paantaició genefaaitzada de aa Caíniica dea Doaof pef totes aq�eaaes patoaogies q�e ho feq�efeixin. Hi ha 
teicnoaogia i raf�aicoaogia adeq�ada pefq�è icap pefsona hagi de patf doaofs icfuniics ins�poftabaes.
9. Poteniciaició de aa Rehabiaitaicióa q�e ha estat �n deas seictofs �és icastgats pef aes fetaaaadesa ico� a eae�ent 
icaa� pef aa feic�pefaició de aa�tono�ia i ea benestaf pefsonaa.
10. Sefveis da�b�aànicies dignes i s�ificients q�e aicabi a�b aes espefes exicessives i inh��anes.
11. Caa sepafaf ico�paeta�ent aa sanitat púbaiica de aa pfivada (sanitat iconiceftada) ret q�e ico�pofta �na  
�eficantaitzaició de aa sanitat q�e ha anat icfeixent de rof�a pfeoic�pant  (ea ic as de aa  út�a de Teffassaa és �n 
icas pafadig�àtic). Eas dinefs púbaiics de sanitat han danaf pef a aa sanitat púbaiica i no pef a aa iconiceftadaa ni 
pfivada.
12. Gafantf aassistènicia sanitàfia a tots eas ici�tadans i ici�tadanes independent�ent de aa seva sit�aició 
ad�inistfatva.
13. Arfontaf a�b �fgènicia ea te�a de saa�t �entaa integfaa.
14. Revisaf i a�paiaf ea icatàaeg de pfestaicions sanitàfiesa inicaoentthi aodontoaogia i aosteopata.

 Quines mesures suprimiríeu? Per què?

CAP

 Q�ins aictofs icfeie� q�e sha�fia de tenif en ico�pte pef aa i�pae�entaició daq�est dfet i daq�estes 
 es�fes?

Eas Aj�nta�ents tenen �oat a dif ico� Ad�inistfaició �és pfopefa. Ea Pfinicipi de S�bsiadiafetat és bàsiic pefq�è 
es tfebaaaa en eas à�bits �és pfopefs a aa ici�tadania.

 Q�ins à�bit i/o seictofs de aAd�inistfaició icfeie� q�e ha�fien destaf �és i�paiicats en aexeic�ició de aes 
�es�fes?

Aj�nta�ents t CAT Saa�t – Pafaa�ent de Cataa�nya

 Q�ins ha�fien de sef eas eixos pfiofitafis pef taa de ref �n seg�i�ent dea ico�pai�ent de aes �es�fes?

Ea Pfopi Paa de Dfets H��ans de Cataa�nya i aa Cafta E�fopea de Saavag�afda deas Dfets H��ans a aa Ci�tat.


