MOCIÓ DE LA CRIDA PER SABADELL AL PLE MUNICIPAL A FAVOR DE
L’AMPLIACIÓ DELS SERVEIS ODONTOLÒGICS A LA SANITAT PÚBLICA I DE
L’IMPULS D’UN SERVEI D'ODONTOLOGIA A L’ABAST DE TOTHOM.

Nani Valero Moreno, regidora portaveu del Grup Municipal Crida per Sabadell.

Existeixen greus desigualtats en l’accés als serveis odontològics i es constata que les
persones amb pitjors condicions socioeconòmiques són les que tenen més dificultats per
accedir-hi. Segons l’enquesta Nacional de Salut del 2020 indicava que el 12% de la
població de catalunya no pot anar al dentista per raons econòmiques.

Segons el Col·legi d’Odontologia de Catalunya només el 48% de la població catalana va
regularment al dentista, i el 85% dels càncers orals de l’estat espanyol es diagnostiquen a
Catalunya, dels quals un 20% són mortals. Per fer una comparativa, es preveuen més
morts de catalans per càncer oral que per accident de trànsit.

La crisi social, econòmica i sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha fet
evident, d’una banda, la necessitat de reforçar al màxim la sanitat pública en la seva
totalitat i de l’altra, que les persones amb condicions econòmiques desfavorables són de
nou les que estan patint més les seves conseqüències. A Sabadell, l’atur ha augmentat
en l'últim any un 24,9% i a Catalunya més d’un 29%. Aquestes dades alarmants ens fan
arribar a la conclusió de que les condicions econòmiques de la ciutat i del País són molt
pitjors ara mateix.

El Servei Català de Salut (CatSalut) només cobreix una fracció molt limitada de les
necessitats odontològiques de la població i només el 10% de les visites odontològiques
es fan a través de la sanitat pública, i la cobertura és mínima, limitant-se a extraccions,
higienes, revisions i precintes dentals. Aquestes limitacions de cobertura suposen que el
92% de la despesa dental surti de la butxaca del ciutadà, cosa que comporta,
forçosament, una desigualtat en l’accés a una necessitat tan bàsica.
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La salut bucodental de les persones no pot dependre de la seva capacitat econòmica per
cobrir les despeses. Els tractaments costosos que només es poden fer en clíniques
dentals privades, i que en moltes situacions aboquen a l’usuari a fer servir financeres per
pagar-los. A Sabadell a més tenim experiències sobre com aquest modus operandi entre
clíniques odontològiques i financeres en alguns casos ha acabat generant situacions de
desemparament legal cap als usuaris per incompliment flagrant o per tancament. Cal
avançar urgentment perquè la sanitat pública catalana incorpori la cobertura de
necessitats odontològiques en el seu conjunt.

Paral·lelament, cal que l’administració local garanteixi que cap persona vegi vulnerat el
seu dret a la salut, pel que cal engegar un servei de gestió pública centrat en oferir de
forma gratuïta l’atenció odontològica de les persones en situació de vulnerabilitat
econòmica.

Així doncs al Pla d’Acció de Salut, elaborat per la Regidoria de Salut durant el mandat
anterior i presentat al maig del 2016, al seu punt 4 ja apuntava entre les maneres de
reduir les desigualtats en l’àmbit de la salut, impulsar iniciatives que facilitin l’accés a
serveis sanitaris no gratuïts a persones en risc d’exclusió (especialment odontologia).

De la mateixa manera, al Pla d’Actuació Municipal presentat pel govern actual trobem
punts com l’1.3 que proposa “Impulsar un consens de ciutat sobre els serveis de salut,
per tal que es disposi dels recursos necessaris”, l’1.3.1 que concreta “Establir un pla de
treball per detectar necessitats i elaborar propostes” i l’1.3.2 que conclou “Signar un nou
Pacte de Salut entre Ajuntament i l’administració de la Generalitat, a través del Servei
Català de la Salut, on es recullin les necessitats de la ciutat”. I per últim, al punt 3.4
trobem la següent voluntat: “Consolidar les actuacions vinculades a la promoció d’una
alimentació saludable, la salut bucodental i de l’activitat física.”

Per tal de que aquestes afirmacions presents en el Pla d’Acció de Salut i en el PAM del
govern actual es facin efectives, proposem al Ple els següents ACORDS:
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Primer.- Instar al govern de l’estat espanyol a introduir progressivament
l’atenció a la salud bucodental de la població a la cartera de serveis del
sistema de salut (SNS), elaborant un Pla de Salut Bucodental que estableixi
les prestacions a càrrec del SNS, tal com estableix l’acord del govern de
coalició (PSOE / Unidas Podemos)

Segon.- Instar al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
l’ampliació dels serveis d’odontologia per a la integració total d’aquest servei a
la cartera de serveis de CatSalut, d’acord amb la proposició de llei aprovada a
la comissió de Salut del Parlament de Catalunya.

Tercer.- Mentre els serveis no siguin assumits pel CatSalut, posar en marxa un
conjunt de mesures de suport en l'ambit municipal d’atenció odontològica a la
ciutadania, centrat en oferir atenció gratuïta a les persones en situació de
vulnerabilitat econòmica (d ’acord amb els paràmetres de la Llei 24/2015)
coordinat per les regidories de Salut i Acció Social de l’Ajuntament de Sabadell.

Quart.- Impulsar un pla comunicatiu per a la difusió del servei de odontologia
que prestarà l'ajuntament.

Cinquè.- Notificar els acords d'aquesta moció al Ministeri de Sanitat, Consum i
Benestar Social, a la direcció del Servei Català de la Salut; a la Conselleria de
Salut, al govern de Catalunya i als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya.

No obstant, el Ple resoldrà.

Nani Valero Moreno,
Regidora portaveu del Grup Municipal Crida per Sabadell

Sabadell, a data de la signatura digital de 2021.
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