
Dοχυmεντο εmερσο δαι ταϖολι συλλα σανιτ◊ αλλα χονϖεντιον δι Ματτεο Ρενζι (Φιρενζε, 25/27 
οττοβρε 2013) 
 
 
Πιατταφορmα χονδιϖισα 
Ιλ ΣΣΝ νον  υν λυσσο, χοστιτυισχε υνο δεγλι ελεmεντι πι ιmπορταντι περ γαραντιρε υνα ϖερα χιτταδινανζα χοσ 
χοmε εσπρεσσα δαλλα Χοστιτυζιονε Ιταλιανα. Ογγι λα σφιδα  χρεδερε δαϖϖερο ιν υν σιστεmα χηε προδυχα σαλυτε 
e non sanità, che si liberi dai “potentati” economici, che abbia il coraggio di investire in sviluppo tecnologico 
ε ριχερχα. Νον σι ποσσονο ταγλιαρε ι φονδι περ ρισπαρmιαρε, οχχορρε ταγλιαρε ι φονδι περ νον σπρεχαρε. Ε λο 
σπρεχο  ανχορα αννιδατο οϖυνθυε: νει πριϖιλεγι προφεσσιοναλι, νελλο στραποτερε δελλα πολιτιχα, νελ δισταχχο φρα 
SSN e cittadini, nell’autoreferenzialità dei manager, nel non comprendere il bisogno di salute della persona 
νελλα συα ιnterezza, ma solo nei numeri delle prestazioni “consumate” (esami, farmaci, giornate di ricovero, 
εχχ.). Περ νον σπρεχαρε οχχορρε ανχηε λιβεραρε ιλ ΣΣΝ δαλλα χορρυζιονε, πολιτιχα εδ εχονοmιχα, πρεmιανδο ιλ 
mεριτο ε απρενδο λα στραδα αι γιοϖανι προφεσσιονισti, spesso costretti a “fuggire” all’estero. 
 
Οσσερϖαζιονι ε προποστε 
Ιλ ΣΣΝ δοϖρεββε αϖερε ρεγολε δι φυνζιοναmεντο (οργανιζζαζιονε) σιmιλι ιν τυττα Ιταλια ε νον εσσερε χοσ 
διφφερεντε δα Ρεγιονε α Ρεγιονε. Βισογνα ιντερϖενιρε συλλα Χοστιτυζιονε ε ριϖεδερε ιλ τιτολο ς ιν ταλ σενσο. 
Λα σπεσα δεϖε εσσερε ριχονδοττα α παραmετρι υνιχι α λιϖελλο ναζιοναλε (χοστι στανδαρδ) ταρανδολα συλλε Ρεγιονι 
πι ϖιρτυοσε 
 
Occorre potenziare l’offerta di sanità pubblica e controllare attentamente il convenzionamento 
πριϖατο 
Μετtere in competizione pubblico e privato sul lato dei costi e nella capacità di abbattere le liste d’attesa 
Potenziare l’assistenza domiciliare per i pazienti fragili, guardando la persona nel suo complesso (approccio 
αλλα σαλυτε ε νον σολο αλλα σανιτ◊) 
 
ςα δεπεναλιζζαταλα λα ρεσπονσαβιλιτ◊ δελ mεδιχο (εσχλυσο οϖϖιαmεντε ιλ δολο), γενερερεββε υν 
immediato e significativo risparmio. La maggior parte dei Paesi occidentali non penalizza l’errore medico ma 
λο σανζιονα σολο συλ πιανο χιϖιλε 
 
Ιλ ΣΣΝ  σεmπρε στατο χarente nell’ascolto e nell’accoglienza 
Χοστρυιρε α λιϖελλο ναζιοναλε υν νετωορκ δελλε εχχελλενζε. Ιλ ρισχηιο χλινιχο δεϖε χοστιτυιρε υνα πρασσι περ 
πρεϖενιρε λα mαλασανιτ◊ ε πρεmιαρε χηι λαϖορα βενε νελ πυββλιχο ε νελ πριϖατο. Λα ϖαλυταζιονε δελλα θυαλιτ◊ 
deve essere la regola per l’allocazione delle risorsε 
 
Οχχορρε υνα προφονδα ριοργανιζζαζιονε δελλε Αζιενδε σανιταριε 
Ιλ νοδο ετιχο δελλα σοστενιβιλιτ◊ δελλα σπεσα σανιταρια στα νελλα χοστρυζιονε δι υν χρεδιβιλε στρυmεντο δι 
χοmπαρτεχιπαζιονε (προγρεσσιϖα) δei cittadini alla spesa. L’ISEE per quanto da ripensare e riformare in 
τερmινι δι εθυιτ◊  σιχυραmεντε πι φλεσσιβιλε ε mοδερνο δελ σιστεmα δει τιχκετ. Dεϖε πρεϖαλερε λα ϖολοντ◊ δι 
realizzare politiche di equità e non l’idea della com’partecipazione tramitε ιλ τιχκετ χοmε δετερρεντε αλλο 
σπρεχο 
 
Occorre un piano nazionale per l’abbattimento delle liste d’attesa. Σπεσσο σονο υσατε 
χοσχιεντεmεντε περ φαρ υσχιρε λε περσονε δαλ ΣΣΝ ε mεττερλε ιν mανο αλ πριϖατο σπεχυλατιϖο 
Non si può chiedere agli operatori di “arrangiarsi” (con gli strumenti, le strutture, il personale, ecc.) perché 
νον χι σονο πι ρισορσε. Μορτιφιχα ιλ mεριτο ε νεγα ιλ διριττο δελ χιτταδινο 
 
Τροϖαρε φιναλmεντε υνα χολλαβοραζιονε ϖιρτυοσα τρα πυββλιχο ε πριϖατο χηε ρενδα ιλ ΣΣΝ δαϖϖερο 
υνιϖερσαλε, δεmοχρατιχο, ιννοϖατιϖο, εφφιχιεντε, mεριτοχρατιχο, τρασπαρεντε, προσσιmο αι βισογνι δελλε περσονε 
ε δελλε φαmιγλιε. 
 

 


