
La salut com a 
negoci? 

l  Com hem arribat fins 
aquí 

l  Principals 
mecanismes de 
mercantilització 

l  Tenim alternatives? 
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La salut és un negoci per a uns quants,  
però és un mal negoci per a la majoria 

 













Post industrialisme i neoliberalisme 

 
l  Domini del poder «científic» i professional i  

dependència absoluta d’aquest poder 

l  Destrucció del saber social i de l’autocura 

l  S’amplia la intervenció sanitària a la població sana 
«Vaig al metge per saber com estic» 

»He de fer una anàlisi per saber si estic bé» 



Psicopolítica, B.C. Han 
l  Ens fan creure que som lliures, 

quan en realitat estem 
coaccionats 

l  El NL explota la llibertat 
individual, que es tradueix en 
esclavitud 

l  L’individu és el responsable del 
seu fracàs i dirigeix l’agressivitat 
contra sí mateix (depressió..) 

 



Coacció vs. convenciment 

l  La psicopolítca 
s’apodera de les 
emocions (por, 
inseguretat) per 
condicionar les 
conductes 



Mercantilització 
Introduir criteris de mercat en la gestió i el funcionament 

de les entitats públiques i privades, així com en 
l’assistència sanitària 

Privatització 
Passar part de l’activitat i els recursos del sector públic al 

privat: concessions, concerts, consorcis mixtes... 



Medicalització 

l  Tots els aspectes de la 
vida i les condicions de 
les persones són 
interpretades i 
intervingudes des de la 
medicina 

 



Mecanismes de medicalització 
l  Es fa creure que tot és prevenible, fins i tot la mort 

l  Etapes vitals, embaràs, part, vellesa, adolescència... 

l  Les dificultats de la vida: problemes laborals, escolars, 
relacionals.. 

l  Els factors de risc es converteixen en malalties: HTA, colesterol, 
obesitat... 

l  S’abaixen els llindars de definició de malaltia: diabetis.. 

l  Les activitats habituals: alimentació, lleure, exercici..., tot passa 
pel sistema sanitari 

l  ..... 



Tenim alternatives? 
l  Qüestionar l’hegemonia del pensament biomèdic,  
l  Recuperar la construcció social de salut i malaltia 
l  Reconèixer la incertesa i el límits de la medicina 
l  Contraposem els sabers que ens dóna la vida i 

exercim l’autonomia personal 
l  Dret a decidir sobre el propi cos i la pròpia vida 
 



Tenim alternatives? 2 

l  Els professionals hem de ser més humils 
l  Independència de la indústria en la producció de 

coneixement 

l  Disminuir el poder dels mercats en les polítiques de 
salut 

l  Deliberació vs. Sotmetiment en l’acte assistencial 

l  ..... 



Tenim alternatives? 3 
l  Les administracions públiques ? 

-  Revisar programes dubtosos 
-  Reduir actuacions innecessàries 
-  Resistir les pressions de la indústria 
-  Resituar el poder: professionals hospitalaris i d’AP i 

ciutadania 
-  Redistribuir recursos  
-  .....  



Reflexió / Acció 

El contrari de la malaltia no és la salut, sinó la 
justícia i per això la nostra feina és inevitablement 

política. Iona Heath 


