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«WIN-WIN o LOSE-LOSE»
COM CADA ANY l’activitat gestora de les nostres empreses sanitàries privades du·
rant el primer trimestre ve presidida per les negociacions amb les companyies
asseguradores del nostre ram, i la d’enguay no és una excepció.
L’informe Flash Tendencias (Antares Consulting, juny del 2011) ja deixava clar
que la facturació del sector procedeix en un 62,3% dels convenis amb assegura·
dores i mútues, en un 26,3% dels concerts amb el sistema públic, en un 9,2% dels
pacients privats i en un 2,2% d’altres conceptes.
El proveïdor majoritari de les nostres entitats –el 62,3% de la facturació– són,
doncs, les mútues o asseguradores de salut. En aquest sentit, observem que les
primes del ram de la salut van créixer l’any 2010 (segons l’informe d’ICEA de març
del 2011) un 4,5%, és a dir, 6.325 milions d’euros. Respecte del període anterior,
les pòlisses individuals van créixer un 2,6% i les col·lectives ho van fer un 9,6%.
El 13 de març passat, l’ICEA feia públic el seu últim informe, segons el qual,
durant l’exercici 2011, les assegurances de salut privades van ingressar primes
per valor de 6.589 milions d’euros, un 3,06% més que l’exercici anterior. És cert
que els creixements de les asseguradores de salut del 2007 (d’un 9,7%) i del 2008
(d’un 8,08%) queden lluny, però el mercat assegurador del ram de la salut con·
tinua creixent i de forma especialment important si tenim en compte la situació
econòmica del país i molt concretament la del sector.
Tanmateix, el creixement de les pòlisses individuals baixa respecte de les col·
lectives, fet que implica una significativa i major capacitat de negociació amb
les asseguradores per part de grans col·lectius, que aconsegueixen pòlisses a
preus inimaginables. Això es tradueix, conseqüentment, en una pressió a la
baixa de les tarifes clíniques, a la qual cosa se suma el procés de concentració
del mercat assegurador.
En els darrers cinc anys (2007·2012) les entitats de salut privades estan patint
progressivament una política de tarifes, quan no de congelació, a la baixa que
cada vegada fa més insostenible mantenir les estructures necessàries per donar
prestacions assistencials de qualitat als ciutadans.
Cal tenir en compte, a més, que l’IPC general entre 2006·2011 ha estat d’un
2,4% anual. L’IVA general ha passat del 16% al 18% i l’IVA reduït del 7% al 8%.
D’altra banda, l’increment del preu de l’electricitat el primer semestre del 2011
ha estat d’un 55% per comparació amb el mateix període del 2010 i també han
crescut com el preu d’altres subministraments i els costos laborals.
I si a tot plegat hi afegim, poc després d’haver presentat els ajustats pressupostos
generals de l’Estat per a aquest exercici, l’anunci del govern central de la retallada
«extra» de «diez mil millones menos para sanidad y educación, para evitar la deba·
cle», ens adonarem que cal fer imperiosament un replantejament de base. Cal que
asseguradores i proveïdors s’asseguin i facin una reflexió conjunta del sector, i més
en uns moments en què la sanitat privada es planteja, més que mai, com l’única al·
ternativa i motor per sortir de l’actual situació i ajudar a descongestionar la sanitat
pública. Tots som importants i necessaris, cadascun en el seu àmbit competencial, i
en cap cas uns a costa dels altres. O ens plantegem un win-win o hi perdrem tots. ⁄⁄
Consell editorial: Cristina Contel, Frederic Llordachs, Lluís Monset, Joan Nadal, Odalys Peyrón, Albert
Punsola, Myriam Soteras. Direcció general: Lluís Monset. Realització editorial, producció i comercialització: ARA Idees – Ara Llibres, Corders 22-28. 08911 Badalona. Tel: +34 933 899 470 - info@arallibres.
cat - www.arallibres.cat Edita: Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES). Muntaner 262, 08021
Barcelona. Tel: +34 932 091 992 - Fax: +34 932 010 992 - aces@aces.es - www. aces.es
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€
EL QUE ES VEU I EL QUE NO ES VEU

F

rédéric Bastiat (1801·1850) va ser un escriptor, polític i eco·
conseqüència, significarà menys creació d’ocupació i de riquesa.
nomista francès de pensament brillant i didàctic.
Això és «el que no es veu». Però, a més a més, l’Estat deixarà d’in·
Una de les seves obres més reconegudes es titula El que es
gressar uns impostos corresponents a aquesta activitat empresari·
veu i el que no es veu, i en ella es posa de manifest que tota
al, els impostos que paga la sanitat privada. Això tampoc no es veu.
acció no provoca només un efecte, sinó que se’n desprenen
La càrrega de treball del personal dels centres públics es veurà
molts més, que sovint no són fàcilment visibles.
incrementada per una tasca que no els és pròpia i augmentarà
Prendre decisions sense tenir en compte el que no es veu a primera
el temps d’espera en l’obtenció de serveis públics. El conseqüent
vista és una mala opció econòmica.
increment de les llistes d’espera no es veu, tampoc.
En el camí per fer possible la sostenibilitat de l’actual sistema pú·
Encara es veu menys encara, perquè els centres públics no dispo·
blic de salut fonamentat en la fal·laç idea de la
sen de comptabilitat analítica, quin és el teòric
«gratuïtat» de la salut, algú creu que cobrar
«benefici» d’aquestes activitats, ja que desco·
DEMANEM APORTAR
als usuaris per oferir uns serveis pels quals el
neixem quin és el cost que hem de restar del
LA NOSTRA VISIÓ
Sistema Nacional de Salut no està dissenyat ni
que s’ha cobrat.
ABANS QUE ES
obligat, podria ajudar a la tan desitjada «sos·
¿No fóra millor que, quan algú acudeix a un
tenibilitat».
centre públic per fer una demanda «no coberta
PRODUEIXIN CANVIS
Efectivament «el que es veu» és el que el ciu·
per la cartera de serveis» del sistema públic de
tadà obtindrà un servei que necessita, i l’erari públic, uns ingres·
salut, senzillament se l’informés d’aquesta realitat i se li indiqués
sos addicionals.
el centre privat més assequible per obtenir l’esmentada prestació?
Però ens hem de preguntar: hi ha efectes que «no es veuen»? La
Les reflexions i les preguntes que ens hauríem de fer abans
resposta òbviament és que sí.
d’implantar una mesura com aquesta (prestar serveis privats en
Les empreses sanitàries que no es financien a través del pressu·
centres públics) són moltes i potser algú ja se les hagi fet... però
post públic estan orientades, i tenen part de raó de ser, en el marc
nosaltres no sabem com les ha contestat.
jurídic actual, en la prestació dels serveis «no coberts» per la car·
Senzillament demanem poder aportar la nostra visió del que es
tera pública.
veu i el que no es veu abans que es produeixin canvis que afectin
Tot el que l’Estat ingressi substituint els serveis que ofereixen
a curt, mitjà o llarg termini les empreses que l’ACES representa.
aquestes empreses serà una disminució d’ingressos per a elles, i en
Creiem que fóra millor per a tothom. ⁄⁄
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Fotografia: Marc Javierre

PAU GARCIA-MILÀ

Cofundador i director general d’eyeOS

«Èxit i fracàs són instants

en la línia del temps»

A

imatge i semblança d’una
empresa de Silicon Valley,
un cop creuat el llindar de la
porta de les oficines d’eyeOS,
apareixen un ampli rebedor
amb còmodes seients, un
gran mur cobert de notes amb feines
pendents i un futbolí. Travessem tot
seguit un espai diàfan on desenes de
persones es concentren davant les pantalles. Immediatament ens trobem amb
en Pau Garcia-Milà. El seu somriure de
benvinguda i una encaixada enèrgica
anuncien ganes de conversa.

eyeOs està considerada pionera, i és líder
mundial en el sector d’escriptoris al núvol.
Com es fa per tenir èxit amb un producte
amb el qual la gent pot tenir la sensació de no
saber ben bé on es troba la seva informació?
No creiem en els serveis en què la gent
obligatòriament ha d’enviar les seves
dades a un tercer creuant els dits perquè
aquest tercer no perdi la informació.
A eyeOS fins ara sempre hem donat
a cada client l’opció d’hostatjar-se ell
mateix la seva informació amb la plataforma d’eyeOS que crea un núvol privat.
Nosaltres no tenim les seves dades, ell
decideix on són i les té sota control en tot
moment. I ara estem començant a treballant en l’opció d’hostatjar les dades del
client, però la primera sempre existirà.
Quina ha estat l’evolució d’eyeOS des de
la seva creació i en quin punt es troba en
aquest moment?
Va haver-hi dos anys durant els quals
era una idea, dos més de consolidació,
sota la direcció de Pol Watine, i
finalment, hem tingut els dos anys
d’expansió amb Michel Kisfaludi com
a conseller delegat. Ara l’objectiu és
créixer en el mercat professional.
4
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El 2005 un grup de joves programadors d’Olesa de Montserrat,
entre els quals Pau Garcia-Milà, van idear un sistema per tenir
els seus fitxers de treball a Internet. Aquella idea inicial ha
esdevingut un dels més grans projectes d’escriptori web de codi
obert a Europa, amb més d’un milió de descàrregues a escala
global, i ha convertit aquesta empresa catalana en líder mundial
del sector d’escriptoris al núvol.
Quins bons moments destacaries en tot
aquest temps?
Els millors han estat quan els usuaris
i les institucions ens han reconegut
la feina. Sí que vull recordar un dia
molt especial. Va ser després d’estar
molts mesos treballant en la primera
versió professional d’eyeOS; havíem
fet diversos intents de llançament,
però sempre havia anat malament. Al
final, sense que ningú avisés, ho vam
llançar un cop més i va funcionar! I
aleshores en Llorenç Vallès, el director
de desenvolupament de negoci, es va
aixecar i es va posar aplaudir. Sense
necessitat de paraules, en un instant,
tota la gent de l’empresa estava
aplaudint dempeus.
I de dolents?
Moments relacionats amb els bancs. En
una ocasió, una entitat bancària ens va
dir: «Prou, ja no us donem més crèdit».
I jo no podia dormir i vaig arribar a pensar: «Hauria de ser a segon de carrera i
no aquí».
Ha calgut anar rectificant, és clar.
I tant! Contínuament. Sempre dic que
de fracassos n’hem tingut molts. El
que no pots fer és obsessionar-t’hi perquè si no t’ensorres.

Hi ha la idea que vau dir no a Twitter.
Va ser així realment?
M’alegro que em facis aquesta pregunta
perquè s’ha creat una història que no és
del tot exacta. La realitat li treu glamur.
Nosaltres vam crear una mena de mur
virtual on l’usuari podia penjar notes i,
per una limitació tècnica, les notes es
limitaven a 140 caràcters. Aquesta era
l’única similitud amb Twitter, per la resta no hi tenia res a veure! Va ser el 2005
quan vam rebre un mail d’unes persones
que ens proposaven un pla de negoci al
voltant d’aquests missatges i els vam dir
que no perquè no ho vèiem clar. El 2006
es va crear Twitter i vam saber que eren
els que havien contactat amb nosaltres.
Però en total només habíem intercanviat tres mails.
Als Estats Units la gent que ha impulsat
empreses tecnològiques està relacionada
amb certes universitats. Tu, en canvi,
has tingut una relació peculiar amb la
universitat. De bon principi vas donar
prioritat a la feina.
Sí, no seguia les classes perquè estava
muntant l’empresa. A secundària els
meus pares sempre em deien que podia
treure més bones notes i jo els contestava
que m’interessava més desenvolupar idees. De tota manera, més endavant, vaig

Pau Garcia-Milà (Olesa de Montserrat, 1987) va ser
seleccionat entre els «100 líders del futur» per la revista
Capital el 2009 i va rebre el premi Príncep de Girona Impulsa
Empresa 2010. El 2011 va ser nomenat Innovador de l’any
a Espanya pel prestigiós MIT dels Estats Units. El projecte
eyeOS, del qual és fundador i que dirigeix, ha recollit diversos
reconeixements, com el premi Nacional de Comunicació
2009, o ser finalista als SourceForge Community Choice
Awards en la categoria de Millor Projecte. També ha guanyat
el premi a la Web Revelació Yahoo en la categoria de
Tecnologia i Projecte del Mes (agost de 2009).
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Abans t’has referit a no deixar-se emportar
pel sentiment de fracàs, però, en l’altre extrem, ara se’ns ven un concepte de fracàs
com a font d’aprenentatge i d’estímul. No
se’n fa un gra massa?
Absolutament. Els americans defensen
que s’han d’explicar més els fracassos
que els èxits. És clar que pots aprendre
del fracàs, però cal posar les coses al seu
lloc. Fracassar és no haver sabut solucionar un problema. Des d’aquest punt
de vista tampoc no cal promoure-ho.
També és cert que tenir èxit sense haver
conegut cap fracàs et malacostuma.
Quina defensa tens contra aquest possible
efecte de l’èxit?
Cal veure l’èxit i el fracàs com a fets que
es produeixen en un moment precís en la
línia del temps. L’èxit, per tant, no és un
període, sinó un instant, si ho mires amb
una perspectiva més amplia.

guanyar una beca per anar a la Universitat de Cambridge, al Centre for Entrepreneurial Learning, a fer un curs que
em va motivar enormement per seguir
treballant. Aquest pas breu per la universitat, el vaig repetir en el cas d’Esade
amb un altre curs també relacionat amb
l’emprenedoria. I ara hi faig classes, en un
màster que es diu Digital Business.
Com valores la situació de la universitat al
nostre país?
Té una cosa bona i una de dolenta. La
primera és que gairebé tothom hi pot
accedir i la segona és aquesta cultura
d’allargar l’estada a la universitat fins als
28 anys. A aquesta edat ja et vols comprar un pis i formar una família, mentre
que si acabes als 22 tens temps per emprendre i arriscar-te. Fet que no treu que
una persona de més de 50 anys també
s’hi pugui posar, és clar. Els que ho fan a
la maduresa sí que són admirables!
És curiós que diguis això tu que ets admirat
per ser un emprenedor jove.
Per a mi ha sigut molt fàcil perquè si
anava malament seguia vivint amb els
meus pares i no passava res. Vaig mar6
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xar molt jove a viure sol, als 19, però
perquè ja veia que tot funcionava.
Però si no haguessin sortit bé les coses,
no hauria tingut cap problema a tornar.
Per tant, els emprenedors molt joves
no tenim res d’herois. El millor de la
nostra història és que es pot replicar
en qualsevol persona.
És rellevant, segons la teva opinió, la titularitat pública o privada de la universitat?
Jo crec que un sistema on convisquin
totes dues té sentit sempre que tinguin
enfocaments i objectius diferents. A la
pública hi podria haver carreres amb
menys afluència i a la privada carreres
molt demanades. Pel que fa a la possibilitat d’accés, ha de ser similar tant per
a l’una com per a l’altra. Ha d’haver-hi
línies de crèdit per a les persones que
tenen capacitat i no tenen diners. Els
préstecs s’haurien de retornar quan les
persones accedissin al mercat laboral.

Has manifestat en diverses ocasions
que no ens hem de rendir. Ho fem massa
sovint?
En aquest país, sí. El nombre de projectes empresarials iniciats per un nordamericà o un alemany és tres o quatre
vegades superior al d’un espanyol. Aquí
la incertesa es rebutja. Però ens agradi
o no anem cap a un moment en què
no hi haurà cap feina segura, amb els
efectes positius i negatius associats, com
saben molt bé els freelance. Evidentment
caldrà buscar fórmules perquè la gent no
surti perjudicada en aquest context.
En els anys 60, sobretot en ambients
juvenils del món occidental, es va generar
un moviment d’esperança i d’optimisme
en un futur millor i alguns experts han apuntat que aquest sentiment, juntament amb
la filosofia del compartir, han estat crucials
pel model d’Internet. En tot cas, si m’ho
permets, tu destil·les un optimisme sincer.
Mira, precisament el segon llibre que
he escrit es diu Optimismamente. No
sé si la tesi que apuntes és certa, però
crec que hi ha una relació entre Internet
i la democràcia entesa com la que hi
ha en un país capitalista que funciona.
Internet lliga malament amb l’anarquia
o amb el totalitarisme, i la prova és que

«UN GOVERN HA DE FER BRILLAR EL PAÍS DE PORTES
CAP ENFORA, I ELS CIUTADANS L’HEM DE FER BRILLAR
DE PORTES CAP ENDINS».

QÜESTIONARI
és un instrument per a l’organització
i als països on no hi ha democràcia en
restringeixen l’accés.
La democràcia no deixa de ser una dinàmica imperfecta regulada, com Internet.
Exacte, moltes vegades la gent percep
que a Internet no hi ha normes i això és
mentida. Però, atenció, les lleis nacionals a Internet no serveixen de res. Cal
una regulació global i intel·ligent. Enfront d’un problema com ara la pirateria
hi ha dues solucions: una és posar gent a
la presó i l’altra fomentar empreses que
creïn plataformes en què accedir legalment a un contingut sigui més ràpid i
més fàcil que piratejar. Si molta gent ha
acudit a les plataformes il·legals és simplement perquè de vegades l’alternativa
legal no existia i el pitjor de tot és que
en les il·legals molt sovint també s’ha de
pagar un preu semblant al que l’oferta
legal podria oferir sent rendible.
Des d’aquest optimisme raonat, et semblen
forassenyades les crítiques a Internet com
a mecanisme de control de les persones?
No es pot negar que la llibertat de
vegades es pot veure amenaçada per la
llibertat mateixa: els pedòfils s’aprofiten
de la xarxa. Com puc saber si algú està
cometent un delicte? Espiant-lo. Però, si
a mi m’espien i jo no sóc cap delinqüent,
aleshores què passa? No tinc la resposta,
però sí que veig una llista blanca i una
llista negra. Alguns diuen: «Està tot
permès menys les coses que hi ha a la
llista negra i aquí es marquen els límits».
Altres, en canvi, afirmen: «Està tot prohibit menys el que posem a la llista blanca», és el que fan Corea del Nord, Cuba i
molt menys la Xina, que limiten els llocs
visitables i segueixen els moviments que
fa la gent a la xarxa. El que no pot ser
és que per protegir la ciutadania calgui
controlar-la; això és fer que tothom sigui
potencialment culpable i, en definitiva,
vulnerar la llibertat.
És cert que en el darrer Mobile World
Congress vas ser testimoni de com uns
estudiants escridassaven uns assistents
dient-los «Go home», i que això et va molestar bastant?
Òbviament les protestes d’aquells dies
buscaven fer soroll i el congrés de la
telefonia mòbil era una oportunitat. Però
posar-se allà davant i dir a la gent que
marxés va ser un error monumental.
Veure una pancarta que diu «Go home»

El qüestionari permanent

1

Quina ha estat la fita mèdica que més ha beneficiat la humanitat? És molt difícil
dir una sola cosa. La veritat és que no sóc metge i segur que se m’escaparien
detalls i em posaria de peus a la galleda. En aquestes situacions penso que Neil
Armstrong ho va dir molt bé: cada fita «és un petit pas per a l’home, però un gran salt
per a la humanitat».

2

Com ha de ser la convivència entre sanitat privada i pública? Natural. La sanitat
pública ha d’existir, per descomptat, però alhora ha de ser principalment utilitzada
per aquells que no tenen recursos per pagar una sanitat privada. Els dos models són
perfectament compatibles i necessaris.

3

Què pot aportar la gestió privada a un centre sanitari? La gestió privada aporta
descongestió als centres públics i permet que puguem, en temps com els que
vivim, seguir disposant d’un nivell de sanitat d’alta qualitat al nostre país que els centres públics per si sols no podrien assumir.

em molesta perquè jo tinc 24 anys i la
meitat de la gent que té la meva edat
no té feina. I moltes de les feines que
tindrem els d’aquesta generació en el
futur, les crearan, entre d’altres, empreses com les que han vingut al Mobile
World Congress. Altres anys hi havia
anat com a expositor i aquesta edició
hi era com a premsa per fer cròniques a
RAC1. Vaig visitar els estands d’algunes
empreses catalanes en què el fundador
de l’empresa era la persona que era allà
tot el dia perquè no tenia pressupost per
contractar personal. I, és clar, quan vaig
comentar a aquests empresaris el que
estava passant a fora, es van encendre.
En el fons la pregunta és: amb aquesta
actitud qui hi guanya? I la resposta és
ningú. Quan les protestes fan que tots hi
perdem, deixen de valdre la pena.
Es pot ser constructiu des de la protesta?
Estic pensant en la controvèrsia entorn
dels indignats.
Jo crec que sí quan la protesta és bona,
però és que és molt difícil protestar en
un món dominat pels mitjans. Quan els
mitjans van defensar majoritàriament
els indignats, la majoria de la gent va
compartir una opinió positiva. Quan
va haver-hi fets violents i la postura
de molts mitjans va canviar, en línia
general la societat també ho va fer. I ara
aquest col·lectiu està com en els llimbs,
entre el bé i el mal.
Com valores l’actitud de l’Administració
envers els emprenedors?
Els polítics no han de regalar res als

emprenedors, només cal que treguin els
bastons de les rodes. No pot ser que en
els discursos públics es posi la catifa
vermella a l’emprenedor i que al mateix
temps muntar una empresa segueixi sent
igual de difícil que fa 10 anys. No entenc
per què no ho fan d’una vegada, tampoc
no és tan difícil. Són les mesures que
s’han comentat des de sempre: el primer
any l’empresa ha de tenir facilitats en tot
allò que li permeti consolidar-se. Crec
també que amb l’índex d’atur que tenim
caldria posar tot l’esforç a canviar les
condicions per contractar. Hauria de ser
molt més senzill.
Confiem massa en el govern?
Hem de confiar-hi, però jo crec que cal
clarificar les funcions: un govern ha de
fer brillar el país de portes cap enfora,
i els ciutadans l’hem de fer brillar de
portes cap endins.
Amb tota la responsabilitat que tens, et
queda temps per gaudir dels 24 anys?
La gran sort és precisament tenir feina
amb 24 anys el 2012. El que durant molt
de temps s’ha vist com un dret avui s’ha
convertit en un luxe.
Projecte vital i empresarial coincideixen
en Pau Garcia-Milà?
Tot el que he fet a eyeOS, així com
escriure els llibres, és perquè m’agrada
i, quan t’ho passes bé amb la feina, no
has de comptar les hores. També hi ha
vida fora de la feina, i la gaudeixo, i a
més tinc moltes ganes de tenir un fill
ara de jove. ⁄⁄
Primavera 2012
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JOAQUIM CASANOVAS LAX Director gerent. INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

El projecte de reformulació
de l’Institut Català de la Salut
La nostra voluntat no és privatitzar ni destruir l’ICS, sinó dotar-lo
del marc més adequat perquè desenvolupi la seva activitat
assistencial, docent i de recerca com una veritable empresa
pública de serveis de salut.

L

es bones pràctiques aconsellen
començar l’explicació d’un projecte desglossant-ne les bondats.
A hores d’ara, però, i després de
molts mesos durant els quals
tothom ha opinat àmpliament sobre
què pretén i què no pretén el projecte
de reformulació de l’Institut Català de
la Salut, permeteu-me que em centri
a emfatitzar allò que no és voluntat
d’aquest procés de transformació en
què ens trobem immersos.
Aquest projecte no persegueix la
destrucció ni la privatització del major
proveïdor públic de serveis sanitaris de
Catalunya. Ben al contrari, volem que
l’ICS evolucioni i es configuri com una

empresa pública àgil, descentralitzada, eficient, sostenible, competitiva,
adaptable als canvis i propera a les
necessitats assistencials de la població.
Una empresa pública que disposi dels
mateixos instruments de gestió i de
les mateixes regles de joc que la resta
d’empreses públiques del sector. Una
empresa pública, en definitiva, més
adaptada al model sanitari català.
Per això, apostem per un model
de descentralització progressiva que
apropi la gestió al territori i que faciliti
les aliances estratègiques amb la resta
de proveïdors de cada regió sanitària. I
tot això ho farem mantenint de manera
centralitzada les economies d’escala i

Fotografia: Quim Roser

Unitat de Cures Intensives de l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona
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altres elements estratègics que aportin
valor al conjunt i comptant amb els
mecanismes necessaris per garantir
la transparència, el control financer i
l’equitat dels serveis.
A llarg termini el procés es concreta
en la creació d’una vintena d’entitats
filials hospitalàries i d’entitats filials
d’atenció primària que seran propietat
de l’ICS, i, per tant, de titularitat exclusivament pública. Aquestes entitats
descentralitzades, amb autonomia de
gestió i personalitat jurídica pròpia, no
podran dur a terme activitat privada a
les seves instal·lacions.
NO INTERVENCIÓ A L’ACTIVITAT PRIVADA
Heus aquí una cosa més que no farem.
No farem activitat privada. No és la nostra voluntat ni tampoc ho permet el marc
legal vigent. Així ho recull la Llei 11/2011,
de 29 de desembre, de reestructuració
del sector públic per agilitzar l’activitat
administrativa, que en el seu article
30 diu que «l’activitat dels centres i els
serveis de l’Institut Català de la Salut s’ha
d’adreçar a tota la població que té dret a
l’assistència sanitària d’acord amb la Llei
21/2010, de 7 de juliol, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a
càrrec del Servei Català de la Salut, sense
perjudici del que estableixen els articles
16 i 83 de la Llei general de sanitat».
Rebatuts, doncs, els arguments que
esgrimeixen aquells que no han reflexionat sobre els costos que pot tenir per
a l’ICS no evolucionar cap a un tipus
d’entitat proveïdora més adaptada al
model sanitari català, us plantejo unes
quantes qüestions: ¿estem disposats
a deixar que l’ICS perdi l’oportunitat
d’aconseguir més bons resultats assistencials mitjançant la descentralització
efectiva de la gestió dels seus centres;
d’apropar la presa de decisions als
professionals per donar la resposta més
adequada a cada realitat local; d’establir sinergies i aliances estratègiques en
clau territorial per millorar l’oferta de
serveis sanitaris a la població? Volem
que l’ICS continuï funcionant durant
trenta anys més com un organisme
administratiu i no com una veritable
empresa pública de serveis de salut?
¿Acceptarem que l’ICS perdi competitivitat i deixi de ser l’organització pública
de referència en el camp de l’assistència,
la docència i la recerca dins el sistema
sanitari del nostre país sense fer-hi res?
Pensem-hi... ⁄⁄

Deixa que et recordin
pel teu somriure

Més de 50 anys de prestigi a Barcelona

Disseny de somriure.
Recuperacions i reconstruccions
estètiques amb composite.
Reajustament de l’anatomia dental amb una sessió.
Facetes ceràmiques.
Corones lliures de metall sobre implants.

Emblanquiments Zoom i QuickWhite
amb llum de plasma.
®
Ortodòncia invisible Invisalign
®
i Incognito (lingual).
Periodòncia estètica (modelatge de les genives).
Antiaging dental (rejoveniment del somriure).
®

®

...i tota la resta de tractaments

Finançament a mida
Miravé Travessera - Trav. de Gràcia, 71, baixos
Miravé Tuset - Tuset, 36, baixos
08006 Barcelona · Tel. 93 217 68 89
També cita online a:

www.clinicamirave.es
Servei d’Urgències

24 hores/365 dies l’any
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Bona informació
per a millors decisions
La qualitat de la informació de base és la clau per a una gestió dels centres
basada en Business Intelligence

Q

uan parlem d’eHealth, és a dir, l’atenció
mèdica amb el suport de les TIC, tendim
a pensar sempre en termes maximalistes.
Sovint pensem en sistemes d’informació
mastodòntics en què la màxima aspiració
de l’equip executiu sol ser obtenir tota la
informació necessària amb un sol clic, de manera que
la gestió del dia a dia sigui més fàcil, i així es governi
millor l’organització.
És inqüestionable que, en els temps incerts en què
vivim, tenir la informació necessària i que sigui fiable
permet prendre les decisions més adequades. De
vegades, però, no ens aturem a pensar que, perquè
aquesta informació sigui de qualitat, cal construir des
dels nivells inferiors, tot i que no menys importants, de
l’organització.

QUALITAT DE LA DADA
Aquí és on neix el concepte de qualitat de la dada, que
és la mesura de la fiabilitat de la informació registrada,
i fa referència a l’existència de dades amb una interpretació exacta i unívoca. Aquesta mesura requereix
definir cada dada de manera que no hi hagi lloc per
a les ambigüitats. Un exemple de com es du a terme
aquesta tasca ens l’ofereix l’NHS (National Health
Service d’Anglaterra) amb el seu NHS Data Model and
Dictionary (http://www.datadictionary.nhs.uk). Aquesta eina ha esdevingut una referència per assegurar
un determinat estàndard de la informació que dóna
suport a l’atenció mèdica en tot el sistema.
De fet, de la qualitat de la dada, se n’ha parlat moltes
vegades. Sovint, es consulten organitzacions que implanten sistemes de Business Intelligence per assolir un
nivell d’informació operativa, tàctica i estratègica. Però
perquè aquests sistemes funcionin satisfactòriament,
s’han de basar en informació de qualitat, que provindrà
habitualment dels HIS (Health Information Systems) i
de l’ERP (Enterprise Resource Planning) disponibles.
Ara bé, la qualitat de la informació no sempre depèn
del fet de tenir un sistema d’informació transaccional,
sinó de com està implantat i del grau de formació que
en tinguin els usuaris. També marcarà la diferència
el fet que totes les tasques relatives a la confecció, defi-
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nició i manteniment de les codificacions de les taules
mestres es concentrin en una única persona, i que els
canvis es facin per consens.

ORGANITZACIÓ I FORMACIÓ
Generalment, en les organitzacions de tipus hospitalari
sol existir una comissió de documentació clínica (pot
tenir altres noms), que, sens dubte, és el grup de professionals idoni per efectuar les tasques de definició i
manteniment dels mestres, que alhora són també els
responsables de transmetre a l’organització els canvis i
el bon ús de les millors pràctiques.

NO HI HA RES MÉS
PERILLÓS QUE QUANTITATS
INGENTS DE DADES
DE DUBTOSA UTILITAT
La formació és un altre factor destacat en tots els
nivells de l’organització: tan important és que el metge
registri els seus diagnòstics i procediments, com que
els infermers ho facin amb els seus plans de cures, o
amb l’admissió de les dades sociodemogràfiques dels
pacients. De vegades, les organitzacions es mostren
sorpreses en rebre el consell de fer auditories prèvies
sobre la qualitat de la dada. Probablement perquè es fa
difícil comprendre que, després d’una inversió milionària en tecnologies de la informació, les dades puguin no
ser fiables.
Un mal símptoma organitzatiu sol ser que, a nivell
de caps de departament, es preparin els quadres de
comandament basant-se en un full de càlcul –si bé
això per si sol no és preocupant– i que per demanar
la informació calgui fer filtratges per diverses
raons: perquè no hi ha una política definida de codificació; perquè els usuaris finals en admissió creuen
codis a demanda de motiu de consulta; perquè dades

crítiques necessàries per a una mètrica donada no
han estat recollides, o si ho han estat, no s’han codificat, i així ad infinitum. D’aquesta manera, una tasca
considerada d’alt valor tàctic acaba convertint-se en
un malson per als encarregats de realitzar-la.
El camí per recórrer pot ser llarg, ja que el grau de
la qualitat de la dada és variable, i sovint l’organització
només en pren consciència després d’una auditoria,
o després de la implantació d’un sistema de Business
Intelligence.

INDICADORS
Un cop garantida la qualitat de la dada cal parlar d’indicadors. La definició d’indicadors és una de les tasques
importants d’un sistema de Business Intelligence, ja que
permet determinar què es vol mesurar i com es vol fer.
I, com deia Peter Drucker, «tot el que es pot mesurar, es
pot millorar».
Per tal d’establir un joc d’indicadors cal definir diversos punts importants: les dades font de l’indicador; el
responsable d’aquestes dades; la finestra d’extracció;
la fórmula de càlcul; la vigència de l’indicador i el control
de canvis associat; la política de seguretat i difusió de
l’indicador, i si el resultat és necessari per calcular un
altre indicador.
Cal subratllar que, encara que es mantinguin internament tots els indicadors dins d’un sistema de Business
Intelligence, només haurien d’aparèixer en els quadres
de comandament operatius i tàctics aquells que serveixin per monitoritzar l’operació i les accions de millora
associades.
No hi ha res més perillós que la intoxicació –és a dir,
la presència de quantitats ingents de dades/indicadors
que majoritàriament poden ser de dubtosa utilitat–, que
faci que els destinataris d’aquests indicadors perdin el
focus sobre què és rellevant per a la presa de decisions.
És molt important en la confecció de quadres de
comandament i ho és molt més en la concepció d’un
quadre de comandament estratègic, un Balance Scorecard. Aquest tipus de quadre serveix per comprovar
l’alineament de la companyia a l’estratègia definida per
la direcció. En la concepció clàssica de Norton i Kaplan,
aquest quadre de comandament estratègic hauria de
cobrir, com a mínim, indicadors estratègics en quatre
grans àrees: producció, recursos humans, economia i
finances, i projecció exterior.
En resum, cal subratllar la importància del control
de la qualitat de la dada a peu d’estació de treball,
així com de la correcta confecció dels indicadors, i
l’acurada elecció d’aquests indicadors per als quadres
de comandament, triant només els necessaris perquè
formin part del Balance Scorecard. El comandament
més ben informat serà també el que prendrà les millors decisions.⁄⁄
RAFAEL PARDO
Consultor expert en eHealth de COSTAISA
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UN MODEL SANITARI
PER A DESPRÉS DE LA CRISI
«

T

enim un problema molt seriós
en despesa sanitària i, si no hi
ha creixement econòmic aviat,
pot ser que el sistema no sigui
sostenible a mitjà termini».
Aquestes afirmacions del conseller
d’Economia i Coneixement, Andreu
Mas-Colell, fetes el 2011, sintetitzen la
magnitud d’un problema que ja va ser
detectat per l’ACES en un estudi l’any
2004. Si bé aquest document plantejava un escenari molt difícil per al 2015,
la crisi ha avançat aquell escenari al
moment actual. Quan va fer aquelles
declaracions, Mas-Colell va afegir encara una altra consideració, tot recordant
que la despesa sanitària era el principal
culpable de l’excés de dèficit públic de la
Generalitat.
DESPESA SENSE CONTENCIÓ
L’economista Albert Roca, autor juntament amb Moisès Bonal de l’estudi
conjunt de l’ACES i PIMEC El sector
privat de prestació de serveis de salut
a Catalunya, va explicar com s’havia
arribat a una situació tan extrema. Se-

La jornada «La sanitat a Catalunya en un escenari post crisi»,
celebrada a la sala d’actes de la Diputació de Lleida, va posar
de manifest la necessitat urgent de construir un nou model
sanitari davant l’esgotament de l’actual. El sector privat té un
paper rellevant en la consecució d’un sistema per a tothom,
que haurà de ser econòmicament viable.
gons Roca, el sector públic espanyol ha
fet, els darrers anys, un esforç de despesa sanitària superior a la seva capacitat
de generar ingressos per al sistema.
Catalunya ha participat plenament de
la mateixa tendència.
L’expansió de la despesa ha coincidit amb la bonança econòmica i el
problema més greu és que s’ha fet a un
ritme superior al creixement del PIB.
Roca va assenyalar que «si la despesa
sanitària catalana hagués crescut igual
que el PIB, el sistema es trobaria ara
en una situació semblant a la que hi
haurà després dels ajustos que s’estan
portant a terme». Aquesta conclusió
permet esbossar un element destacat

L’ECONOMIA DE LA SANITAT

per a un nou model: la necessitat de
contenir la despesa sanitària durant els
temps de creixement, de manera que es
pugui garantir la cobertura en temps de
crisi. Aquest mètode és el que ha estat
aplicant Alemanya amb èxit.
Per contrast amb el desequilibri esmentat, Moisès Bonal va subratllar que
«la sanitat privada gestiona bé els seus
recursos». L’anàlisi econòmica i financera del sector, feta sobre 415 empreses,
posa en relleu una activitat amb un nivell d’ingressos per sobre de la mitjana
de les empreses de serveis a les persones. Una altra característica del sector
és que, per cada 100 euros que factura,
en genera 44,6 de valor afegit (despeses

EL PACTE SANITARI A DEBAT
Roger Guasch

Moisès Bonal
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Albert Roca

Bartolomé Martínez

Jornada ACES

de personal, amortitzacions i excedent
empresarial). La competitivitat del
treball és elevada amb relació a la de
les empreses de serveis a les persones.
Pel que fa a la rendibilitat econòmica
de la sanitat privada, l’estudi de Bonal
atorga al sector una xifra superior a la
que obtenen les empreses de serveis a
les persones, les de serveis i fins i tot el
conjunt d’empreses catalanes.
Tant la rendibilitat econòmica com
la financera i un baix índex d’endeutament per comparació a altres àmbits
«garanteixen la continuïtat del sector»,
en paraules de Moisès Bonal. Aquest
treball ha estat elaborat amb dades que
arribaven fins al 2009. L’autor va apuntar que les xifres observades el 2010 milloren les de l’últim any de l’estudi, si bé
les del 2011 no han estat tan positives

com les del 2010. Tanmateix, aquestes
variacions més recents no modifiquen
el fet que, en general, la sanitat privada
resisteix bé la conjuntura adversa.
UN ÚNIC SISTEMA SANITARI
La presidenta de l’ACES, Cristina Contel, va destacar un altre dels elements

Per cada

100€

de facturació, la sanitat
catalana genera

44,6€

fonamentals en el nou model: la idea que
la sanitat és una de sola. En aquest sentit
va lamentar la poca receptivitat manifestada en ocasions pels poders públics
a l’hora de reconèixer la importància
d’aquesta visió integradora. Contel va reclamar «un futur amb un sistema en què
el sector públic i el privat sumin» i va
defensar la posició proactiva de l’ACES
en el disseny d’un sistema sanitari per a
tothom, que sigui sostenible. En aquest
objectiu -i tenint en compte la solidesa
que es desprèn de les dades presentades
per Moisès Bonal- la sanitat privada
esdevé un actor imprescindible en la reforma del sistema. Segons la presidenta
de l’ACES, és important que, en aquest
procés, la sanitat privada «segueixi fent
els deures per poder mantenir el lideratge», a fi que les seves aportacions siguin
tingudes en compte. La reforma, des del
punt de vista de l’associació, haurà de ser
estructural, ja que, en cas contrari, no
es podran evitar noves tensions socials i
financeres.
Un aspecte en què molts dels experts
convidats van coincidir és la importància central de l’individu en el nou
enfocament de la sanitat. Es va parlar
d’equilibri entre responsabilitat personal i intervenció de l’Estat com un
dels components que la reforma haurà
d’incorporar. El sistema sanitari no
es pot contemplar només en termes
d’organitzacions complexes que dis-

de valor afegit

Xavier Caufapé
Anna Guiró

Marc Guerrero

Lluís Monset
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Oriol Yuguero, regidor de Joventut i Salut de l’Ajuntament de Lleida, i Joan Reñé, president de la Diputació
de Lleida, acompanyen la presidenta de l’ACES, Cristina Contel, a l’inici de l’acte.

senyen plans. De fet, cada ciutadà
pot adoptar hàbits més saludables que
al final acaben tenint una repercussió
positiva per al conjunt del sistema. Per
extensió, aquesta iniciativa individual
hauria de disposar, en un nou model, de
la possibilitat d’escollir entre diverses
opcions de tractament gràcies a una
millor informació.
PACTE PER A LA REFORMA
La proposta d’un pacte sanitari va ser
el punt central del debat que va ocupar la segona part de la jornada. Hi
van participar Lluís Monset, director
general de l’ACES; Bartolomé Martínez,
director gerent de l’Hospital Quirón de
Barcelona; Anna Guiró, directora gerent
de l’Hospital Montserrat de Lleida;
Roger Guasch, director general del Grup
Aliança, i Marc Guerrero, vicepresident
del Partit Liberal Demòcrata Europeu.
La moderació va anar a càrrec de Xavier
Caufapé, gerent de l’Institut Lleida
d’Oftalmologia.
El pacte sanitari és la conseqüència
lògica del concepte del sistema sanitari
com a sistema únic. Si es vol consolidar una reforma estructural a fons és
necessari que els sectors privat i públic
arribin a un punt de trobada. Tal com
va precisar Lluís Monset, «no es podrà
refer el sistema sense un acord institucional que impliqui també la societat».
Ajudats pel moderador, que va demanar
la màxima llibertat en l’expressió de
14 EL REPORTATGE

les opinions, els participants van anar
detallant els principals condicionants
que caldria tenir en compte a l’hora
d’impulsar el pacte sanitari.
El primer condicionant que es va posar damunt la taula va ser que el pacte
no podia imposar-se des d’una de les
parts, i concretament des del poder públic, segons va defensar Marc Guerrero.
Per aquesta raó cal un reconeixement

mutu de les parts que han d’arribar a
un acord. Anna Guiró va eixamplar
l’àmbit dels actors protagonistes, i va
demanar que el pacte incorporés tots
els professionals que integren la sanitat.
Un altre element destacat va ser la importància de posar fi a una dicotomia
molt marcada entre públic i privat. Pel
que fa a aquest punt la majoria de participants van subscriure que calia pensar
menys en la titularitat i més «en bons
o mals serveis». En línia amb aquesta
argumentació va sorgir alguna propos-

ÀMBIT POLÍTIC
Conxita Torruella

Antoni Mateu

Jornada ACES
ta per a un hipotètic nou model, com
la suggerida per Bartolomé Martínez
entorn de la creació d’una assegurança obligatòria per als ciutadans, que
seria el punt de partida per escollir una
prestació pública o privada. Per la seva
banda, Roger Guasch va insistir en el
condicionant econòmic, i en concret
en la necessitat de generar recursos a
través d’una bona gestió dels centres.

UN SISTEMA SANITARI ÚNIC IMPLICA UN PACTE
INSTITUCIONAL QUE INCLOGUI TOTA LA SOCIETAT
COL·LABORACIÓ IMPRESCINDIBLE
Fora del debat la discussió es va prolongar amb la intervenció de la diputada
de CiU al Congrés Conxita Torruella,
que va reivindicar l’àmbit polític com
el terreny en el qual, en darrer terme,

SALUT, MOTOR DE CREIXEMENT
La intervenció del vicepresident del Partit Liberal Demòcrata Europeu, Marc Guerrero,
va situar el sistema sanitari en el context global de transformació econòmica i social
que està tenint lloc en aquests moments. Tot i que ara la pregunta central és com sortir
de la crisi, la més important, en realitat, és quin model econòmic volem per a després.
La visió de Guerrero és que Catalunya té una gran capacitat per esdevenir un dels
països més competitius del món si sap jugar bé les cartes. I, entre aquestes cartes, cal
comptar amb el sector de la salut com un motor central per al creixement econòmic,
gràcies, entre altres factors, a l’estreta relació que manté amb el món de la tecnologia i
de la innovació. Aquest escenari serà més factible en la mesura que operin els mecanismes de lliure mercat i l’Estat es torni més eficient, tot reduint la seva dimensió.

haurà de néixer el pacte sanitari. La
diputada va voler esborrar l’escepticisme
manifestat per algun participant sobre
la possibilitat d’arribar a un gran acord i
es va mostrar convençuda «que el farem
possible». Reprenent la idea d’un sol sistema sanitari, va dir que la col·laboració
publicoprivada és imprescindible si es
vol aconseguir la sostenibilitat econòmica del sistema per als pròxims 30 anys.
Va cloure la jornada el gerent de la regió
sanitària de Lleida, Antoni Mateu, tot
advocant que cal avançar cap al futur
aprofitant els millors aspectes del model
actual. La valoració predominant a la
jornada, però, va ser que calien modificacions molt profundes per aconseguir
un model sanitari viable. Marc Guerrero va recollir aquest sentiment amb
precisió dient que no vivim una època
de canvis, sinó un canvi d’època. ⁄⁄
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NHS: la reforma més ambiciosa
Garantir la viabilitat futura del National Health Service anglès passa per un canvi radical.

E

l sistema de salut públic a Anglaterra experimenta
la transformació més important des que va ser creat
el 1948.
La reforma, impulsada pel primer ministre conservador, David Cameron, d’acord amb els socis de coalició
liberaldemòcrates, va presentar-se el juliol del 2010, pocs
mesos després de la victòria electoral, i s’inscriu en un context d’ajustos pressupostaris per part del govern. De fet, però,
la reforma aprofundeix al màxim en la línia liberalitzadora
iniciada anteriorment per Tony Blair.
Essencialment, es tracta d’introduir diversos elements
de gestió privada en el sistema tot mantenint la titularitat

pública. Alguns dels canvis proposats són: la possibilitat
d’obtenir fins a un 49% dels ingressos dels centres sanitaris a partir de la realització d’activitats privades; la simplificació de l’estructura administrativa per reduir els costos;
l’atribució de capacitat de gestió als metges de capçalera,
i l’oferiment als usuaris del sistema de la possibilitat de
triar el centre que pugui atendre millor les seves necessitats com a pacients.
Fins ara els hospitals públics tenen permès obtenir ingressos d’activitats privades, però en un percentatge molt baix,
situat al voltant del 2%. En un reduït nombre d’hospitals
especialitzats el límit se situa en el 30%. En aquest sentit,
el 49% proposat marca un abans i un desES VOLEN INTRODUIR
prés. Tot plegat ha
ELEMENTS DE GESTIÓ
propiciat una forta
PRIVADA MANTENINT LA controvèrsia entre el
ministre de Sanitat,
TITULARITAT PÚBLICA
Andrew Lansley, que
creu que la mesura beneficiarà els pacients, i l’oposició,
que sosté tot el contrari, sense matisos.
A escala administrativa, es proposa la desaparició dels
Primary Care Trusts, les més de 150 instàncies que actualment gestionen el gruix del pressupost i decideixen l’execució de la despesa. Aquesta funció haurà de ser assumida
pels metges, que s’organitzaran en grups locals per guanyar operativitat. La justificació és que aquests professionals coneixen millor que ningú les necessitats dels usuaris.
El govern de Cameron també vol articular un sistema d’informació amb dades clau sobre hospitals i ambulatoris que
seran valorats per un organisme independent. La finalitat
és ajudar els usuaris a formar-se una opinió clara sobre les
opcions de què disposen en els diferents centres. L’executiu
ha estimat que la reducció de personal prevista permetrà un
estalvi de 5.000 milions de lliures el 2015. El 2012 serà
un any clau per a aquesta reforma que ha generat força
contestació entre els col·lectius afectats. ⁄⁄

Serveis sanitaris per a 52 milions de persones
El National Health Service (NHS) és el sistema de salut finançat amb fons públics al Regne Unit. L’NHS
obté els ingressos principalment a través dels impostos i ofereix una àmplia gamma de serveis sanitaris, una
gran part dels quals són gratuïts per als residents al Regne Unit. Els serveis a Anglaterra, Escòcia, Gal·les i
Irlanda del Nord (en aquest territori amb la denominació de Health and Social Care) es gestionen per separat,
però de forma coordinada, de manera que el conjunt es considera un sistema unificat.
L’NHS dóna feina a més d’1,7 milions de persones entre metges de capçalera, infermeres, personal d’ambulàncies i dels hospitals i personal mèdic. L’anglesa és la part més gran del sistema: atén una població de 52
milions. El pressupost del National Health Service per al bienni 2011-2012 supera els 128.000 milions d’euros.
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E

l Programa de Formació d’enguany manté l’àmplia oferta
dels exercicis anteriors. L’Àrea
Assistencial continua sent la que
disposa de més cursos, amb 34, seguida
de Desenvolupament d’Habilitats Personals i/o Directives, amb 18. Informàtica en té 10; les àrees d’Idiomes i
Gestió 8 cadascuna; Finances/Laboral
i Qualitat, 5 cadascuna, i Prevenció de
Riscos Laborals, 2.
En els cursos de l’Àrea Assistencial,
s’ha volgut innovar en metodologia i
continguts. Pel que fa als de Desenvolupament d’Habilitats, s’hi han potenciat
aspectes com el lideratge, la creativitat,
o la gestió de les emocions, que són de
gran transcendència per al bon funcionament de les organitzacions. També
hi ha novetats en les accions formatives presencials, que es presenten en
diferents mòduls independents de 6 i 8
hores, i en l’increment de la formació on
line. Es tracta de dues propostes amb les
quals el pla formatiu d’ACES vol oferir
més flexibilitat als participants. Segons
Rosa Bayot, coordinadora de Formació
de l’ACES, «l’opció dels mòduls permet
seguir tot el curs o bé només aquells
apartats que interessen més».
APOSTA IRRENUNCIABLE
La presidenta de l’ACES, Cristina Contel, va glossar en la seva intervenció la
importància de la formació contínua,
tant per la millora que suposa per a les
competències dels treballadors, que així
es poden adaptar a les noves exigències
del mercat, com pels beneficis econòmics i fiscals que permet el sistema de
bonificacions per a les empreses. Però,
més enllà d’aquests avantatges, Contel
va voler subratllar que, en l’actual context de crisi, «la formació en la polivalència de tasques i noves habilitats ha
de permetre que les nostres entitats es
reactivin amb més celeritat».
Seguint el fil de la situació econòmica general, la presidenta va recordar la
forta reducció dels recursos estatals dedicats a formació d’oferta, tant sectorial
com intersectorial. El 2012 Catalunya
rebrà 400 milions d’euros menys que
l’any passat per aquest concepte. Segons
com es distribueixi l’assignació pressupostària entre l’Estat i les comunitats
l’ajust, que ara se situa en un 60%,
podria arribar a ser del 67%.
D’altra banda, l’Estat només promou
amb un lleuger increment la formació
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Presentació del Programa
de Formació 2012-2013
Durant l’acte, que es va celebrar el 19 d’abril a l’auditori de l’Hospital
Quirón a Barcelona, es va remarcar la necessitat de procurar,
ara més que mai, una bona formació contínua als professionals.
L’objectiu és oferir una eina essencial i imprescindible per estimular
la reactivació de les entitats i així contribuir a superar la crisi.
1

1. La presidenta de l’ACES, Cristina Contel, acompanyada del director de l’ACES, Lluís Monset.
2. Jaume Soler, president de la Fundació Àmbit. 3. La coordinadora de Formació de l’ACES, Rosa Bayot.

de demanda, i exigeix que l’empresa
col·labori econòmicament en la seva
implantació, ja sigui de forma efectiva
o mitjançant l’alliberament d’hores
laborals. Quant a això, Cristina Contel
va defensar que calia assumir aquest

Més de

80

cursos integren
l’oferta educativa
de l’ACES

esforç addicional, «ja que no podem
renunciar a la formació sense devaluar
la qualitat i l’excel·lència del nostre personal, que ens ha portat a ser referent
en la prestació de serveis». El director general de l’ACES, Lluís Monset,
va assenyalar que el sector privat té
mecanismes d’adaptació per fer front
a la crisi i va afegir que la formació
constitueix «un element clau per sortir
reforçats amb vista al futur».
BALANÇ POSITIU
A l’acte també es va fer un balanç de
la formació el 2011 amb relació a l’exercici anterior. Així, les dades indiquen
que l’any passat el nombre de cursos va
ser de 266, mentre que el 2010 havien
estat de 284. Però, des de la perspectiva
del nombre d’hores, hi ha un augment:

Formació ACES

2

LA FORMACIÓ ÉS UN ELEMENT CLAU PER SORTIR
REFORÇATS AMB VISTA AL FUTUR
AUGMENTA LA DEMANDA DE L’ÀREA DE
DESENVOLUPAMENT D’HABILITATS PERSONALS
I/O DIRECTIVES

3

el 2011 es van oferir un total de 7.414
hores i el 2010 van ser 7.195. Això
permet afirmar que, globalment, s’ha
executat més formació el 2011. Pel que
fa al nombre d’alumnes, s’ha mantingut
pràcticament igual en els dos anys, per
sobre dels 2.750.
Un altra dada que, en aquest cas,
palesa l’acceptació de les propostes formatives és la valoració dels cursos, que,
traduïda en l’escala de 10, ha estat de
9,08. Amb aquesta xifra a la mà, Rosa
Bayot va expressar el seu agraïment a
tots els docents i també a les persones
de l’ACES que han fet possible l’èxit
d’aquest projecte iniciat el 1996. Segons
Bayot, l’evolució actual d’aquest àmbit
apunta a una consolidació de l’Àrea Assistencial i a un augment de la demanda
de l’Àrea de Desenvolupament d’Habilitats Personals i/o Directives.
ECOLOGIA EMOCIONAL
En sintonia amb l’interès creixent per
les habilitats personals i/o directives,
l’acte es va cloure amb una conferència

del fundador i president de la Fundació
Àmbit, Jaume Soler, autor, juntament
amb Mercè Conangla, del llibre Ecologia emocional per al nou mil·lenni.
L’ecologia emocional planteja un treball
preventiu que passa per millorar les
organitzacions a través de la millora individual de les persones que les
componen. És una manera d’entendre,
tractar i entrenar les emocions des
d’un vessant ecosistèmic (on l’empresa
s’entén com a ecosistema) i pràctic.
Igualment, proposa la gestió dels intangibles, de la incertesa, dels significats,
de les possibilitats, així com la creació
d’un segell de qualitat emocional per a
les organitzacions. Aquesta visió innovadora vol construir propostes afectives
i efectives per fer front a problemes
recurrents com són l’absentisme laboral
o la pèrdua de motivació i creativitat. ⁄⁄

Troba més informació a
www.aces.es
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JORNADA SOBRE LA REFORMA LABORAL

Una normativa útil per als nous reptes
El 23 de febrer passat, l’ACES va portar a debat els principals
canvis normatius derivats de la reforma laboral aprovada pel
govern espanyol. L’acte el va seguir amb un gran interès el públic
que va omplir l’Auditori del Centre d’Oftalmologia Barraquer.

«

U

na bona eina de treball», així va
descriure la reforma laboral la
presidenta de l’ACES, Cristina
Contel, tot subratllant que l’aprovació
del reial decret llei era el principi d’un
procés obert en què «caldrà debatre i fer
aportacions des de la nostra associació».
El director general, Lluís Monset, va fer
reflexionar els assistents sobre el sentit
de la reforma situant-la en el context
històric. Igualment, va recordar que ens
trobem en un punt d’inflexió en el qual
«és possible canviar el vell paradigma»,
en referència al predomini creixent de
l’Estat en l’economia que ha marcat les
darreres dècades. La situació concreta
d’Espanya, amb l’atur més alt de tota la
Unió Europea, es va posar com a exemple
clar de la necessitat d’enfocar la regulació
laboral des d’un nou paradigma.

UN ESCENARI MÉS EQUILIBRAT
La taula rodona va comptar amb els
experts Jordi García Viña, catedràtic de
Dret del Treball i de la Seguretat Social
de la Universitat de Barcelona; José
Antonio Fernández Bustillo, advocat
laboralista i secretari general de l’ACES,
i Jana Callis, directora de relacions laborals i polítiques socials de PIMEC. Tots
tres van convenir que en el nou escenari
hi haurà més equilibri entre els drets de
l’empresa i els dels treballadors que el
que hi havia fins ara. En termes generals,
serà més fàcil per als empresaris ajustar
els salaris i les condicions laborals amb la
negociació col·lectiva. Aquesta negociació es focalitzarà en les empreses i el conveni propi prevaldrà sobre el del sector.
Fins i tot les que no en tinguin podran
«despenjar-se» de les condicions marca-

1. La presidenta de l’ACES, Cristina Contel, acompanyada del gerent del Centre d’Oftalmologia Barraquer,
Ignacio Elizalde, durant l’obertura de l’acte. 2. D’esquerra a dreta: Jordi García Viña, José Antonio
Fernández Bustillo, Jana Callis, Ignacio Elizalde i Cristina Contel.
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des en el conveni sectorial i establir les
que millor s’adeqüin a la seva activitat.
Per a García Viña, la reforma «posa
les condicions perquè l’economia torni
a crear ocupació». En aquest sentit
va parlar de la inclusió de mesures
orientades a afavorir l’ocupabilitat dels
treballadors i en va destacar el contracte de treball per temps indefinit, que
tindrà incentius fiscals. També es va
referir a les mesures per introduir més
flexibilitat a les empreses, com ara la
possibilitat de modificar les condicions
del contracte de treball.

FRE A L’ATUR
La reforma de la legislació laboral,
aprovada pel Consell de Ministres el
10 de febrer de 2012 a través d’un reial
decret llei, modifica l’anterior reforma
de setembre de 2010. La norma
actual fa èmfasi en la negociació
col·lectiva per facilitar a les empreses l’ajustament dels salaris i les
condicions laborals. La idea de fons
és frenar un atur que s’apropa als cinc
milions de persones, i estimular la
generació d’ocupació a mitjà termini.

Jornada ACES

En aquest sentit va apuntar l’objectivació de les causes per ajustar els
salaris o fer acomiadaments. Pel que fa
a l’acomiadament col·lectiu, García Viña
va subratllar la importància de les raons
econòmiques, tècniques i organitzatives
com a factor de decisió i la desaparició
de l’autorització administrativa.
José Antonio Fernández Bustillo va
aportar la seva dilatada experiència per
valorar la incidència de la reforma en la
sanitat privada, que va centrar en tres
aspectes: l’obtenció de més flexibilitat
funcional, horària i de jornada; l’efectivitat que comporta poder-se «despenjar» del conveni sectorial, i la reducció
de la durada de la ultractivitat (la
pròrroga provisional d’un conveni quan
en finalitza la vigència) a dos anys.
Segons la seva opinió, el nou escenari
propiciarà que «es puguin fer convenis
que serveixin millor a la competitivitat
del nostre sector» i hauria d’ajudar a solucionar problemes crònics com ara l’alt

SERÀ DECISIU COM ELS AGENTS IMPLICATS
APLIQUEN ELS CANVIS
LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA ES FOCALITZARÀ
EN LES EMPRESES
percentatge d’absentisme. A fi d’aconseguir-ho va reclamar responsabilitat a
tothom, i especialment als sindicats.
L’HORA DEL COMPROMÍS
Des de la perspectiva de les petites i
mitjanes empreses, Jana Callis va fer una
valoració global positiva de la reforma i
va assenyalar la generació de confiança
que aporta, que va descriure «com un
element fonamental per crear ocupació».
També va posar en relleu algunes mancances de la norma, com l’excessiu protagonisme dels jutges en els expedients de
regulació d’ocupació, la participació
de les pimes en la negociació col·lectiva i

la regulació que es fa del dret de vaga.
L’extensió i complexitat d’aquesta
reforma laboral descartaven una anàlisi
exhaustiva en una sola sessió, que, tanmateix, va tocar amb precisió qüestions
essencials. Els assistents van mostrar
una gran voluntat per saber-ne més coses i així ho van posar de manifest amb
la formulació de preguntes precises als
ponents. La jornada va servir per constatar que arriba l’hora d’un compromís
col·lectiu, en el qual serà decisiu com
els agents implicats apliquen els canvis,
perquè, tal com van apuntar els experts,
la reforma és condició necessària però
no suficient per al canvi. ⁄⁄

Primavera 2012

21

ACES EN BREU

Neix la Societat Catalana
de Mediació en Salut

Troba més
informació a
www.aces.es

El projecte ha rebut el premi «Mejores ideas de la sanidad»
de la publicació Diario Médico

E

l 15 de març es va constituir la
Societat Catalana de Mediació
en Salut (SCMS), de la qual
l’ACES és sòcia fundadora
juntament amb altres associacions. La
resta d’impulsors són la Coordinadora
d’Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum
i Alimentació (CUS), el Consorci de
Salut i Social de Catalunya (CSC), la
Unió Catalana d’Hospitals (UCH) i els
col·legis professionals de Treball Social,
de Fisioterapeutes i de Psicòlegs.

Una vegada signada per part de la
presidenta de l’ACES, Cristina Contel,
i la resta de representants l’escriptura
de constitució, es va procedir al
nomenament de la junta directiva de
la nova societat. Francesc José Maria
n’és el president, i Elena de la Campa,
directora d’Organització i Sistemes
d’ACES, la vicepresidenta.
La SCMS, que es va començar
a gestar el 2010, és un organisme
independent de les administracions.

Es dedicarà tant a la mediació i la
gestió de conflictes com a la promoció
d’aquesta alternativa a través de la
investigació i el desenvolupament de
projectes que impulsin «la cultura
de la pau i del diàleg com a mètode
per a la resolució de conflictes», en
paraules de Francesc José Maria.
La mediació és un sistema extrajudicial
i voluntari de resoldre controvèrsies
que compta amb una acceptació
creixent. Aquesta activitat s’ha regulat
recentment a través d’un reial decret
publicat el 6 de març.
Segons els fundadors de la SCMS,
la mediació es pot aplicar amb èxit en
conflictes entre usuaris i professionals
o bé organitzacions, en casos de
negligències o errors professionals, o
de vulneració de drets dels ciutadans,
com la confidencialitat o la intimitat.
També és aplicable en conflictes
interculturals o entre professionals. La
iniciativa té el suport de la Universitat
de Barcelona, el Departament de Salut
i el Centre de Mediació de Dret Privat
de la Generalitat de Catalunya. ⁄⁄

Es presenta l’Observatori d’Innovació en Gestió
de la Sanitat a Catalunya
Aquesta nova institució, presentada el mes de març, té per objectiu recopilar, validar i difondre
el coneixement generat, principalment, en el sistema sanitari català, a partir de les diverses
experiències d’innovació que s’hi estan desenvolupant. L’Observatori vol ser un espai obert de
participació que té l’aval de l’expertesa de l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut. Per
reforçar el seu paper s’ha dotat d’un comitè directiu integrat per representants del Departament
de Salut, l’Institut Català de la Salut, la Unió Catalana d’Hospitals, el Consorci de Salut i Social de
Catalunya i l’Associació Catalana d’Entitats de Salut. Igualment, disposarà d’un comitè institucional
en què estaran representades diverses institucions que també han centrat el seu interès en la
promoció de la innovació en la gestió del sistema sanitari.
En el decurs de l’acte es va fer la conferència La innovació: un element estratègic al sector salut,
que va anar a càrrec d’Enric Barba, director general de la Divisió B2B de CIRSA. La cloenda va ser
presidida pel conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Boi Ruiz.
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La construcció sanitària, un debat de present que mira al futur
BARCELONA va acollir el 27 de març el Gran
Debat de Construcció Sanitària, una jornada
dedicada a analitzar l’estat d’aquest sector i
a identificar les línies de creixement a curt i
mitjà termini. La jornada va comptar amb la
participació de professionals de l’arquitectura
i també de la presidenta de l’ACES, Cristina
Contel, que va reflexionar sobre la importància
de portar a terme una reforma estructural i en
profunditat del sistema de salut actual. Segons
Contel, la sanitat privada té la clau de volta
per fer possible el canvi en el sector de la salut,
atès que aquestes entitats són molt més

flexibles, eficients i permeables al canvi.
La presidenta de l’ACES va assenyalar que el
sector de la construcció pot ajudar al sanitari
en la consecució d’aquest objectiu «fent els
nostres centres més operatius i dotant-los
d’unes infraestructures més àgils i polivalents,
que ens facilitin la prestació de serveis amb
més eficiència, eficàcia i sostenibilitat». En
aquest sentit, Contel es va referir a diferents
aspectes estratègics: l’optimització, la
polivalència i la multifuncionalitat dels
espais; la departamentalització dels serveis
assistencials; l’habilitació d’espais comuns

funcionals; la introducció de criteris de
sostenibilitat; la previsió de la ubicació de futurs
equipaments i tecnologia, així com l’adequació
d’espais que preservin la intimitat del pacient.
Segons va assenyalar, en aquests aspectes es
poden teixir sinergies de futur, que estimulin
el creixement, i que siguin favorables al sector
sanitari i sociosanitari, i al de la construcció.
La jornada també va tractar de les possibilitats
de Barcelona per captar turisme mèdic i es
va anunciar que el 2012 es constituirà una
estructura de promoció internacional d’aquest
tipus de turisme al nostre país. ⁄⁄

Benvinguda als
nous associats
El 29 de febrer va tenir lloc a la seu de l’ACES
l’acte de benvinguda als socis que s’han incorporat
recentment a l’associació. El director general, Lluís
Monset, va iniciar la sessió fent un resum de la missió
i els objectius de l’ACES. Posteriorment, els membres
de l’equip de l’entitat van explicar les activitats que es
duen a terme en les diferents àrees d’especialització.
Els nous socis són: Badamedic; CAFYR Rehabilitació;
Centre de Fisioteràpia TARS; Centre de Rehabilitació i
Medicina Física Sastre-Roca; Centre Mèdic Castelldefels;
Centre Mèdic Palafrugell; Clinimedi Tarraco; Fisiomedic
Girona; Imagen Médica Digital Servicios Diagnósticos;
Instituts Odontològics Associats (18 empreses).

D’esquerra a dreta: Francesc Ventura (Badamedic), Marc Prat i Xavier Vives (Instituts
Odontològics Associats), Santos Sastre i Maria Dolors Álvarez (Centre de Rehabilitació
i Medicina Física Sastre-Roca), Eduard Ventura (Fisiomedic Girona), Ferran Muñoz
(Imagen Médica Digital Servicios Diagnósticos), José Manuel Valls (Badamedic) i Maria
Lluïsa Pérez Ricart (Centre Mèdic Palafrugell).

Esmorzar de treball al voltant
del Lean Healthcare

Suport al Congrés
Internacional d’Infermeria

esmorzar de treball, organitzat el 28 de febrer per la consultora
Auren, va servir per presentar experiències pràctiques de la
metodologia Lean Healthcare. L’objectiu era explicar l’aplicació
d’aquesta metodologia en entorns assistencials com a eina per reduir
costos alhora que s’incrementen la qualitat assistencial, la seguretat
del pacient i la satisfacció del personal.
L’acte va comptar amb la participació del director de l’Àrea de
Millora de la Productivitat d’Auren, Xavier Serigó, amb la ponència
«Lean Healthcare com a eina en la millora de la productivitat». Tot seguit, la gerent de Projectes de Lean Healthcare a Auren, Emma Giralt,
va explicar diversos casos en què aquesta metodologia s’ha implantat
amb èxit. L’acte es va tancar amb la intervenció de la cap de Gestió
d’Infermeria d’Urgències de l’Hospital Clínic de Barcelona, Emma
Gómez, i de la cap de Gestió Economicoadministrativa d’Urgències
i Medicina Extrahospitalària, també del Clínic, Maria Asenjo. Totes
dues van explicar l’aplicació del Lean Healthcare en aquest centre. ⁄⁄

L’ACES ha manifestat al president del
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers
de Barcelona, Albert Tort Sisó, l’adhesió de
l’associació a la candidatura de Barcelona com
a seu del Congrés Internacional d’Infermeria,
que se celebrarà el 2017. L’ACES valora molt
positivament aquesta iniciativa pel que
representa a favor del posicionament de la
capital catalana com un referent internacional
per al sector dels professionals de la infermeria.
El congrés reuneix cada quatre anys uns
15.000 participants provinents de 140 països.
Barcelona haurà de competir amb
les candidatures d’Hèlsinki i Dublín.

L’

Primavera 2012

23

ACES EN BREU

Conveni amb l’Ajuntament
de Llagostera per impulsar
la formació

U

n conveni de col·laboració signat entre l’ACES i l’Ajuntament
de Llagostera permet oferir
cursos ocupacionals gratuïts
durant els mesos d’abril i maig per a
persones en situació de desocupació o
de recerca o millora de feina. I de manera prioritària a les que estiguin inscrites a la Borsa de Treball municipal
i/o al Servei d’Ocupació de Catalunya.
Els cursos són: lideratge i motivació
(durada 30 hores), coaching PNL (25
hores), nutrició i dietètica (24 hores),
infermeria i comunicació en l’àmbit
sociosanitari (24 hores) i creativitat
professional (20 hores). Aquestes

Fermí Santamaria, alcalde de Llagostera,
i Lluís Monset, director general de l’ACES,
signen el conveni

accions formatives estan incloses dins
el Contracte Programa 2011 i promogudes pel Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya. ⁄⁄

Acord de col·laboració
amb GESESA
El mes de març, l’ACES i GESESA
van renovar l’acord de col·laboració que
mantenen des de fa sis anys, mitjançant
el qual els socis de l’ACES poden gaudir
d’avantatges especials en els serveis que
ofereix aquesta empresa.
D’esquerra a dreta: Josep Maria Olivé, administrador
de GESESA; Lluís Monset, director general de l’ACES,
i Antonio Sánchez, administrador de GESESA en el
moment de la signatura de l’acord.

Més del 40%
dels assaigs clínics
a Espanya es fan
en centres privats
LA XIFRA ha estat recollida a l’11a
publicació de la base de dades
BDMetrics del Projecte BEST de
recerca clínica en medicaments,
desenvolupat per la plataforma
tecnològica espanyola Medicamentos
Innovadores, de Farmaindustria.
La mateixa font indica que, entre març
del 2004 i juny del 2011, els centres
de titularitat privada espanyols han
participat en un total de 843 assaigs.
Les àrees de recerca que concentren el
nombre més alt d’assaigs clínics amb
participació privada coincideixen
amb les que tenen un impacte
social més rellevant: oncologia,
cardiovascular i neurociències. Per
territoris, Madrid, Catalunya i la
Comunitat Valenciana són les que
han registrat una participació més
important dels centres privats.
Segons Juan Abarca Cidón,
secretari general de l’Institut per
al Desenvolupament i Integració
de la Sanitat (IDIS), «els centres
sanitaris privats disposen de
capacitat i infraestructura per portar
a terme investigació amb els millors
estàndards de qualitat».
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L’IDIS aplaudeix el suport balear a les assegurances privades
L’Institut per al Desenvolupament i Integració de la Sanitat (IDIS) i les empreses membres del seu patronat han manifestat la seva satisfacció per la iniciativa del govern de les Illes Balears de fer una deducció del
15% de les despeses del contribuent a l’hora de contractar una assegurança sanitària privada en el cas dels
més grans de 65 anys, de les persones amb un 65% de minusvalidesa i de les
famílies nombroses. Per a aquests col·lectius la contractació d’una assegurança de salut sol comportar un esforç econòmic important. L’IDIS considera que
aquesta mesura contribueix a rebaixar la pressió assistencial en el sistema sanitari. Igualment, calcula que, si aquesta deducció s’estengués a tots els ciutadans
que contracten una assegurança sanitària privada, el Sistema Nacional de Salut
s’estalviaria més de 600 milions d’euros anuals.
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Notícies

UN DEUTE DE 2.171 MILIONS Aquesta és la xifra estimada per l’informe de l’IDIS Deute públic
amb el sector sanitari privat, presentat en el decurs de la III Trobada Especialitza’t Gestió de
Cobraments al Sector Públic Sanitari. El desglossament d’aquesta xifra, obtinguda de l’extrapolació
de les dades de facturació, deute i període mitjà de pagament, d’una mostra de cent hospitals privats
d’Espanya, revela la següent distribució del deute: 1.462 milions d’euros a clíniques privades i 709
milions d’euros a centres sanitaris concertats.

MUFACE: més del

82%
opta per la sanitat
privada

anuncicomtec_v3catala.pdf
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El 82,1% dels funcionaris civils de l’Estat ha elegit la cobertura
sanitària de gestió privada el 2012. Aquest percentatge correspon a
un total de 1.270.000 beneficiaris de MUFACE (Mutualitat General de
Funcionaris Civils de l’Estat). El cost de l’anomenat model MUFACE
és un 30% inferior al del Sistema Nacional de Salut i comporta unes
prestacions anàlogues o superiors a les d’aquest sistema. En el
model MUFACE les mutualitats de funcionaris concerten la provisió
d’assistència sanitària amb entitats d’assegurança privades i amb
l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).
A partir d’aquí, els assegurats, en aquest cas funcionaris de l’Estat,
trien lliurement i voluntària si volen ser atesos pel Sistema Nacional de
Salut o per una entitat asseguradora privada.

21:28

Compromís, integritat,
rigor i determinació.
Consultoria especialitzada en la gestió i el
desenvolupament d'organitzacions, amb més
de 15 anys d’experiència implementant solucions
al servei dels resultats.
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Consultoria d’estrategia, sistemes i operacions.

www.comtecquality.com
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Quirón edita «Edificios que sanan...»

E

dificios que sanan. Instalaciones
hospitalarias de vanguardia mostra com l’arquitectura hospitalària
contemporània planteja construccions
amables i funcionals, i com el tractament de la llum, l’espai o els materials
als centres poden influir en la recuperació i el benestar dels pacients. El llibre
es presenta en espanyol i en anglès.
Els continguts estan organitzats en
apartats que corresponen a grans àrees
temàtiques en què destacats professionals expliquen els canvis que aquestes
àrees han experimentat en els últims
anys. Entre aquests professionals hi
ha arquitectes de la talla de Manuel
Brullet, Albert Pineda o Joan Carles

Cardenal; enginyers com Pedro Aguilera i Joan Gallostra Isern, i interioristes
com Susana Brogueras. Els apartats
són: llum, espai, materials, eficiència
i sostenibilitat, seguretat, i decoració i
interiorisme.
Edificios que sanan... és una publicació de gran format, amb una important presència d’imatges. S’hi poden
trobar il·lustracions amb esbossos dels
arquitectes i imatges obtingudes als
diferents hospitals de Grup Hospitalari
Quirón. L’edició del llibre va acompanyada d’una exposició del mateix nom
que mostra aquests aspectes de l’arquitectura sanitària i que, des d’abril, viatja per diferents ciutats espanyoles. ⁄⁄

Noves habitacions a Creu Blanca
La Clínica Creu Blanca de Barcelona ha inaugurat una nova zona
amb 18 habitacions a la primera planta de l’edifici, que té l’entrada a
l’avinguda J. V. Foix. Les noves estances se sumen a les 22 habitacions
ja existents a la segona planta. Amb aquesta ampliació s’ha volgut
distribuir els pacients segons la raó de la visita al centre. Mentre que la
segona planta es destinarà a aquells que requereixin ingrés després d’una
intervenció quirúrgica o una exploració completa, la primera serà per
als que hi vagin a fer-se revisions exhaustives com el reconeixement full
body. Les noves habitacions no disposen de llit hospitalari. Tenen un caire
més hoteler i compten amb dutxa, sofàs, tauleta, televisió i servei WiFi, ja
que estan concebudes com a espais per abans i després de les proves.

Lliurament dels Premis Barraquer
Dins de la junta general ordinària de l’Institut Barraquer, celebrada el 20
març, es van lliurar els diplomes de cooperador de mèrit de l’Institut. En acció
social o política es va premiar l’Organització Nacional de Trasplantaments.
En l’apartat d’entitats, la facultat d’òptica i optometria de Terrassa. En indústria
farmacèutica o de material quirúrgic, el reconeixement va ser per a LEPLaboratoris Llorens. En el de mitjans de comunicació, el premi el va merèixer
el programa El món a RAC1.
En el mateix acte també es va lliurar el premi Joaquín Rutllan 2011, que va
ser per a la doctora Ania Buigues, per Recidiva de distrofias corneales estromales
tras queratoplastia. Aquest premi, dotat amb 3.000 euros, s’atorga al millor
treball sobre un tema de lliure elecció en el camp de l’oftalmologia i té dos
accèssits dotats amb 1.500 euros cadascun.
Com a colofó, el Banc d’Ulls per a Tractaments de la Ceguesa va distingir com
a entitat col·laboradora per la seva contribució a la promoció de la donació
de còrnies i teixits oculars a Cabré Junqueres Serveis Funeraris. Finalment,
el coordinador general de l’Institut Barraquer, Alberto Madrigal, va presentar
la memòria anual del 2011. ⁄⁄
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Voleu sortir
en aquesta secció?

Anima’t
a
escriure!

La secció Xarxa ACES està
destinada a reflectir els fets
noticiables que generen els
nostres socis. Aquest espai és
una finestra i una oportunitat
per donar a conèixer la vostra
activitat empresarial. Us convidem
a enviar-nos informació sobre
tots els projectes i activitats
que realitzeu i que considereu
rellevants. Esperem les vostres
notícies.
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Limpieza y desinfección de Centros Sanitarios

• Aplicación de nuevas tecnologías
• Controles de calidad constantes
• Personal cualificado
• Importantes ventajas fiscales
para la sanidad

Los Centros de Salud que han confiado en nuestra calidad y profesionalidad,
son los primeros en avalarnos y darnos a conocer a otros Centros.

GESTORA DE SERVEIS PER A LA SANITAT, S.L. c/María Barrientos, 17, bajos

08028 Barcelona

Tel. 93 209 21 02
info@gesesa.net

