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Les primeres
“mesures anticrisi”
Tal com avançava al meu escrit del
darrer ACES Informatiu, ja tenim sobre la taula les primeres “mesures
anticrisi”, que s’han vist agreujades pel
problema de tresoreria comunicat pel
Departament Català de la Salut.
El “Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de
mayo, por el que se adoptan medidas
extraordinarias para la reducción del
déficit público” és el primer instrument que utilitza el Govern Zapatero
després que els seus homònims de la
Unió Europea i no tan Europea, el Sr.
Obama, l’hagin cridat a files.
Aquesta disposició estableix una sèrie
de mesures que deixen els centres i els
serveis de salut “no públics” lliures de la
seva aplicació. Per tant, podríem concloure que, en no afectar-nos la seva aplicació,
se’ns atorgava plena capacitat per autogestionar, de manera individual, la crisi del
nostre àmbit assistencial concret.
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Ara bé, aquest instrument normatiu havia de tenir, necessàriament, la seva translació a Catalunya per part del Govern
de la Generalitat, procés que es duu a
terme mitjançant el Decret llei 3/2010,
de 29 de maig, de mesures urgents de
contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic.
En aquest decret llei canvien les regles
del joc, i pel que fa a l’àmbit concret del
nostre sector, el sanitari privat concertat
i el del concurs, és engolit dins d’aquestes mesures. Consegüentment, en resulta plenament afectat, en els mateixos
termes que la resta de centres sanitaris
públics, als quals ara sí que s’estenen els
seus efectes reduccionistes.
No és moment, ni les circumstàncies així
ho aconsellen, de desmarcar-nos de l’ineludible impacte del decret llei aprovat
pel Govern de la Generalitat el 29 de
maig passat, atès que l’exercici de responsabilitat i de seny per part de “tots”,
lluny de disquisicions sobre per què hem
arribat on som, s’imposa.

Aquesta situació ve acompanyada d’un
problema de tresoreria -que el Departament de Salut va anunciar amb caràcter puntual- a conseqüència del qual el
pagament de la política retributiva previst
per al dia 30 de maig, així com el corresponent a l’activitat concertada del 15 de
juny, es farien efectius amb data 30 de juny.
Val a dir que, tal com se’ns va comunicar
mitjançant el CatSalut, la política retributiva ha estat satisfeta amb data 10 de juny, i
d’aquesta manera s’ha avançat a l’ajornament previst inicialment. El 30 de juny es
va fer efectiu el pagament corresponent a
l’activitat concertada. No obstant, el 6 de
juliol el Servei Català de la Salut ens va informar del nou ajornament del pagament
tant de la política retributiva com de les
tarifes corresponents a l’activitat concertada previstos per al dia 15 de juliol, que
anuncia que farà efectius el proper 30 de
juliol. Aquesta situació ens posa en estat
d’alerta en previsió que pugui arrossegarse si es mantenen “les tensions de tresoreria existents a la Generalitat”.
En aquest sentit i amb l’objectiu de fer front
a l’ampliació del període de pagament de
75 a 90 dies i de poder pagar el personal,
haurem d’instrumentar el seu finançament
mitjançant una negociació amb les entitats
financeres, estudiant-ne les possibles alternatives per tal de pal·liar el cost addicional
que representa i la cobertura que aquesta
situació mereix per part del Departament
de Salut i de la Generalitat.
No és hora ni moment de lamentacions,
atès que la situació actual ens afecta a tots
sense excepció: Administració, Patronals,
Sindicats, Col·legis Oficials i tots plegats
hem de ser capaços d’asseure’ns i arribar a acords que ens permetin gestionar
de la millor manera les mesures anticrisi
establertes, minimitzant en la mesura del
possible el seu impacte als nostres centres i serveis o, el que és el mateix, en
el personal que els fa viables, optimitzant
els nostres recursos, eliminant les bosses
d’ineficiència que puguin existir i predicant amb l’exemple.

[editorial]

Una resposta de sector
Mai no és casualitat que un fenomen
tingui lloc en una coordenada temporal i no pas abans o després.

l’importantíssim paper que juga i que
seguirà jugant, en el futur, en la millora de
les condicions de vida de la humanitat.

Fa molts anys que des d’ACES s’ha
cregut imprescindible establir fòrums
de trobada i debat de totes les empreses que formen el que creiem que
podem anomenar, amb propietat, el
“sector sanitari privat”.

Aquests esforços d’unitat del sector i
de col·laboració a nivell de tot l’Estat
espanyol han tingut per primera vegada una plasmació real en la fundació
d’IDIS (Instituto para el Desarrollo
e Integración de la Sanidad), del qual
aquest ACES Informatiu proporciona
una àmplia informació.

Aquest espai real de la nostra economia és integrat per totes aquelles
empreses que ofereixen als ciutadans
algun producte o servei directament
lligat al manteniment o a l’establiment
de la seva salut.
El “nucli dur” d’aquest sector, des del
punt de vista de la capacitat d’articular respostes socials complexes a les
necessitats d’una societat desenvolupada com la nostra, són les companyies asseguradores i els prestadors de
serveis.
De la mateixa manera, també són molt
importants els proveïdors de productes
sanitaris de qualsevol complexitat, des
d’un apòsit fins a una acceleració lineal
d’última generació així com la indústria
farmacèutica, subsector que continua
tractat injustament per l’opinió pública
i les administracions en no concedir-li

No creiem casual que la cristal·lització
d’aquest procés tan desitjat com necessari s’hagi produït enmig de la
profunda crisi econòmica que estem
patint.
Fa mesos ja vam comentar que les
crisis no deixen de ser processos de
canvi i, consegüentment, de naixement
d’idees i de realitzacions noves, millors
i més útils.
L’IDIS ha de ser un instrument del sector de la sanitat privada, és a dir, de la
salut feta i protagonitzada per les persones i no per les administracions, per
trobar fórmules cap a un sistema sanitari sostenible, més eficient i més just.
Tots el necessitem i estem segurs que
ho serà.
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Miquel Vilardell
El Professor Miquel Vilardell és llicenciat en
Medicina i Cirurgia i doctor en Medicina per
la Universitat de Barcelona. També és Catedràtic de Medicina i Vicerector a la Universitat Autònoma de Barcelona. És especialista en
Medicina Interna via MIR i Cap del Servei de
Medicina Interna a l’Hospital Universitari Vall
d’Hebron. Actualment, és President del Col·legi
Oficial de Metges de Barcelona.
Ha estat membre de diverses Societats Científiques, com per exemple de la Societat Espanyola de Medicina Interna, de la qual ha estat
Vicepresident; de la Societat Catalana de Medicina Interna, de la qual ha estat President;
Honorary Fellow de l’Acadèmia Americana de
Medicina; i Acadèmic de la Reial Acadèmia de
Medicina, entre d’altres.
Ha estat molt actiu en el camp de la recerca
mèdica, i la seva contribució més important és
en les malalties autoimmunes, l’esclerodèrmia
i el lupus eritematós sistèmic.
Ha participat en nombrosos comitès Editorials, com Editor-director de la revista Medicina
Clínica, Director de la revista JAMA (Ed. Espanyola), etc. i en diverses institucions catalanes,
i Membre del Patronat de la Fundació Guttmann, Membre del Patronat de la Fundació
Vila Casas, entre d’altres.
Ha rebut les següents distincions: 1r. Premi
Farreras Valentí, Premi Annals de Medicina de
la Reial Acadèmia de Barcelona, Premi Joan
Vivancos de l’Hospital de l’Esperança, etc.
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Com a president del COMB, parli’ns sobre
la professió mèdica:
A. La valoració del metge: la professió
de metge, tot i que pugui semblar que
la seva consideració social hagi minvat,
continua estan molt ben considerada
socialment. Aquesta concepció és més
una sensació que té el professional
mèdic, que creu que el ciutadà no el
valora prou, que no pas com el ciutadà
el valora realment, perquè els resultats
de les enquestes quant a valoració del
professional mèdic són molt bons. Una
altra cosa és la percepció que té el professional mèdic en el seu exercici professional, que, de vegades, a causa de la
pressió assistencial que pateix en algunes situacions, el tipus d’organització on
treballa o la gestió que es pot aplicar
en un moment determinat, fa que el
professional es pugui sentir estressat i
neguitós en el desenvolupament de la
seva tasca.
B. Els MIR: és el millor programa formatiu que hi ha hagut, sense cap dubte.
Gràcies a aquest programa, el nivell de
la medicina va pujar enormement i ha
donat lloc a professionals excel·lents.
També és evident que aquest programa s’ha d’adaptar als canvis del temps,
i que, potser, avui dia, cal una reflexió
sobre el tipus d’examen que es fa al
MIR. Aquest examen és exclusivament
de coneixements i potser s’ha de modular una mica amb habilitats i aptituds.
Un altre problema és el de la formació
en troncalitat, amb una formació bàsica
per a totes les especialitats i després la
separació segons les diferents especialitats. Però, aquests canvis s’han de fer en
consens i per tal d’ampliar la flexibilitat
entre especialitats, i cal tenir en compte

la veu dels estudiants de medicina i de
tots els agents implicats en el sistema
de salut.
C. La “manca” de metges: la ràtio que
hi ha de metges a Espanya respecte
als altres països de la Unió Europea
és bona. El problema és que el nostre
model de sistema sanitari consumeix
bastants recursos, entre ells, de professionals.Tenim molts centres hospitalaris
distribuïts per la nostra geografia, i això
requereix molts professionals. És veritat que, de vegades, les empreses que
gestionen els centres sanitaris, quan fan
un concurs per tal d’omplir una plaça
perquè els falten professionals, han de
buscar recursos fora. No obstant això,
quan les places estan ben dotades
econòmicament i són estables, s’hi presenta molta gent. Resumint, hi ha dos
factors clau que determinen aquest fet:
el primer és el model organitzatiu i el
segon és la qualitat de la plaça.
D. La carrera professional: la carrera professional és molt important des del punt
de vista de la millora de l’autoestima i
l’autorealització. I també hi ha el desenvolupament econòmic, que significa que
el professional compleix uns objectius i,
a més, és responsable, té dedicació i per
això se l’incentiva. Són dos processos
paral·lels, que s’han de tenir en compte.
E. La retribució en l’àmbit públic i privat: en l’àmbit públic els recursos són
limitats i sempre ho seran. Qui treballa
en el sector públic ha de tenir un sou
digne, que cal anar posant al dia, i ha de
permetre viure de la medicina pública.
També ha d’haver-hi una part variable
important, si el professional va assolint

els objectius marcats. Per tant, la medicina pública ha de garantir la qualitat i
l’aplicació de les tecnologies. Al nostre
país, això es dóna i, per tant, no hi ha
problema. Respecte a la medicina privada, sempre existirà, ja que el nostre
país té gran tradició de medicina privada i mutualista. En el nostre cas, és
complementària de la pública, té un
gran nivell i té un model retributiu diferent, que segueix el model empresarial
privat. La contrapartida és que l’empresa pot rescindir el contracte si no
es compleixen els objectius. En canvi, la
pública és més estatutària i amb més
estabilitat laboral. Tots dos models han
de conviure i coexistir, ja que aporten
molt al nostre sistema sanitari.
F. Quants exerceixen en el públic i
quants en el privat: bé, el que passa és
que la medicina pública i la privada es
barregen. No hi ha sector públic amb
dedicació exclusiva, sinó que normalment els metges de la pública també
treballen a la privada. La majoria de
centres hospitalaris privats de Barcelona es nodreixen de professionals del
sector públic. Hi ha pocs professionals
que facin només una cosa o l’altra.
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Vostè, que té una trajectòria pública catalanista, pot explicar-nos què pensa de
l’Estatut i el Constitucional?
Penso que, en el tema de l’Estatut, els
ciutadans de Catalunya han votat un
model de com ha de ser la interrelació
entre l’estat i el país. Evidentment, això
s’ha de respectar. Si no, serà molt difícil
que la gent tingui afició a la política i a
les consultes que es vulguin fer en un
moment determinat. Sóc del parer que
si un text està molt meditat i consensuat amb totes les forces polítiques a
Madrid se l’ha d’escoltar. I, en cas que
sigui necessari fer matisacions, hauran
de ser molt petites.

La Llei Òmnibus deixa en suspens la
col·legiació obligatòria. Què en pensa,
d’aquesta eventualitat?
Penso que, dins les professions sanitàries, aquest tema no arribarà a produir-se.
Pot haver-hi alguna autonomia, com ja
existeixen ara, que apliqui la voluntarietat de la col·legiació, però crec que no
és bo. És important que existeixi una
agrupació de professionals sobre la base
de la professionalitat perquè dóna la seguretat als ciutadans que existeix una vigilància de la pràctica mèdica i de la mala
praxis. D’aquesta manera, es garanteix al
ciutadà que hi ha algú que regula aquesta
pràctica i la vigila i que té un codi deontològic que els uneix, amb una forma de
veure les coses i amb una ètica comuna.
Per la seva part, els professionals, davant
els problemes que els poden sorgir en
el desenvolupament de la seva pràctica
mèdica, tenen la cobertura d’un col·legi
professional expert en la defensa d’una
praxis. Jo penso que això és positiu i que
és difícil que en treguin l’obligatorietat,
perquè els professionals es continuarien
agrupant igualment i s’hauria de garantir la sostenibilitat del col·legi d’una altra
manera.
Existeix un Informe Vilardell. Com a president de l’informe que porta el seu nom,
quines lliçons en treu, d’aquesta experiència? Quines novetats aportarà?
En aquest informe que porta el meu
nom, hi vam treballar primer un grup
d’experts independents, que va nomenar
6. ACES INFORMATIU

la Conselleria d’Economia i de Salut. Jo el
vaig presidir, però es va elaborar un informe consensuat. En aquest informe, vam
posar l’èmfasi en el valor dels professionals per la sostenibilitat del sistema i en la
necessitat d’un pacte amb tots els partits
polítics que faci sostenible aquest sistema.
Hem de ser conscients que, per buscar
recursos per al sistema sanitari, es necessita un pacte perquè tots els llocs on es
poden anar a buscar recursos tenen un
posicionament ideològic i, si preval una
ideologia per sobre d’una altra, hi haurà
problemes.També és fonamental tenir en
compte el valor de l’organització i el valor
del professional, per la sostenibilitat. Ara, hi
haurà un informe nou que sortirà aquest
mes de juny, que consisteix en la formulació de deu preguntes als components
del primer informe sobre la sostenibilitat,
sobre què pensem del model sanitari, sobre com pensem que ha de ser la relació entre la indústria farmacèutica, sobre
com s’ha de fer la descentralització de la
sanitat, etc. Són opinions independents i
particulars, tot i que al final de l’informe
s’arriba a un document una mica unitari.
Tornaria a fer un altre informe si li ho
demanessin?
Sí, és clar. La meva opinió la dono a qui
me la demana, sigui del color que sigui.
Si demanen l’opinió de Miquel Vilardell, la donaré i, si he de donar l’opinió
del col·legi de metges, reuniré la junta i
intentaré buscar el consens per donar
una opinió unitària.

Per últim, una visió de futur: quin paper
creu que ha de jugar la sanitat en una
economia moderna en el futur immediat
de Catalunya?
La sanitat, a part de ser una gran consumidora de recursos, n’és una gran generadora. El nostre sistema sanitari dóna
feina a molta gent. A moltes comarques,
la primera empresa és l’hospital, a part de
ser una central de compres molt important, darrera de la qual hi ha indústries,
és generadora d’innovació i de recerca.
A la llarga, aquests centres d’innovació i
recerca, que neixen de la mà del sistema
sanitari, seran generadors de patents i de
recursos econòmics. L’empresa, la universitat i els hospitals hem de caminar plegats. El coneixement ha d’anar de forma
transversal, fins arribar a la seva aplicabilitat. Jo, des de la presidència del col·legi
de metges, afavoriré el professional que
tingui idees i li buscaré diners, a través
d’empreses de capital risc, etc., i recursos
perquè porti a terme la seva idea, en sigui
partícip i la desenvolupi dins el país, sense
haver de marxar fora. Per això, sempre
que m’ho pregunten, dic que el col·legi
tindrà empreses sempre que puguin beneficiar els col·legiats o les col·legiades.
Un informe recent de la Cambra de Comerç apunta que el sector sanitari pot
ser el motor econòmic per sortir de la crisi. Creu que aquesta visió és encertada?
El sector sanitari, sí, però unit al camp
de la innovació i la recerca. El sector sanitari sol és consumidor de recursos, és
veritat que en genera molts, però parlem d’un sector que és bàsicament públic. Per ser el motor econòmic, el sec-
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Quins creu que són els reptes que ha
d’afrontar la professió de cara al futur?
I com es pot fer?
En primer lloc, que la qualitat assistencial
que tenim en aquest moment en el sector públic, la puguem continuar tenint de
la mateixa manera en el futur. En segon
lloc, cal vetllar perquè els professionals
puguin ser tan competents com sigui
possible, i que continuïn tenint la mateixa vocació. En tercer lloc, cal formar i
informar molt bé els ciutadans i explicarlos amb detall tot els recursos de què
disposen en el seu sistema sanitari. I, per
últim, cal que els centres sanitaris siguin
centres docents i de recerca, juntament
amb l’assistència, i que això doni fruits de
retorn als ciutadans, que haurien de percebre que aquests recursos retornen a
ell. I això s’aconsegueix amb molta transparència i amb els diners que invertim
en recerca i en assistència.

fer-se realitat amb l’ajuda
del COMB.
- Fomentar la cooperació
dels metges que se senten solidaris i que volen
donar un plus de la seva
vida aquí a Catalunya tot
ajudant altres metges
que estan en situació de
risc i de malaltia, i ajudant
altres països que els puguin necessitar en un
moment determinat.
- Establir un programa
de protecció oficial per
conciliar la vida laboral
i personal, per ajudar la
gent gran o els qui pateixen malalties. I, sobretot,
vetllar perquè la pràctica mèdica sigui correcte
i ajudar el professional
que té problemes per
realitzar aquesta pràctica.
- Obrir el col·legi perquè els professionals expliquin quins problemes tenen i
els problemes que té el col·legi, per tal
de vehicular la veu unitària dels professionals davant de qui correspongui.
- Obrir el col·legi als ciutadans perquè
sàpiguen què fa el col·legi i puguin
participar-hi i vetllar perquè la comissió deontològica continuï tenint una
força important.

Concretament, quins són els reptes del
COMB en un futur immediat?
- Impulsar els metges per tal que surtin
idees bones dels col·legiats i puguin

Quina serà la (política, postura o estratègia) del COMB com a representant oficial
de tots els metges de Barcelona en la
relació amb les companyies d’asseguran-

tor privat hauria de poder atraure gent
de la Mediterrània i del sud d’Europa,
que vinguin aquí a comprar recursos
sanitaris, i això podria passar, però no és
fàcil. El sector sanitari, si lidera el procés
de recerca i innovació en el camp de la
biomedicina, pot ser creador de riquesa, sempre que ho faci juntament amb
la indústria farmacèutica, creant patents
noves i molècules, etc. Això pot generar
recursos per al país i llocs de treball.

ces i mútues, quant a l’actualització del
nomenclàtor i barems segons les noves
tecnologies?
Com ja sabeu, per la llei de les competències, no ens en podem posar gaire
en aquest tema. Però sí que podem
garantir que es farà sentir la nostra veu
en temes com ara el fet que les mútues
hagin de tenir qualitat per desenvolupar la pràctica professional, que la feina
estigui ben remunerada per garantir-ne
la qualitat, etc. Nosaltres sempre farem
sentir la nostra veu, però tenint en
compte la llei.
Quin és el posicionament del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en relació
amb la “laboralització” dels metges que
la Inspecció de Treball pretén (en considerar laborals els contractes fins ara de
caràcter mercantil)? Creu que aquesta
acció suposa un atemptat contra el lliure
exercici de la professió mèdica?
Si la llei de contractes és així, s’haurà
de buscar seguretat per al professional
i evitar riscos en cas que tingui problemes per desenvolupar el lliure exercici.
Dins de la legalitat, hem de buscar la
fórmula més flexible de cara al professional. Això vol dir que, si cal buscar
fórmules noves, caldrà fer-ho. Busquem
flexibilitat, però també ordre.
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Èxit d’assistència del XI sopar
de l’ACES, que va comptar amb
la presència del Sr. Artur Mas

Un any més, el XI sopar d’ACES va esdevenir un punt de
reunió de socis, amics i col·laboradors de l’entitat. L’acte,
celebrat el 20 de maig a l’hotel Grand Marina de Barcelona, va aplegar més de 200 persones. Com és habitual,
aquest esdeveniment representa una cita per a tots els
socis; no obstant, en aquesta ocasió, encara ho va ser més,
ja que es va comptar amb un convidat molt especial, el Sr.
Artur Mas, president de la federació de Convergència i
Unió, que va explicar el seu projecte de país.
8. ACES INFORMATIU
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En primer lloc es va degustar un aperitiu al terrat de l’hotel, on es va poder
gaudir d’unes meravelloses vistes del
port i del mar de la nostra ciutat. En
aquest espai els assistents van poder
passar una estona agradable conversant i intercanviant opinions amb la
resta de convidats.

El XI sopar es va desenvolupar en un
ambient agradable i distès, en què, de la
mateixa manera que en ocasions anteriors, els convidats van tenir l’oportunitat
de compartir uns moments d’oci i lleure,
alhora que intercanviaven opinions i inquietuds sobre la vida social i econòmica
del país i del sector.
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La part més representativa va tenir
lloc al final del sopar, amb els parlaments. El primer en prendre la paraula va ser el Dr. Monset, director general d’ACES, que va començar donant
la benvinguda i agraint la presència
de tots els assistents, especialment la
del Sr. Artur Mas, de qui va destacar
la molt bona predisposició a assistir
a l’acte, que “va trigar tres minuts en
confirmar que vindria”. Tot seguit, va
confessar la seva agradable sorpresa
per l’alta assistència i perquè la crisi
no hagués incidit, ja que “afortunadament esteu tots aquí”, i va aclarir
que, en part, l’èxit de participació era
gràcies al fet que “la persona que ens
acompanya desperta una gran simpatia, expectació i interès”; i després
va cedir la paraula al Sr. Artur Mas
perquè fes “una mica de perspectiva
de les seves idees de futur”. I, amb
aquestes mateixes paraules, va cedir
el torn al Sr. Mas.
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El president de la federació de Convergència i Unió va iniciar el seu discurs amb unes paraules d’agraïment
per haver estat convidat a l’acte, que
és “una distinció que agraeixo de tot
cor”. A continuació, va abordar el tema
d’analitzar la nostra realitat com a país.
Segons el seu parer, “estem en un país
on vivim més que en cap altre país del
món i anem al metge més que en cap
altre”. A més, va aclarir que “comptem
amb un sistema sanitari d’accés lliure,
sense barreres ni peatges, molt més
que altres països molt més rics. I tot
això es fa a un cost molt raonable i
amb un sistema, segons els usuaris de
dins i de fora, de molta qualitat”. I va seguir explicant que “tots aquests factors
junts, des del punt de vista públic, no
tenen gaire més recorregut per seguir
caminant”, i va qualificar el sistema de
lliure accés i gratuït com “una entelèquia, perquè gratuït no hi ha res”.

la realitat és que es paga amb els
impostos. D’altra banda, va destacar que “el ciutadà està molt satisfet amb aquest sistema, però no és
conscient que ha arribat un punt en
el que és impossible mantenir-ho tal
com està”. I va manifestar la necessitat de treure el peu de l’accelerador
de forma inmminent. En concret, va
parlar de tres punts:

En aquesta línia va dir que la gent té
la percepció que és gratuït perquè
no ho paga de la seva butxaca, però

2. S’ha de començar a explicar a la
ciutadania que tot el catàleg de serveis
que el sistema públic ha proporcionat

1. El futur govern de Catalunya ha de
tenir una visió unitària del sistema sanitari, més de conjunt, i ser conscient
que les seves capacitats no s’estan
utilitzant a ple rendiment. Per exemple, a Catalunya hi ha 7.000 places de
residències construïdes que no estan
atribuïdes i hi ha una cua d’espera
de persones amb discapacitats que
volen aconseguir una plaça per poder ser ateses. A més, se’n segueixen
construint de noves.

fins ara no es podrà seguir proporcionant. Això
serà realment complicat, perquè la població està
acostumada a tenir aquests serveis. Per fer-ho possible caldrà buscar fórmules de finançament complementari, la gent haurà de començar a pagar de
la seva butxaca. I tot això s’haurà de començar a
aplicar de forma urgent.
3. S’hauran de donar estímuls a totes aquelles
accions que descongestionin el sistema de salut
públic. Haurem de recuperar aquestes mesures, ja
utilitzades en altres moments, per una qüestió de
supervivència del sistema.
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Finalment, per acabar el seu parlament, va extraure una sèrie de conclusions relacionades amb el que havia dit anteriorment, sobre què
ens convé en clau de país: “aquests darrers dies s’ha parlat molt de
com s’ajusten els dèficits (xecs de natalitat, reducció dels sous dels
funcionaris, etc). Però, en canvi, es parla molt poc de com aquest país
dóna la volta a la situació des d’un punt de vista de creació de riquesa.
I això, no només s’aconsegueix retallant la despesa, sinó que s’ha de
recuperar la capacitat i la iniciativa”. Així mateix, va apel·lar a buscar les
fortaleses de Catalunya i a potenciar-les. I va posar com a exemple l’alt
nivell sanitari que té el país “i no només des del punt de vista de l’atenció social, sinó també des del potencial econòmic que creï riquesa i
sigui un referent de portes enfora a nivell sanitari”. I va concloure dient
que “quan un país passa per la nostra situació pot caure en el risc de
sacrificar la qualitat, però no podem perdre la qualitat intrínseca del
sistema, perquè sinó deixarem de ser competitius”.

L’acte es va clausurar amb la intervenció de la Sra. Cristina Contel, presidenta d’ACES, que en el seu discurs
va constatar la importància de parlar
del futur; va explicar que “des d’ACES
hem emprès un seguit d’accions i de
mesures per tal de promoure la reconducció del model sanitari actual,
que s’evidencia com insostenible, a
un model sanitari que es regeixi per
l’eficiència, l’eficàcia, la optimització

“S’han de buscar les
fortaleses de Catalunya
i potenciar-les, com
exemple l’alt nivell
sanitari que té el país”
dels recursos existents, el reconeixement dels professionals, la proximitat
i la possibilitat d’optar lliurement, per
part del pacient, d’entre tota l’oferta
de la sanitat”.
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En aquesta línia, va portar a col·lació que
“la sanitat ha posat l’accent en les tres A:
aprimament, austeritat i agilitat del sector
sanitari, tot evidenciant que no és possible
tot i a tota hora”. Tot seguit va continuar
analitzant el sector sanitari i va destacar
que mirant el passat podem veure que fa
molt de temps que el nostre sector sanitari demanda una sèrie de mesures com
la corresponsabilitat dels usuaris a l’hora
de fer ús racional dels serveis, l’optimització i utilització del 100% dels recursos
existents amb independència de la seva titularitat i la desgravació fiscal de les dobles
cobertures, entre d’altres. I va adduir a “la
impopularitat, falta de voluntat política i
sobretot, falta de seny” que aquestes peticions no s’hagin tingut en compte.També
va destacar que “s’ha continuat invertint
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en centres i serveis sanitaris de nova creació quan s’evidenciaven, molt abans de
la seva projecció, com deficitaris i insostenibles”. I, en aquest sentit, va expressar
la seva convicció “que aquest panorama
ha de canviar necessàriament, ja que de
vegades treballar bé i molt bé no és suficient, sinó que cal tenir l’espai i l’oportunitat
per demostrar-ho”.
La insostenible realitat actual, va prosseguir, “portarà irremeiablement temps de
canvis pels quals hem d’estar preparats
per tal de convertir cadascuna de les
noves accions que s’emprenguin en una
oportunitat de creixement, en un avantatge de posicionament i en la possibilitat
d’explorar noves vies d’optimització de
les inversions realitzades”. I va matisar que
això s’hauria de fer sempre a partir de les
necessitats que demanda el ciutadà i de
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les possibilitats reals que els pot oferir el
sector sanitari. Finalment, es va adreçar als
governants per demanar-los que “s’apliquin la lliçó de Confuci, que deia “estudia
el passat si vols pronosticar el futur” i el
que deia Napoleó, “qui s’oblida de la seva
història està condemnat a repetir-la””; i va
recordar que “aquest és un luxe que en el
món globalitzat on avui estem immersos
no ens podem permetre”.
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L’Institut per al Desenvolupament i la
Integració de la Sanitat (IDIS), una aposta
de valor de la sanitat privada a Espanya
fomentarà i desenvoluparà iniciatives
encaminades a potenciar un òptim nivell assistencial i sanitari; tot això amb
la finalitat que el pacient disposi de
tots els mitjans necessaris per donar
resposta a les seves necessitats.

Alguns membres representants del patronat fundacional de l’IDIS, integrat
pels principals grups de clíniques privades i companyies d’assegurances
implicades en la sanitat privada del nostre país.

L’Institut per al Desenvolupament i la
Integració de la Sanitat (IDIS) neix per
tal de posar en valor l’aportació de la
sanitat privada al sistema sanitari i per
dotar a aquest sector d’una representació institucional d’acord amb la realitat,
en un context de col·laboració i complementarietat amb la sanitat pública.
L’IDIS fomentarà i desenvoluparà iniciatives encaminades a potenciar un
òptim nivell assistencial i sanitari per
tal que el pacient disposi dels mitjans
necessaris per donar resposta a les seves necessitats.
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genera un estalvi per al sistema de salut que els experts estimen en 1.300
euros per usuari i any. L’assistència privada constitueix, per tant, un important complement a la sanitat pública,
aporta a l’administració una valuosa
col·laboració en termes d’eficiència i
assegura una font de sostenibilitat del
sistema sanitari.

“La creació de l’Institut per al Desenvolupament i la Integració de la Sanitat
(IDIS) marca una nova era i una aposta de valor per un sector -el de la sanitat privada-, innovador, compromès i
avantguardista”. Així ho ha assenyalat
Juan Abarca Cidón, secretari general
de l’IDIS, durant l’acte de presentació
d’aquesta nova institució, que va tenir
lloc a Madrid el 9 de juny.

Malgrat tot això, “i de ser un pes cada
cop més important dins el sistema,
les administracions situen la medicina
privada en un pla secundari”, explica
Pedro Luis Cobiella, president de l’IDIS;
“hi ha una important discrepància entre l’impacte econòmic i assistencial
d’aquest sector i la realitat institucional
que representa”, afirma. En aquest escenari, l’IDIS respon que “neix amb la
finalitat de posar en valor l’aportació
de la sanitat privada al sistema sanitari i
dotar aquest sector d’una representació institucional d’acord amb la realitat
en un context de col·laboració i complementarietat amb la sanitat pública”.

Amb més de vuit milions i mig de
ciutadans assegurats, juntament amb
les seves famílies, l’assistència sanitària
privada suposa el 2,51 del PIB del nostre país. A més, proporciona ocupació
fixa a més de 350.000 professionals i

Sanitat privada i sanitat pública, dos
sistemes complementaris. Amb un Patronat fundacional integrat pels principals grups de clíniques privades i companyies d’assegurances implicades en
la sanitat privada del nostre país, l’IDIS

“En realitat, només hi ha una medicina i
un únic pacient tant per al sector públic
com per al privat i el més important
són, sens dubte, els resultats en salut.
Per això, és necessari canviar el concepte que fins ara s’ha atribuït a la sanitat
privada, que sempre s’ha considerat
com a una sanitat dual de la pública, i
s’ha traslladat a la societat que tots dos
són sistemes complementaris, que han
de coexistir perfectament per garantir
la millor oferta assistencial als ciutadans”, assenyala Pedro Luis Cobiella.

el sector sanitari privat
representa actualment
més del 30% de la sanitat
espanyola.
Com a punt de partida per aconseguir aquesta complementarietat, que
no dualitat, el president de l’IDIS advoca perquè “des del mateix moment
en què la persona física paga per la
seva salut, igual que paga a través de la
Seguretat Social, el ciutadà que tingui
contractada medicina privada no tingui desavantatges pel que fa a l’usuari
de la sanitat pública, a la descàrrega de
despesa”.
La sanitat privada a Espanya

La sanitat privada és, sens dubte, un
sector amb una enorme importància
en la generació de valor i ocupació,
“així com en allò que alguns anomenen ja el nou model econòmic basat
en la sostenibilitat, el coneixement i
la innovació”, afirma el president de
l’IDIS.

[reportatge]

Amb 491 hospitals i prop de 56.000
llits, el sector sanitari privat representa
actualment més del 30% de la sanitat
espanyola. “El 25% de les urgències, el
32% dels ingressos hospitalaris i el 40%
de les intervencions quirúrgiques del
sistema sanitari espanyol es produeixen en hospitals privats”, explica, per
la seva banda, Juan Abarca Cidón. Així
mateix, “aquest sector porta a terme
el 15% de les consultes de tot el sistema sanitari. També és important tenir
en compte que prop del 40% dels TAC
i el 60% de les ressonàncies nuclears
magnètiques (RMN) es realitzen en el
sector sanitari privat, fet que clarament
parla a favor de la seva aposta per la
innovació tecnològica”, assenyala.
I és que “l’increment de la competència en els darrers anys ha fet, per una
banda, que la sanitat privada disposi de
l’equipament més sofisticat i avantguardista vinculat sempre als nous avenços
tecnològics, i de l’altra, que s’incrementin
de manera significativa les tasques de

Sr. Juan Abarca Cidón, Secretari General de l’IDIS; Sra.
Cristina Contel, Presidenta de l’ACES; Sr. Pedro Luis Cobiella,
President de l’IDIS; i Lluís Monset, Gerent de l’ACES.

formació, innovació i R+D+I a tota la
xarxa d’hospitals privats del nostre país”,
apunta Pedro Luis Cobiella.
L’IDIS, un fòrum obert

L’Institut per al Desenvolupament i Integració de la Sanitat (IDIS) “és una en-

titat sense ànim de lucre que neix amb
l’objectiu de posar en valor l’aportació
de la sanitat privada al Sistema Nacional de Salut i promoure la millora de
la salut de tots els espanyols”, explica
Joan Abarca Cidón. Per això, fomentarà i desenvoluparà totes les iniciatives
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que des de la sanitat privada estiguin
encaminades a la consecució d’un òptim nivell assistencial i sanitari de tots
els sectors de la població, “promovent
la integració del sistema sanitari sobre
la base dels següents valors: complementarietat, col·laboració, sostenibilitat, innovació i responsabilitat “, afirma
el secretari general de l’IDIS.
En l’actualitat, l’IDIS està integrat pel
Grup Hospital de Madrid, Grup Quirón, Grup Hospiten, Grup Capio, ACES
i USP i les companyies asseguradores
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privades ASISA, ADESLAS, SANITAS,
MAPFRE, DKV i Aresa-Mutua Madrileña. “Les organitzacions que composen el Patronat de l’IDIS posicionen
aquesta entitat com el referent” multistakeholder “de la sanitat privada que
pretén ser al nostre país”, destaca Juan
Abarca Cidón.
El secretari general de l’IDIS també
assenyala que l’Institut “és un fòrum
obert, on el denominador comú està
basat en la projecció i posada en valor
de la sanitat privada dins del sistema sa-

nitari espanyol, per tant, qualsevol institució, empresa, organització o persona
que tingui aquesta mateixa inquietud
sempre serà benvinguda i tindrà les
portes obertes per integrar-se”, afirma.
En paraules del president, “l’IDIS té un
àmbit integrador on tenen cabuda tots
aquells que vulguin aportar la seva experiència i realitat en un projecte que
redunda en benefici del pacient, del professional sanitari i de la pròpia sanitat. De
medicina només n’hi ha una, i de sanitat,
també”, conclou Pedro Luis Cobiella.

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
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Els nostres socis
Creu Blanca inaugura un nou escàner
permet l’examen complert d’un pacient
en menys de 20 segons

Primer premi de l’Acadèmia Americana
d’Oftalmologia 2009 a l’ICO
Les Unitats de Genètica i Glaucoma del Instituto Condal de
Oftalmología (ICO) han obtingut el Best Poster Award de
l’Acadèmia Americana d’Oftalmologia (AAO) a la millor comunicació en pòster. La AAO és l’organització oftalmològica més
prestigiosa i es reuneix anualment per unir els coneixements
més nous dins de l’oftalmologia. Han seleccionat el contingut
d’aquest pòster com el més rellevant de tota la reunió celebrada
a San Francisco l’octubre de 2009.
Com a resum del treball transcrivim les conclusions:“Creiem que
l’estudi mutacional del glaucoma ajuda a detectar nous casos de
la malaltia per poder tractar aviat i frenar el desenvolupament
d’aquesta invalidant malaltia; pot influir en la nostra actitud terapèutica pel que fa a la decisió de tractar o retirar un tractament”.

Dia Internacional d’Infermeria 2010
El TAC de 320 corones, que funciona como un ràdar, realitza
una revisió pormenoritzada i ràpida que garanteix la detecció
de qualsevol patologia o mínima lesió.

El passat divendres 4 de juny Creu Blanca va convocar els mitjans de comunicació per presentar-los Aquilion One, un revolucionari escàner adquirit pel grup mèdic Creu Blanca. Aquest
escàner, inaugurat oficialment per la Consellera Marina Geli,
ofereix un diagnòstic de tot el cos en menys de 20 segons, i
redueix fins i tot en un 80% la irradiació i, per tant, els efectes secundaris que genera. Les prestacions d’Aquilion ONE
perfeccionen la medicina preventiva. És sobretot recomanable la prova “full body” (una revisió general exhaustiva) per
a persones asintomàtiques de més de 40 anys i amb certs
factors de risc.
Només n’hi ha 14 en tot el món i és el primer aparell d’aquestes
característiques que funciona a Espanya. A part d’oferir aquestes
revisions completes, permet fer diagnòstics de diferents zones de
l’organisme d’una forma menys invasiva i amb la mateixa eficàcia
que els mètodes convencionals. Gràcies a aquest nou aparell de
tomografia computeritzada (TAC), que captura 320 talls en un
temps rècord de 0,35 segons, els especialistes disposen en qüestió
de segons d’informació detallada i precisa de l’interior de l’organisme del pacient, que, en cas d’intervenció, facilita el treball als
cirurgians.
La Dra. Enriqueta Alomar, directora mèdica de Creu Blanca, va
acompanyar els assistents a l’esdeveniment a tot el recorregut per
la clínica fins a arribar a la sala on s’ubica Aquilion One, on els esperaven els doctors Xavier Alomar, cap d’I+D+i, Guillem Pons, cap
d’imatge cardíaca i Jordi Ruscalleda, cap de neurorradiologia. Cada
un d’ells, va fer una breu explicació sobre què significava i representava treballar amb l’equip més avançat fins a aquests moments
en l’àrea dels escàners.
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Sota el títol de “Professió infermera: Perspectiva del professional
i de la ciutadania” i amb l’objectiu d’analitzar la imatge que la ciutadania té de la professió d’infermera en l’actualitat i la perspectiva de futur, la Direcció Estratègica d’Infermeria del Departament
de Salut, va organitzar el Dia Internacional d’Infermeria 2010.
Entre d’altres membres, el comitè organitzador estava format
per una experta en la matèria: Núria Cobalea, sotsdirectora assistencial, i Cap d’Infermeria del Grup Corachan i presidenta del
grup de directores d’infermeria d’ACES.
Aquesta jornada va tenir un caire diferent a les edicions anteriors. Es va comptar amb la presència de les entitats prestadores de serveis i també amb la dels ciutadans, per tal
de conèixer la seva visió sobre la infermeria. D’una banda,
tenim la visió de la ciutadania, que té una visió distorsionada de la infermera: existeix un gran desconeixement de la
gran capacitat que té la infermera per desenvolupar el seu
rol autònom en la relació amb la seva feina i la visió de la
professió com un ofici. D’altra banda, vam escoltar l’opinió
de les infermeres, que reivindiquen els seus estudis com a
estudis de qualitat, universitaris i especialitzats; així com la
seva identitat pròpia com a agents de salut. Les infermeres
van posar de manifest el seu objectiu de potenciar l’autocura i van parlar del seu paper com a actors principals de la
seguretat dels pacients.
L’acte va comptar amb tres taules de debat que van analitzar
els temes esmentats anteriorment. Les conclusions que es van
extraure van ser que la ciutadania i els professionals necessiten
aprofundir i conèixer-se millor. Aquest col·lectiu es va plantejar
com a objectiu ser capaç, amb l’ajuda de les institucions i dels
mitjans de comunicació, de traslladar una imatge real de la professió, en què es reconeguin els següents valors: professionalitat,
autonomia, qualitat tècnica i assistencial, treball proper i humà i
de responsabilitat, etc.
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El Doctor José Javier Sarmiento s’incorpora
com a nou Director Mèdic de Clínica CIMA
La Clínica CIMA (Centro
Internacional de Medicina
Avanzada), de Barcelona,
compta amb un nou Director Mèdic en la figura del
Doctor José Javier Sarmiento, que també assumeix la
presidència del Comitè Ètic
d’Investigació Clínica (CEIC)
del centre.
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de
Barcelona, José Javier Sarmiento és especialista en Medicina Interna i en Medicina Intensiva, especialitat dins la qual ha desenvolupat una intensa
tasca professional, tant a l’Hospital Germans Trias i Pujol
de Badalona, com a la mateixa Clínica CIMA, de la qual és
Coordinador Responsable d’Urgències i UCI, càrrec que
mantindrà juntament amb la Direcció Mèdica i la presidència del CEIC.
A més d’una intensa tasca assistencial, el Doctor Sarmiento
s’ha prodigat també en l’àmbit docent i en el de recerca, i ha
participat com a professor a diversos cursos organitzats per la
Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona.

VIª Edició Premis Tedec Meji
Un any més els laboratoris Tedec Meji van voler premiar
la tasca clínica i acadèmica dels Metges Interns Residents
MIR del Centre d’Oftalmologia Barraquer.
Així, el passat dia 4 de maig, a l’Auditòrium de l’Institut
Barraquer va tenir lloc la cerimònia de lliurament de la VIª
edició dels Premis Tedec Meji. L’acte va estar presidit pel
professor Joaquim Barraquer, acompanyat del Jurat, compost pel Dr Rafael I. Barraquer (Director de Docència de
l’COB), el Dr Guillem Andreu (Director Mèdic de Tedec
Meji) i el Dr Jeroni Nadal (Membre de la Comissió de
Docència del COB.)
En les seves diferents categories, els premiats van ser :
• Paula Verdaguer, per “Cirurgia del forat macular miòpic
amb despreniment de retina del pol posterior “.
• Mª José Capella, per “Recobriment del tub valvular exterioritzat amb pegat de pericardi boví i empelt de mucosa bucal”. Daniel Pérez, per “queratoplàstia Pediàtrica:
Indicacions i resultats”.
• Dra Sandra Ubía, per “Queratoplàstia lamelar posterior
(DSAEK): la nostra experiència. Tècnica quirúrgica i resultats preliminars”.
Un cop lliurats els Premis, es va donar pas a un còctel de
celebració.
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Jornada flexibilitat laboral com a
resposta a la crisi

Inauguració Ressonància Cetir - Utset

Sra. Roser Castillo, regidora de l’Ajuntament de Badalona
i el Dr. Jordi Setoain, cofundador de CETIR Grup Mèdic.

Anna Forment, Responsable de Consultoria Organitzativa
de COSTAISA, Margarita Bailac, Directora de Personal de
la Societat de Prevenció d’ASEPEYO, Manel Hernández,
Soci de Sagardoy Abogados i José Carranceja, Director de
Desenvolupament de Negoci de BT.

El passat 16 d’abril de 2010 COSTAISA va organitzar juntament amb AEDIPE Catalunya un esmorzar executiu en el
qual assistiren més de 50 persones de l’àmbit de R. H. i d’Organització de grans empreses de diferents sectors.
La jornada es va emmarcar en la flexibilitat laboral per afrontar la crisi econòmica actual, amb un enfocament multidisciplinari posant especial atenció a la implantació del teletreball
com una aposta de flexibilitat de futur.
La implantació del teletreball aporta beneficis tant a l’empresa com al treballador i alhora permet reduir despeses sense
comprometre l’estratègia de futur de l’organització.
En aquesta jornada es van plantejar l’enfocament metodològic d’un projecte d’aquest tipus i es va exposar l’experiència
concreta d’una empresa que està en fase pilot, posant atenció en els aspectes més crítics que cal tenir en compte.
Es va parlar del marc legislatiu que regula el teletreball i finalment es va fer un repàs de l’actualitat de les telecomunicacions que poden donar suport al nou paradigma de treball.

El dia 25 de març es va inaugurar el nou centre RESSONÀNCIA CETIR - UTSET, ubicat a les instal·lacions de Dr.
J. Utset Ballesté Diagnòstic Per la Imatge a Badalona. L’acte
va ser presidit pel mateix Dr. Joan Utset, el Dr. Jordi Setoain,
cofundador de CETIR Grup Mèdic, la Sra. Roser Castillo,
regidora de Salut de l’Ajuntament de Badalona; el Dr. Joan
Carles Vilanova, professor de la Universitat de Girona i Codirector Mèdic de Ressonància Girona; i el Sr. Ferran Falcó,
1r Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Badalona.
Tot això s’esdevé gràcies a la innovadora tecnologia que
aporta aquesta nova societat, mitjançant la incorporació
de la Ressonància Magnètica ESAOTE G-SCAN RELEASE
9.8B, sistema innovador de RM dedicat especialment a les
RM musculoesquelètiques.
Amb aquesta nova tècnica s’espera que es converteixi en
un dels centres de referència de tot el Barcelonès Nord i el
Baix Maresme; amb aquest nou centre, CETIR disposa ja de
21 unitats assistencials. CETIR Grup Mèdic va iniciar la seva
activitat com a empresa pionera en el camp de la Medicina
Nuclear l’any 1963, i actualment és una de les empreses
líders en Diagnòstic per a la Imatge a Catalunya, així com
referent a nivell estatal per la qualitat dels seus serveis i la
seva tasca contínua d’inversió en R+D+i.

Advertència de la Fundació Tripartita:
La implantació de sistemes de protecció de dades no és bonificable
La Fundació Tripartita para la Formación en el Empleo adverteix empreses i consultors, a tots els gestors de formació
per a l’ocupació del sistema de bonificacions d’àmbit estatal,
sobre l’existència d’entitats que de manera gratuïta ofereixen
serveis d’implantació, auditoria i assessoria jurídica en matèria
de protecció de dades de caràcter personal, que en la pràctica financen aquests serveis amb càrrec al crèdit assignat per
a la formació, un fet que pot arribar a ser constitutiu de frau.

nifiquen per formació es vegin implicades en una cadena
d’errors, que els obligui a de tornar les quanties bonificades.

El Reial Decret 395/2007 i l’Ordre Ministerial 2307/2007
estableixen que aquest crèdit està destinat exclusivament a
la realització d’accions formatives i permisos individuals de
formación dels treballadors.

La Fundació Tripartita fa una crida a tots els usuaris perquè en cas de rebre alguna oferta d’aquest tipus de serveis o altres de similars característiques, contactin amb el
servei al client de la Fundació (servicioalcliente@fundaciontripartita.org).

La Fundació Tripartita ha iniciat un procés de comprovació
dels fets i ha posat en marxa els mecanismes de control
oportuns, per constatar les bonificacions practicades i evitar en el futur que les empreses beneficiàries que es bo22. ACES INFORMATIU

Les empreses que es bonifiquin per la contractació de serveis d’implantació, auditoria i assessoria jurídica en matèria
de LOPD, hauran de retornar els imports corresponents i
atenir-se a les actuacions pertinents del Servei Públic d’Ocupació Estatal i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Per últim, ACES avisa que la implantació de sistemes de
qualitat podria patir ofertes en el mateix sentit, quan
aquestes tampoc són bonificables.

[notícies aces]

Assemblea Ordinària de l’ACES

El passar 20 d’abril es va celebrar l’ Assemblea Ordinària de
l’ACES als locals de PIMEC, a on es van aprovar els comptes
del passat exercici i el pressupost del 2010. Així mateix, la
Sra. Elena de la Campa, responsable d’Organització i Sistemes de l’ACES, va presentar el nou web, que estarà operatiu després de l’estiu.
La Sra. Cristina Contel, Presidenta de l’ACES, va exposar
l’informe d’activitats, que va valorar com a molt positiu en el
seu esforç per situar el sector que representa en les millors
condicions per fer front a la crisi econòmica.
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Activitats ACES
Presentació del Projecte de Portal de Cites Mèdiques d’ACES

Sra. Cristina Contel i Sr. Salvador Moreno.

El passat 11 de maig es va celebrar un esmorzar de treball per
presentar el Projecte del nou Portal de Cites Mèdiques desenvolupat per Tuotempo, empresa especialitzada en la creació i el
desenvolupament d’agendes a mida. Mitjançant l’acord entre
Tuotempo i ACES es pretén posar a disposició de tots els socis
d’ACES aquesta eina, que suposa un estalvi de costos i un retorn
de la inversió inicial en un curt termini de temps
El senyor Salvador Moreno, director de Tuotempo, va fer una demostració pràctica de com activar agendes i aconseguir cites dirigida als directors, gerents i directors mèdics dels centres associats.
Els pacients, mitjançant aquesta eina, poden realitzar reserves
en els centres sanitaris per diferents vies:

Acte de benvinguda als nous socis de l’ACES

El passat 8 d’abril va tenir lloc a la seu de l’ACES, un acte
de benvinguda als nous socis de recent incorporació a
l’Associació. En un acte senzill i cordial, la nostra Presidenta
Sra. Cristina Contel i el Director general, Dr. Lluís Monset
van explicar què és l’ACES, i tot el que pot fer per als seus
associats. La reunió va comptar amb la presència de tots els
col·laboradors de l’ACES, amb qui els nous associats van
poder canviar impressions. Finalment es va servir un aperitiu.
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• On-line mitjançant el web d’ACES: es pot utilitzar el web
d’ACES per cercar cites mèdiques amb els diferents centres associats. L’usuari pot triar com vol que el centre es
comuniqui amb ell (correu electrònic, telèfon fix o sms)
per enviar la confirmació i el recordatori.
• Per sms: eina quotidiana que permet fer reserves i cancel·
lacions als centres sanitaris, alhora que interactuen amb els
pacients, a través de recordatoris, cancel·lacions, etc.
• Per centraleta automatitzada: interactuant amb el telèfon
fix es pot realitzar una reserva sense parlar amb ningú,
seleccionant les opcions que la gravació va oferint.
• En un futur, per TDT.
Cas pràctic d’una clínica interessada:
Les agendes dels diferents metges de cada centre es recolliran
en una agenda de treball comuna que també enregistrarà totes
les cites que es van fent per les diferents vies esmentades abans.
El software se sincronitzarà automàticament amb les agendes. El
centre sanitari també podrà triar els serveis que dóna d’alta i els
que no i, per tant, algunes prestacions seran reservables des de la
web i altres no. També pot triar com s’envien les comunicacions
d’aprovació d’una reserva, modificació o cancel·lació i poden personalitzar els missatges: durada, preu del servei, hores, etc.
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Jornada sobre la gestió de l’absentisme als centres sanitaris

D’esquerra a dreta: Sra. Candi Carretero, Sra. Mercè Espinosa, Sr. Francesc Barrera i Sr. Enric Bartomeu.

L’auditori de la clínica CIMA va ser l’escenari per al desenvolupament d’una jornada en la qual es va tractar un dels temes que
més preocupen la sanitat privada en els últims anys: l’absentisme
laboral.
L’acte va consistir en una taula rodona formada per Mercè Espinosa, directora de MERS RSE, Candi Carretero, membre de la
comissió de R.H. d’ACES i Enric Bertomeu, cap de coordinació
de serveis a empreses d’EGARSAT. Tots van exposar els seus
punts de vista sobre com disminuir la forta incidència de l’absentisme en els centres sanitaris privats.
Van presentar l’acte el senyor Joaquim Tosas, president de CIMA,
i el doctor Lluís Monset, director general d’ACES. El primer va
assenyalar la manca de competitivitat del nostre país, i va afirmar
que l’absentisme n’és una de les principals causes. Va explicar
que l’absentisme es considera un problema molt important en
el sector sanitari privat, tant pel que fa al personal de serveis
subalterns com al personal sanitari. El doctor Monset va parlar
de les associacions patronals, en general, i concretament d’ACES,
que neixen amb l’objectiu de plantejar una estratègia adequada
per a les empreses en les relacions laborals; va aprofitar per
recordar diverses negociacions col·lectives que s’havien produït
amb èxit. Tot seguit va analitzar les possibles solucions per eradicar aquest complicat problema que perjudica tant el nostre
sector i l’economia en general. Per tant, és necessari analitzar el
que passa, extreure’n conclusions i compartir-les amb els sindicats per buscar solucions.
Tots tres ponents van coincidir en la necessitat de calcular els
costos de l’absentisme, ja que moltes empreses no coneixen el
cost que té, i de fer un diagnòstic de la realitat sociolaboral de
l’empresa i de les causes que generen l’absentisme per:
- fer cara a l’absentisme d’una manera estructurada, sistemàtica
i constant;
- desenvolupar eines i polítiques adequades per a cada cas;
- establir criteris de l’absentisme;
- identificar el tipus de baixa: AT, EP, ITCC.
Per la seva banda, la Sra. Espinosa va recomanar una sèrie d’ac-

cions preventives (accions que realitza l’empresa per promoure el bon clima laboral, crear relació de pertinença entre les
persones treballadores i l’organització, accions periòdiques i
continuades de control de la situació i la incorporació de la
persona treballadora) i d’accions reactives (un cop es produeix l’absentisme s’han d’utilitzar diferents eines legals per intentar reduir-lo). I per acabar la seva presentació, va recomanar la
creació d’un pla de gestió de l’absentisme (creació d’una figura
responsable de l’absentisme, anàlisi dels casos reincidents, creació d’un règim sancionador restrictiu, etc.).
El senyor Enric Bartomeu va explicar que per calcular encertadament el cost de l’absentisme és necessari quantificar els costos directes (salari del treballador, cotització a la seguretat social,
etc.) i els indirectes (selecció del treballador, substitució del treballador, hores extres diverses, pèrdua de qualitat, contractació
per ETT, etc.). Un cop calculat l’absentisme, s’ha de decidir quins
recursos econòmics es volen invertir per reduir-lo i transmetre
als treballadors els costos assumits. Finalment, va presentar la
Guía práctica para la gestión del absentismo com a resultat de
la col·laboració entre Egarsat (lideratge, coordinació i redacció),
Landwell (suport en l’anàlisi jurídic), Esade (suport amb les definicions acadèmiques) i Aedipe (suport amb els departaments
de recursos humans participants).

Sra. Cristina Contel i Sr. Joaquim Tosas.
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cionar una base de dades dels diferents centres d’ACES, tots
de diferent tipologia i dimensió, amb la finalitat de definir l’absentisme, identificar-ne les causes, avaluar-ne els costos directes,
focalitzar les negociacions futures del conveni, fer benchmarking
(compartir experiències i formes d’actuació) i establir una sèrie
d’accions preventives i correctives per reduir-lo (formació dels
comandaments entremitjos sobre la gestió de l’absentisme, premiar la presència, etc.).

Dr. Lluís Monset i Sr. Joaquim Tosas.

En últim lloc, la senyora Candi Carretero va presentar els resultats obtinguts en l’estudi elaborat pel grup de treball de R.H.
d’ACES, que el 2009 es va plantejar la necessitat de confec-

El torn de preguntes, el va moderar el senyor Francesc Barreira,
president de la comissió de R.H. d’ACES, i va concloure amb
un interessant debat al respecte de les diferents experiències
desenvolupades en el sector per frenar la incidència de l’absentisme. La jornada, la va clausurar la senyora Cristina Contel, presidenta d’ACES, que va agrair a CIMA i, concretament, al senyor
Tosas l’oportunitat de realitzar l’acte al seu auditori, als ponents
per la seva participació, al moderador per la seva intervenció i
coordinació i, molt especialment, a Elena de la Campa i a Deanna Zarzosa, gràcies a les quals ha estat possible la celebració
d’aquest esdeveniment.

Renovació d’acords de patrocini
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COMTEC, empresa especialitzada en Consultoria de Gestió i
sistemes de qualitat, ha volgut renovar l’acord de patrocini amb
ACES. La signatura va ser ratificat pel Sr. Pau Negre, Director
de COMTEC i el Dr. Lluís Monset, Director general de l’ACES.

PROSEGUR, empresa líder en tecnologia i sistemes de
seguretat, ha renovat l’acord de col·laboració amb ACES. El
seu President, Sr. Javier Mirallas i el nostre Director General,
Dr. Lluís Monset, van ratificar l’acord.

El Sr. Jordi Buisan, Director de la Unitat de negoci de Consultoria i Solucions de COSTAISA ha renovat l’acord de
patrocini amb ACES, que ha signat amb el nostre Director
general, Dr. Lluís Monset.

CONFIDE, Correduría de Seguros, ha renovat l’acord de patrocini per al VIII Torneig ACES de Golf de la Sanitat Privada
Catalana. El seu Conseller Delegat, Sr. Martín Navaz i el Dr.
Lluís Monset, Director general de l’ACES, han rubricat l’acord.
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