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Ja tenim nou
conseller de Salut
El Dr. Boi Ruiz, fins ara president de la patronal sanitària concertada Unió Catalana d’Hospitals (La
Unió), ha estat nomenat Conseller de Salut, pel
molt honorable President de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur Mas. La trajectòria professional
del nou Conseller és una gran sort i oportunitat
des del punt de vista patronal, perquè el fa coneixedor de la problemàtica concreta de la sanitat en
l’entorn de l’empresa del sector salut, la qual cosa
li atorga un plus de responsabilitat a l’hora de calibrar l’impacte de les mesures per prendre.
Des d’ACES ja li hem fet arribar no solament la
protocol·lària felicitació per tal esdeveniment, sinó
la més sincera predisposició i voluntat, per part de
l’àmbit privat de la sanitat catalana, de fer costat
en tot allò que contribueixi a reconduir la delicada
situació per la qual travessa el sector salut.
Desitgem que el nou Conseller de Salut que ho
és de la pública i de la privada, exerceixi com a
tal amb fets i actes contundents i que, davant el
difícil repte del paper que li pertoca en aquests
moments, sàpiga que “la privada” està disposada a posar al servei del sector salut tots els seus
recursos i buscar totes aquelles sinergies i àmbits
de coordinació a l’àmbit públic de la sanitat que
permetin oferir als nostres ciutadans la cobertura
sanitària que necessiten i que se’ls hi pugui proporcionar des dels recursos sanitaris disponibles i amb
la qualitat que es mereixen.
Continuant amb això, en el moment de tancament
d’aquesta revista, estem a l’expectativa de conèixer
l’abast real i detallat de la situació econòmica en
la qual ens haurem de moure els propers mesos
i anys més pròxims, però el que és clar és que el
seu coneixement no ens lliurarà de mesures de
retall a què haurem de fer front. No obstant això,
s’haurà d’ésser molt cautelós i acurat en la presa
de decisions, ja que les mesures de contenció han
d’anar acompanyades de les suficients garanties
per -com diu el President- “perdre greix però en
cap cas musculatura”.
Els marges en els quals ens movem en el nostre
sector són, com els recursos, també limitats, i ens
han de permetre ser viables i mantenir els nostres
centres, amb els nostres professionals i serveis, per
fer front a una de les necessitats més bàsiques de
la nostra societat: “la cura i el manteniment de la

salut”, la qual cosa passa per la necessitat d’haver
de fer els sacrificis que calguin però amb seny.
L’àmbit privat de la sanitat catalana, que sempre
ha estat molt present i ha tingut gran rellevància al
nostre país, ha de recuperar el paper que li pertoca. Se li han de respectar els àmbits d’activitat que
li són propis (pòlissa d’accidents de treball, pòlissa
de trànsit, que el “061” s’adreci en igualtat de condicions als centres privats i públics, assistència a
pacients amb pòlisses d’assegurança sanitària privada), tot establint un marc de concurrència clar i
definit que permeti l’exercici lliure de la professió
i de la prestació de serveis assistencials en els seus
respectius àmbits, sense ingerències ni duplicitats,
lluny de la dicotomia públic-privat, i dins d’un sector salut ordenat, coordinat i on la optimització
dels seus recursos permeti donar resposta a les
necessitats de salut de la població catalana.
L’establiment de mesures de desgravació de la
despesa en salut, de caràcter general, és a dir, tant
per incentivar la doble cobertura sanitària com per
permetre la desgravació de qualsevol altre tipus de
despesa en salut, així com el fixament d’un IVA sanitari que en permeti a les empreses del sector la
desgravació, poden ajudar a pal·liar l’encaix d’altres
mesures de contenció.
L’aclariment dels extrems necessaris per al reconeixement del lliure exercici de la professió mèdica,
davant la tant controvertida mesura interpretativa
per la qual s’entén que les relacions d’aquests amb
els centres privats on presten els seus serveis són
“relacions laborals encobertes”, tot apostant per
la “laboralització” dels metges fins i tot en contra
de la seva expressa voluntat, suposa també una
importantíssima mesura que, sens dubte, ajudarà
a dinamitzar i fomentar la contractació en el sector.
Tenim la convicció que si es prenen les mesures
oportunes i contundents per tal de clarificar cadascuna de les regles del joc dels respectius agents
del sector, i s’aporta la tant necessària estabilitat a
aquest, es podrà estimular i incentivar la inversió
privada, mantenir i crear nous llocs de treball i
assolir reptes de futur que ens permetin avui fer
front als ajustos pressupostaris que calgui per tal
de sortir reforçats d’aquesta crisi sense precedents,
per demà poder ésser més eficients, competitius i
gaudir d’un sector salut potent, cohesionat i viable.

[editorial]

Moments difícils
però no incerts
El govern de la Generalitat està concloent els càlculs de la quantitat i la
distribució dels ajustos que s’hauran
de dur a terme per poder complir els
compromisos de dèficit adquirits davant el govern espanyol i dins la Unió
Europea.
Aquesta situació de disminució de les
despeses que el govern pot fer en estructures o en serveis que reben els
ciutadans com a resultat de les seves
aportacions mitjançant els impostos i
taxes serà d’una duresa mai vista fins
ara.
Però aquest ajust, per molt dolorós
que sigui, és la millor de les alternatives que té el govern català, i ho hem
d’acceptar i de recolzar; sobretot les
entitats i els agents socials, que tenim
l’obligació de conèixer la realitat econòmica i social del país.
És cert que existeixen dues altres
alternatives teòriques, però, a la
pràctica, cap d’elles no és viable: la
primera seria no fer cas de les directrius espanyoles i europees i
continuar incrementant el dèficit i
l’endeutament total. La conseqüència directa en seria la intervenció de
la Generalitat per part del govern
espanyol, però, a més a més, ens
trobaríem amb la impossibilitat de
aconseguir prestadors financers a
interessos assolibles.

La segona seria incrementar la pressió
fiscal a l’espera que això produís un
increment en la recaptació. Nosaltres,
com la immensa majoria d’experts,
creiem que aquesta política seria
nefasta i que empitjoraria la situació
global per la caiguda conseqüent de
l’estalvi i del consum i, posteriorment,
de la inversió i la creació de llocs de
treball.
Ens trobem, doncs, en una inexorable
situació d’ajuts des de les prestacions
públiques, que hem d’acceptar. La
situació, per tant, no és incerta, sinó
segura.
Però també volem posar en evidència que aquesta disminució del
finançament públic fora socialment
desitjable que es compenses amb un
increment de la despesa privada per
mantenir la despesa total que és la
realment important per garantir el
nivell de prestacions, la qualitat en els
serveis i els llocs de treball del sector.
Aquesta afirmació no pot respondre’s amb una visió de curt termini i
igualitarisme destructiu i tots hem de
recolzar-la, amb la certesa que l’acció
política farà que siguin només aquells
que més recursos tenen els que facin
aquest esforç superior: no mitjançant
nous impostos, sinó a través de la lliure elecció d’una cobertura que l’estat
no arriba a satisfer.
ACES INFORMATIU .3

[l’entrevista]

Mariona Creus
La Sra. Mariona Creus és, actualment,
presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres
i Infermers de Barcelona, degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de
Catalunya, presidenta de la Comissió de
l’Ordenació del Consell de la Professió Infermera de Catalunya, membre fundadora de l’Associació Catalana d’Infermeria.
És Infermera per l’Escola Universitària
Santa Madrona i es va especialitzar en Pediatria.
Així mateix, va fer un curs de direcció
d’Institucions Sanitàries a l’IESE i un
màster en gestió d’Infermeria per la Universitat de Barcelona i un d’investigació
en cures per la Universidad Complutense
de Madrid.
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Quines són les prioritats actuals del
COIB a curt i mig termini?
En primer lloc, fer visible les infermeres i infermers i anar posant sobre la
taula el paper que desenvolupen. La
d’infermera és una professió que està
formada per un 90% de dones, que es
va convertir en una professió autònoma i i que, actualment, és una carrera
universitaria amb més de 30 anys. Ha
hagut de lluitar molt perquè es consideri com a tal.

Com defensa el COIB els interessos del
col·lectiu d’infermeria?
Per assolir tots els objectius mencionats
anteriorment, el COIB ha col·laborat
activament amb els diferents departaments de Salut i institucions, però
sempre des d’una col·laboració crítica,
perquè representa a més de 38.000
col·legiades de Catalunya.

En segon lloc, intentar que les infermeres estiguin en llocs cada cop més
estratègics. Si bé és veritat que s’ha
avançat molt i que hi ha algunes infermeres que són gerents o directores
generals de centres sanitaris, encara
són molt poques. I, a més, voldríem
tenir més representativitat a nivell
institucional.

- Com està funcionant?
Des del COIB estem plenament satisfets, tot i que encara no ha acabat la
primera promoció. Són estudis plenament universitaris, amb quatre anys de
durada i que permeten fer postgraus,
màsters i doctorats. També existeix
una altra via, que és la de les especialitats, que en aquests moments s’estan
desenvolupant.

En tercer lloc, vetllar perquè la professió tiri endavant. Per exemple, des del
COIB hem estat molt actius en el tema
del Grau, en avançar cap a la regulació
de la prescripció, en la formació d’infermeres, en què el nombre d’infermeres
s’equipari a Europa i, sobretot, a anar
ajudant les infermeres a professionalitzar-se cada vegada més. Per últim, el
COIB té, també, com a principal objectiu l’ordenació de la professió.

Els estudis d’infermeria s’han convertit
recentment en Grau:

- Com afectarà professionalment?
Pensem que serà una millora professional, tant individual com col·lectiva.
Les infermeres del nostre país estan molt ben valorades, també des
d’Europa i pensem que el fet que la
carrera s’hagi convertit en Grau consolidarà més encara aquesta posició.
Per exemple, ara els alemanys estan
demanant professionals joves a Es-

panya i un dels col·lectius que ja ha
anunciat que els interessa és l’infermer.
Un altre punt de millora respecte a la
diplomatura que s’estava fent fins ara
és que les infermeres tindran la possibilitat d’aprofundir en el coneixement
que ja assolien. I també és molt important que aquells professionals que
ho vulguin, poden accedir al doctorat i
poden convertir-se en catedràtics. Tot
això ajudarà a posar sobre la taula el
paper de les infermeres, ja que estem
en un país en què la vida acadèmica és
molt important.
- Està previst que els professionals que
ja estan treballant puguin accedir al títol de grau?
Sí, això està previst i ara s’està discutint com fer-ho. Segurament, es farà un
curs pont o alguna cosa similar. Hi ha
moltes infermeres que volen passar a
tenir Grau i així ens ho han manifestat. Això ara mateix ja s’està fent a
alguns llocs de Catalunya, com per
exemple, la Universitat de Lleida, la
ACES INFORMATIU .5
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Universitat Blanquerna i a nivell estatal també hi ha d’altres universitats
que ho estan fent.
- En què pot repercutir que les infermeres ja puguin realitzar el doctorat en la
seva pròpia disciplina?
Això influirà sobre el nivell acadèmic,
sobre l’accés a l’ensenyament i sobre
la recerca, que és el que fa avançar la
professió.
En el nostre país no existeix un model
global en l’àmbit de la sanitat sinó dos
sectors, el públic i el privat que no es
coordinen:
- Com veu el futur de la sanitat catalana?
Estic convençuda que el model s’ha
de mantenir, perquè no és un model
inventat, sinó que prové de la pròpia
societat catalana. D’una banda, és molt
important preservar la cobertura universal, que és un dels èxits de la nostra
societat i de cap manera podem tornar enrere. De l’altra banda, aquesta
cobertura universal està complementada per l’assistència privada, en què hi
ha un 25% de persones a Catalunya
que tenen mútua, i per la concertada.
Aquests tres sistemes ajuden a donar
opcions al ciutadà i a descongestionar
el sistema.
- Com pensa que ha de ser la relació
pública-privada?
Jo penso que, a Catalunya, la relació ja
és prou bona. Si parlo a nivell d’infermeria, cada vegada hi ha menys diferències entre les infermeres de la pública i la privada. És veritat que abans
6. ACES INFORMATIU

hi havia molta diferència de contractació entre la pública i la privada, però,
amb el temps, s’ha anat equiparant,
sobretot pel que fa a l’actuació dels
professionals. Avui en dia, s’haurà de
fer l’esforç per igualar completament
les condicions perquè, si no, hi haurà
molta competència.
- Fomentaria la relació entre els dos
sistemes?
Sí. La meva percepció, des del punt
de vista del professional, ja que jo
no sóc gerent, és que no hi ha diferències. No et puc parlar de cap
altre punt de vista que no sigui el de
la professió. És veritat que la pública sempre ha anat per davant, tant
en la consideració de les infermeres
com en la motivació, però això s’està
anivellant. Abans les infermeres de la
privada estaven molt separades de
les de la pública i ara en canvi interactuen una mica més.
Actualment hi ha projectes liderats per
infermeres, per exemple en el programa d’atenció a la dependència, en la
gestió de casos, la prescripció infermera, salut a l’escola... Pot contribuir la
implantació d’aquests projectes o altres
a fer més sostenible el sistema sanitari?
De quina manera?
Absolutament. Partim d’un sistema
molt medicalitzat, amb una proporció
metge-infermera, a Catalunya, de 45%
de metges i 55% d’infermeres i, a la
resta d’Europa, del 30% i el 70%. Jo no
sé si és que exactament aquesta proporció correspon al fet que el sistema
està molt medicalitzat o és a la inversa,

és a dir, que com que en un moment
donat hi ha hagut molts metges i poques infermeres, el sistema ha anat agafant aquest funcionament. I, sota el meu
punt de vista, aquest funcionament no
és l’adequat, perquè hi ha molta gent
que necessita més temps de cures, que
de diagnòstic i tractament mèdic. I, a
més, una altra activitat importantíssima de la infermera és educar la gent
a tenir cura de si mateixa i prevenir.
Durant molt temps hem inculcat a la
gent la consigna de “vostè no faci res,
vagi-se’n al metge” i hem estat massa paternalistes i ara, per reconduirho, s’estan fent molts programes de
promoció i prevenció, perquè la gent
aprengui a tenir cura de si mateixa.
Això en cap cas vol dir haver de fer de
metge o d’infermera, sinó que cadascú s’ha de responsabilitzar de la seva
salut. I és segur que això pot ajudar el
sistema a ser més eficient i a fer que el
ciutadà sigui molt més responsable de
la seva salut.
Vostè ha manifestat moltes vegades
la seva voluntat que Catalunya sigui
la primera comunitat en què hi hagi
prescripció infermera. En quin punt es
troben ara mateix?
Sí, és veritat que això ho he dit jo, però
sobretot va ser la ex-Consellera Geli la
que va posar aquest tema sobre la taula. És cert que hi ha comunitats que ens
han passat per davant en aquest tema,
però per fer possible aquesta regulació
primer feia falta una legislació estatal,
que en aquests moments està molt
avançada i depèn d’un procediment de
decret llei. Hi ha negociacions a Madrid,
però de moment van més lentes del
que nosaltres pensàvem. No obstant,
penso que és d’aquelles coses que no té
retorn, ja que sempre s’ha dit que les infermeres hem de prescriure oficialment
el que ja prescrivim de fet. Ara, perquè
et facis una idea, en les receptes hi ha
una firma que no és de la persona que
l’ha prescrita. Per exemple, en l’atenció
a domicili, on una infermera va a veure
una persona i li prescriu una pomada,
un apòsit, etc. Un cop aquesta infermera ho ha prescrit, pel nostre sistema de
Seguretat Social, i amb l’actual llei, ha de
ser un metge qui posi la firma. I això és
una ineficiència del sistema sanitari. Per
ser eficients, hem d’eliminar tota aquesta burocràcia que entorpeix.

[l’entrevista]

Hi ha professionals que conformen un
col·lectiu d’infermeres emprenedores
que treballen de manera autònoma
oferint serveis com la consulta infermera, l’educació i els consells de salut, les
teràpies alternatives, etc. Què preocupa
les infermeres que treballen en aquest
àmbit?
L’any passat, des de la Junta del COIB
es va voler conèixer i aprofundir en
un col·lectiu que no se sabia encara quines necessitats tenia, ni quants
professionals l’integraven, etc. Tothom
coneixia una infermera liberal o privada. Per aquest motiu es va realitzar
un estudi pioner a Espanya que va
posar de manifest que més de 4.000
infermeres de la demarcació de Barcelona són “infermeres autònomes”,
és a dir, el 13% d’infermeres. Aquestes infermeres es dediquen a la consulta infermera, l’educació i els consells de salut, les teràpies alternatives,
les cures a domicili, etc. En aquest
informe, realitzat per les professores
Carmen Domínguez i l’Anna Ramió,
s’ha demostrat que, tot i ser una modalitat minoritària, les infermeres que
l’exerceixen valoren molt l’autonomia professional. Ara, des del Col·legi,
s’ha promogut una assessoria i s’ha
encetat un debat virtual per conèixer
les necessitats d’aquest grup i poderli donar resposta amb més eficiència
des de la corporació. El Col·legi ha de
propiciar que es coneguin entre elles
i poder-les ajudar a tirar endavant
amb aquesta via, que, a més, considerem que és de futur, ja que en el
nostre país la gent cada cop té més
ganes de ser emprenedora i aquesta
és la materialització d’aquesta voluntat dins de la nostra professió.

preocupacions i inquietuds hi ha. El
que vol el COIB amb aquest debat
és comptar, de manera pionera, amb
un registre de les infermeres que es
dediquen a aquesta activitat. Aquesta
xifra de més de 4.000 que t’he mencionat abans és orientativa, però ara
mirem d’obtenir dades més concretes i xifres que es puguin donar com
a oficials. Hem de tenir en compte
que hi ha molts professionals que
compaginen les dues activitats.
Ens podria explicar en què consisteix el
portal de la Infermera virtual creat pel
COIB?
La Infermera virtual (www.infermeravirtual.com) és un portal d’educació
i promoció de la salut desenvolupat
pel Col·legi que ofereix informació
rellevant, consells i suggeriments que
capaciten l’usuari a prendre decisions
saludables. L’estructura i la distribució
dels continguts possibiliten, de manera
pràctica, que la persona, amb l’ajuda
de la seva infermera, sigui la veritable
protagonista en la cura de la seva salut.
Amb la Infermera virtual es treballa a
partir de les demandes de l’usuari i es
dóna resposta a les seves necessitats,
fomentant la seva responsabilitat, independència i participació activa en la
cura de la salut.
Es tracta d’un excel·lent instrument
per assegurar la continuïtat assistencial
de l’usuari i mantenir les cures infermeres i de suport de l’atenció presen-

cial. Aquest portal també és una eina
de treball per a les infermeres, ja que
suposa un espai d’interconsulta constant i de creixement professional i és
també una font d’informació acreditada i un recurs d’informació sobre aspectes relacionats amb la salut de les
persones.
Per finalitzar, quin és el principal repte
que voldrien assolir?
Ens agradaria que la població entengués que la formació de les infermeres és superior a allò que se’ls demana. Ara amb el Grau sembla que es
posi més de manifest, però hi ha moltes més activitats que elles podrien
realitzar a més de les que se’ls demana. I quan vull dir més coses, no em
refereixo a volum de treball, que ja en
tenen suficient, sinó de més qualitat,
que aporti molt més als usuaris, per
exemple, a nivell d’educació per a la
salut.
Un altre punt fonamental és tenir més
representativitat en els àmbits estratègics que ens permeti poder aportar
el nostre punt de vista. Per exemple,
en una reunió d’alts directius del sistema sanitari, trobes representació
de tots els àmbits però, en canvi, “la
mirada infermera” no té suficient representació. Un altre punt important
és que ens sentim desaprofitades i no
només en el tema de la retribució, que
és molt important, sinó també en el
fet de valorar-nos més i tenir-nos més
en compte.

El Col·legi obre un debat a Internet per
a aquestes infermeres que treballen
en l’exercici lliure. Quines conclusions
s’han extret d’aquest fòrum en concret
i quina és la seva opinió d’Internet com
a mitjà d’informació, contacte i tractament dels problemes de salut?
Encara no podem donar cap conclusió d’aquest fòrum, ja que l’hem
començat fa molt poc. Les úniques
dades que tenim són les d’aquest
estudi preliminar que t’he comentat
abans, però encara no podem donar
dades més concretes. Aquest debat
virtual el que vol és detectar quines
ACES INFORMATIU .7

[reportatge]

V Jornada de l’ACES: La sanitat i el repte de les TIC.
La gran oportunitat de millora empresarial

D’esquerra a dreta: Sr. Eduard Berraondo, Sr. Joan Guanyabens i Sra. Cristina Contel.

Inauguració de la jornada
El dia 21 d’octubre, a l’Auditori de
la Clínica Planas de Barcelona, es va
celebrar la V Jornada de l’ACES, amb
l’enunciat “La sanitat i el repte de les
TIC. La gran oportunitat de millora empresarial”. Aquesta jornada va
representar un punt d’inflexió d’una
necessitat, avui per avui, encara massa poc arrelada en el nostre entorn
empresarial, a l’hora de prestar nous i
millors serveis. L’acte va aplegar prop

de 200 persones de perfil divers: persones involucrades en la Direcció estratègica, Gerència, Direccions Mèdica
i d’Infermeria, Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), etc.
Els primers parlaments d’obertura de
l’acte van ser del Dr. Joan Guanyabens,
conseller delegat de l’Agència d’Informació i Avaluació de Qualitat en Salut
(AIAQS), i és coordinador general de les
TIC del Departament de Salut.Va definir
les TIC com una eina molt potent al servei de l’estratègia, al servei d’un model i
amb un objectiu principal: donar servei
al ciutadà.
Tot seguit, va prendre la paraula la Sra.
Cristina Contel, presidenta de l’ACES,
que va iniciar el seu parlament amb
agraïments a la Clínica Planas, concretament al Sr. Javier Planas, per haver donat
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a l’ACES l’oportunitat de fer aquesta
jornada, al Dr. Lluís Monset i, als moderadors de la jornada: al Dr. Frederic
Llordachs, a Mercè Torres, a Carmen
Fernández, redactora en cap de Diario Médico, al Dr. Francisco Fernández
Dorado i als patrocinadors de la jornada i els de caràcter general de l’entitat. També va agrair la presència a tots
els assistents i al Sr. Eduard Berraondo,
periodista convidat a presentar les primeres ponències i a fer de moderador
de la jornada.

Així mateix, va voler tenir una menció
especial per a la Fundació TicSalut, entitat
de qui el Sr. Joan Cornet n’és president
executiu.
Respecte a l’organització de la Jornada,
va explicar que quan es va plantejar la
V Jornada d’ACES i es van triar les TIC
com nucli d’aquesta, “varem tenir molt
en compte el fet de que jornades i sessions sobre les TICS se’n han fet i moltes, i,
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que calia circumscriure-la a la nostra específica realitat, és a dir, al sector privat,
d’entitats de salut i que per fer-les realitat,
aquestes entitats han de realitzar esforços
inversors propis, mesurats i rendibles.”
Va prosseguir detallant els tres objectius
bàsics de la Jornada: “el primer,” donar a
conèixer quins instruments TIC tenim a
l’abast; el segon, evidenciar experiències
de les TIC en el nostre sector salut, que
siguin traspolables a les nostres respectives realitats; i per últim, saber com ho
han fet els seus pioners, els obstacles
que han trobat, com els han superat i
quin resultat n’han obtingut”. Per concloure el seu parlament inaugural, va
voler donar una petita mostra del programa de la Jornada, avançant que “de la
mà del Sr. Eduard Berraondo, conductor
de la Jornada, assistirem a, en primer lloc,
la conferència Inaugural del Dr. Francisco
Lupiañez Villanueva, que ens parlarà de
innovació, integració i inclusió de les TIC
en els sistemes de salut. Seguidament
la 1ª Taula Rodona que tractarà sobre
Informació Sanitària Electrònica, que
ens il·lustrarà sobre els mecanismes de
coordinació e integració en la utilització
de TIC per a la consecució d’un objectiu
comú: el continuum assistencial del pacient a partir de la disponibilitat de la in-

formació concernent a la seva salut.” Va
continuar amb una explicació sobre la 2ª
Taula Rodona, que porta per títol experiències en medicina a distància, i que “ens
permetrà conèixer experiències pràctiques de la posta en marxa de projectes
TIC en el nostre sector. Després de dinar,
tindrà lloc la 3ª Taula Rodona sobre la innovació i Evolució en TIC Salut, que ens il·
lustrarà sobre els marcs legals i d’entorn a
tenir en compte en el desenvolupament
i promoció del moviment d’informació
de les dades de salut, per tal d’assolir el
grau d’eficiència més alt en el diagnòstic”.
Per últim, la 4ª Taula Rodona de la Jornada,
va explicar que parlarà sobre “com hem
de preparar pel futur, amb representants
de les principals asseguradores sanitàries,
que ens donaran el seu parer sobre l’impacte de les TIC i el seu aprofitament”.

Conferència inaugural
La conferència inaugural va anar a càrrec del Dr. Francisco Lupiáñez - Villa-

nueva, investigador del Grup d’Investigació Interdisciplinària sobre les TIC
de l’Internet Interdisciplinary Institute,
que va presentar la primera ponència
de la jornada sobre l’ús de les TIC en
els sistemes de salut i sobre la seva necessitat d’innovació, integració i inclusió,
així com les principals barreres i catalitzadors del canvi. El primer que va fer és
analitzar l’ús d’Internet per a temes relacionats amb la Salut de la població catalana: quanta gent accedeix a Internet
per consultar temes relacionats amb la
salut, amb quina freqüència, quins tipus
de participació són les més habituals
(fòrums, correu electrònic, web, etc.).
Un altre punt important va ser l’anàlisi de les característiques dels diferents
usuaris, segons la seva participació a la
xarxa. Una de les principals conclusions
va ser que hi ha un gran nombre de
ciutadans, concretament el 40%, que
estan exclosos o desconnectats de les
noves tecnologies. Aquests grups es
troben molt determinats per l’edat (a
més edat, més exclusió), el gènere (els
homes tenen més participació a la xarxa que les dones), l’educació, la feina,
etc. I, també, l’ús concret d’accés a informació de Salut mitjançant el telèfon,
el correu electrònic i Internet per part
d’aquests grups definits anteriorment.

Taula 1: Informació sanitària
electrònica: gestió del professional i el pacient
Moderador: Dr. Francisco Fernández
Dorado, director mèdic de Centre
Mèdic Delfos.
El Dr. Joan Guanyabens, conseller delegat de l’Agència d’Informació i Avaluació
de Qualitat en Salut (AIAQS), va parlar
de quatre eixos fonamentals per passar
de la salut electrònica a la salut personalitzada. El primer és la clara aposta del
departament per les TIC. En segon lloc,
els projectes estratègics STIC i el seu de-

D’esquerra a dreta: Dr. Francisco Fernández, Dr. Julio Bonis, Sr. Jordi Buisan
i Dr. Joan Guanyabens.

senvolupament en el territori, que es basen en la implantació de la història clínica
compartida, per possibilitar la telemedicina, la recepta electrònica, la digitalització de la imatge mèdica i la carpeta personal de Salut. En tercer lloc, el model
de govern de les TIC a Catalunya, model
middle - out, que es caracteritza per l’ús
d’una estratègia col·laborativa de govern basada en la descentralització, que
possibilita un millor coneixement de les
necessitats de salut de la població. I, per

últim, els reptes de futur en l’àmbit TIC
(telemedicina i teleassistència), amb l’objectiu d’anar cap a una personalització
dels serveis sanitaris. Com a conclusió,
va posar de manifest la importància de
la innovació i l’aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en
l’àmbit de la salut (organitzacions sanitàries, professionals, universitats, centres
tecnològics, empreses, ciutadans, etc.)
per poder avançar cap a una millor
provisió de serveis i millor salut.
ACES INFORMATIU .9
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Per la seva banda, Jordi Buisan, director de consultoria i solucions de Costaisa, va començar la seva ponència
amb una radiografia de l’estat de les
TIC al sector, i una prospecció de cap
a on van les TIC per facilitar la competitivitat dels centres sanitaris. Un dels
principals reptes pendents per assolir,
és la unificació tecnològica de la història clínica. Perquè això sigui possible, cal establir uns estàndards per
compartir la informació i s’ha d’exigir
la connectivitat de l’equipament mèdic, així com la pertinent integració
de la informació. Per finalitzar el seu
parlament, va parlar de l’impacte que
tindrien aquests avanços en la competitivitat i gestió dels centres.

La Dra. Naomi Marquez, presidenta
d’IPHER, va parlar de la importància
d’un registre personal de Salut, creat
perquè els pacients puguin disposar
dels seus historials de Salut, i en va
exposar els principals avantatges per
pacients, per hospitals globals i per
proveïdors. Tot seguit, va presentar
i va descriure el funcionament del
programa World of Wellness Online,
creat per IPHER, i que garanteix
una entrada de les dades segura per
par t dels metges, entre altres avantatges. També va explicar les proves
pilot realitzades amb aquest sistema
a Malàsia, Filipines, Dubayy i Florida.
El principal resultat és que la major
par t dels pacients, dels metges i dels
proveïdors sanitaris van voler continuar utilitzant IPHER.
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El Dr. Julio Bonis, director de Vidalio, en
començar la seva ponència, va plasmar
la gran quantitat de pacients que avui
dia són completament aliens a les noves tecnologies. Tot seguit, va posar de
manifest els principals beneficis de la
història clínica electrònica com a eina
de comunicació, com a repositori de
dades, com a informació, com a suport
de coneixement i com a facilitador del
coneixement. També va constatar que
la història clínica electrònica ha de fer
un pas qualitatiu cap endavant, i s’ha de
convertir en un sistema amb quatre nivells d’informació:
1. l’accés a la informació
2. la transacció de la informació
3. la digitalització operativa
4. la comunitat virtual i les xarxes col·
laboratives i d’innovació.
Per finalitzar, va assenyalar els principals problemes derivats de la tecnologia i va reflexionar sobre les possibles
solucions, com, per exemple, l’externalització de la tecnologia.

El Sr. David Garcias, director
d’informàtica de la Xarxa Assitencial
Juaneda, va iniciar la ponència amb
una breu descripció sobre la xarxa
assistencial Juaneda, que ha basat la
seva trajectòria en la millora contínua
i l’excel·lència. Així mateix, va posar de
manifest que els aspectes que consideren més importants són l’orientació
al pacient, la història clínica com a eix
sobre el qual gira qualsevol activitat
mèdica i el fet que la informació ha

de ser objectiva i a temps real (afecta directament la presa de decisions i,
per tant, la seguretat del pacient). Per
últim, va remarcar que s’han d’interrelacionar processos assistencials amb
processos administratius i les dades
s’han de potenciar, monitoritzar o corregir. També va definir els processos
d’informació que formen els sistemes
d’història clínica electrònica i va qualificar de beneficiosos els resultats de la
implantació de sistemes d’informació,
tot i els esforços en inversió, perquè
automatitzar al màxim els processos
i integrar-los és molt rendible. Finalment, va deixar constància que l’èxit
és degut al fet que els sistemes s’adapten perfectament a les necessitats dels
professionals, però també als objectius
estratègics de l’organització.

El Sr. Juan R. Gutiérrez, senior managing consultant d’IBM, va començar
parlant de la salut que vol l’usuari
(centrat en ell, amb els millors resultats, etc.), de la que vol el metge
(ser valorat pel pacient, alliberar-se
de tasques administratives, etc.), del
professional sanitari (una estreta relació amb el pacient, ajudar a millorar el seu benestar, etc.), del gerent
(eficient en el cost i de qualitat, etc.)
i del centre (fonamentada en evidències mèdiques i informació constatada, etc.). Tot seguit, va parlar dels
reptes sanitaris als a què s’enfrontarà
el sector en els propers anys. Caldrà
transformar la forma en què entén
els serveis de salut el ciutadà, a causa
de factors externs, com nous estils de
vida, noves tecnologies i tractaments
mèdics, la impossibilitat d’accedir
i compartir la informació, etc. Així
mateix, va avançar que el concepte
assistencial canviarà cap a un model
basat en l’accés a una sanitat més
comprensiva, coordinada i basada en
les evidències, amb nous serveis associats a les tecnologies disponibles.

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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D’esquerra a dreta: Sra. Mercè Torres, Dra. Concha López, Sra. Laia Llunas, Sra. Sandra Schoenes i Dr. Joan Montaner.

Taula 2: Experiències en medicina a distància
Moderadora: Sra. Mercè Torres, gerent de CRIL.

La Dra. Concha López, responsable
del Servei de “Clínica online” de Mutua Universal, primer de tot, va voler
descriure l’activitat de Mutua Universal
com una mútua d’accidents de treball
i malalties professionals de la Seguretat Social, que compta amb 128.933
empreses associades, 1.954 professionals i 1.112.255 treballadors protegits.
Tot seguit, la Dra. López va explicar
la seva experiència en la creació d’un
nou projecte assistencial basat en la
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salut en xarxa: “Clínica online”. Aquest
projecte dóna resposta a les necessitats dels professionals, treballadors i
empreses associades, oferint suport
tècnic, integrant els diferents nivells
assistencials i garantint-ne la qualitat
mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i comunicació.
El Servei de “Clínica online” es posa
disposició dels 110 centres la tecnologia més avançada, per donar als
professionals l’oportunitat de realitzar
una atenció sanitària recolzada en la
consulta en línia professional (història
clínica informatitzada, imatge radiològica digitalitzada i videoconferència).
El projecte també comptarà amb una
consulta on-line interprofessional, que
serà un espai de consulta mèdica amb
càmera IP, pantalla tàctil, etc., que permetrà compartir el coneixement entre professionals. Respecte a la gestió
del coneixement, aquest projecte pretén utilitzar, compartir i desenvolupar
la informació i formació dels diferents
usuaris, mitjançant sessions clíniques
virtuals, cursos impartits per experts,

discussions i casos compartits en xarxa, etc.

La Sra. Laia Llunas, responsable de
SISElectromedicina, va explicar, en la
seva conferència, que les tendències
actuals de l’estil de vida, la salut i la
demografia incrementen desmesuradament les despeses de l’assistència
sanitària. A més, tendeix a una atenció d’alta qualitat per a cada persona
objecte de l’assistència. Per tal de fer
front a aquests nous reptes, ella proposa dues solucions: posar en pràctica la
interoperabilitat i telemedicina. La interoperabilitat farà possible una història
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clínica accessible i digital (estalvi de
proves redundants, diagnòstics mèdics
molt més informats, consulta d’una
història clínica des de qualsevol lloc,
etc.) i una major eficiència i qualitat en
els processos assistencials. La telemedicina suposarà grans avantatges per a
ciutadans i pacients (més autonomia,
menys ingressos hospitalaris, etc.), per
als professionals (major capacitat de
resolució, prioritzar activitats de més
valor afegit, etc.), per al sistema sanitari
(millora de l’eficiència en la prestació
dels serveis, reducció de costos, etc.)
i per a les empreses (afavoreix la recerca i la innovació). Per concloure,
va aportar casos d’èxit, com la Xarxa
TeleICTUS Catalunya, Radiodiagnòstic
per l’Hospital de Campdevànol, Telerehabilitació IBIT, etc.

Primer de tot, el Dr. Joan Montaner,
director mèdic d’EsteveTeijin Healthcare, va situar l’empresa, definint l’activitat com a empresa de “homecare”,
especialitzada en teràpies respiratòries domiciliàries. Va continuar explicant que la principal motivació de la
seva companyia és ajudar els metges a
controlar el curs de la malaltia, en una
pràctica sanitària en què es troben un
gran volum de pacients de gran heterogeneïtat, alguns amb tractaments
crònics, amb problemes d’adherència

al tractament, amb perill d’epidèmies,
etc. Entre les solucions, va destacar el
model Finkelstein, basat en un estudi
sobre la qualitat i la satisfacció de la
teleassistència; el model Vontetsianos,
basat en un estudi sobre la pràctica
de telemedicina a la llar per a pacients amb malalties pulmonars; el model de Vitacca, basat en un estudi de
tele-assistència per a pacients terminals; i per últim, el model de l’Hospital
Clínic, basat en serveis per a professionals i per a pacients (accés directe
al servei especialitzat via telèfon, sms,
videoconferència, telemonitorització,
teleassistència, etc.). Respecte al futur,
va parlar del projecte “Cenit Rehabilita”, que és un consorci composat per
un conjunt d’empreses líders en innovació tecnològica, entre elles, Esteve
Teijin Healthcare, l’Institut de Neurorehabilitació Guttmann, GMV, etc.,
i per centres d’investigació públics,
repartits per tota la geografia espanyola. L’objectiu d’aquest projecte és
investigar sobre tecnologies disruptives per la rehabilitació del futur.

Per la seva banda, la Sra. Sandra Schoenes, cofundadora i directora de Gybe

Healthcare, va parlar de la implantació
de la rehabilitació a Espanya, que utilitza
diferents tecnologies per millorar l’accés
a la rehabilitació. Va destacar que molts
estudis ja han demostrat resultats prometedors en “telerehab”, que les solucions
de telemedicina via Internet són prometedores i que hi ha una necessitat clara al
mercat per a una solució eficient en costos per millorar la recuperació. En aquesta
línia, va presentar el projecte “Moviu”, que
és una aplicació web que permet que el
pacient entreni des de casa i, mitjançant
vídeos i eines de comunicació, proveeix una rehabilitació remota. El resultat
d’aquest projecte ha estat molt positiu, ja
que tots els pacients, de diferent formació
i edat, de dues clíniques de rehabilitació al
País Basc van donar una puntuació alta a
la qualitat dels videoexercicis i van trobar
la plataforma fàcil d’utilitzar. A més, els fisioterapeutes han valorat positivament la
qualitat dels vídeos.
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D’esquerra a dreta: Dr. Lluís Garcia, Dr. Julio Mayol, Sra. Marta Plana, Dr. Frederic Llordachs, Dr. Albert Armengol
i Sr. Jorge Juan Fernández.

Taula 3: Innovació i evolució
en TIC i Salut
Moderador: Dr. Frederic Llordachs,
assessor en TICs d’empreses sanitàries.

El Dr. Albert Armengol, cofundador i
director general de Doctoralia Internet,
durant la seva presentació, va explicar
les tres fases de relació dels usuaris
amb la xarxa: informativa, participativa
i transaccional. Va prosseguir explicant
que mentre que en sectors com el turisme i l’oci (vols, hotels, etc.) l’usuari
està acostumat a la transacció, per raons com l’estalvi de costos, en el sector
salut, fins ara, l’usuari està poc preparat

Dr. Frederic Llordachs.
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i poc incentivat. Això fa que només es
quedi en la fase merament informativa.
No obstant, això està canviant, ja que,
per exemple, el sector públic ofereix el
servei de cita prèvia de capçalera. Avui
dia, l’usuari veu normal i associa a percepció de qualitat el fet que el centre
sanitari li ofereixi la possibilitat de realitzar una reserva en línia i considera
que té poca qualitat si no té aquest
servei. Per tant, ara és imprescindible,
per competir per nous pacients i per
oferir un bon servei, que un centre a
més de tenir un web del centre, també
tingui presència en línia en webs de referència i aprofiti la possibilitat d’oferir
reserves (lastminute). D’aquesta manera, els motius que poden incentivar els
centres sanitaris a sumar-se a aquesta
tendència són la qualitat de servei, la
disminució de costos administratius, i
l’optimització recursos.

En relació amb aquest tema, el Dr. Lluís
Garcia, gerent de l’Àrea d’Innovació i Tecnologia del Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona, va centrar la seva ponència en
els deu punts clau necessaris per innovar
en el sector sanitari. En aquest sentit, va
ser molt clar i precís en la seva dissertació
en remarcar la importància de conèixer

molt bé el sector, per tal de poder reconèixer quan una bona idea es pot convertir en una oportunitat de negoci. Així
mateix, va explicar el desenvolupament i
trajectòria d’una idea en el sector de les
TIC sanitàries, des de que neix, fins a que
arriba al mercat, analitzant els models de
negoci, el prototipatge, el finançament i
les estratègies de sortida.

El Dr. Julio Mayol, director d’innovació del Hospital Clínico San Carlos de
Madrid, va basar la seva ponència en la
necessitat d’assolir, per part de les organitzacions sanitàries, una identitat 2.0.
Un cop assolit l’actual nivell de desenvolupament sanitari en els països occidentals, les possibilitats d’impactar en
els resultats de salut són marginals, fins i
tot amb grans inversions. En aquest moment, actuar sobre la qualitat percebuda
pel ciutadà és l’acció sanitària més rendible. Les noves generacions s’han unit a la
“conversa” global i la manera d’incorporar i millorar la seva experiència d’usuari/client/ciutadà obliga a utilitzar els seus
canals de comunicació i a interaccionar
amb ells. Aquest és el repte per als sistemes sanitaris.
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ció de les lleis són un factor clau per
al desenvolupament del sector sanitari.

La Sra. Marta Plana, Fundadora de
Landing, Inc Consultoria i Networking
Internacional, va parlar de la importància d’Internet. Per exemple, tal com
mostren els indicatius de les empreses
que es dediquen al comerç electrònic,
les vendes per Internet creixen cada
vegada més i les transaccions econòmiques augmenten.Tal i com va relatar,
les lleis que regulen el món d’Internet,
juntament amb les condicions de les
pàgines web ens fan sentir cada dia
més segurs. Per tant, els avenços científics, l’ús de les tecnologies, i l’adapta-

Per últim, el Sr. Jorge Juan Fernández,
director d’Área eHealth i Salud 2.0, de
l’Hospital Sant Joan de Déu, va realitzar,
primer de tot, una descripció bàsica de
l’Hospital Sant Joan de Déu i del seu
model hospitalari, basat en crear coneixement i difondre’l. Va manifestar que
la innovació s’estructura en 6 àrees
(serveis, medical devices, life sciences,
TIC, organització i infraestructures) i

s’orienta en 3 estratègies diferenciades
per a un pipeline actual de 28 productes. Els criteris per a seleccionar idees
innovadores, són el de reduir el cost
de l’atenció sanitària, el d’incrementar
l’accés i el de millorar la qualitat de
l’atenció. Per acabar la seva ponència,
va donar exemples concrets d’innovació que s’havien dut a terme a l’hospital. Concretament, va compartir les
5 innovacions que han ideat i impulsat
des de l’Hospital Sant Joan de Déu, en
una decidida aposta per la innovació en
management. Entre aquests destaca un
cas d’innovació en el sistema pacientinfermera, per evitar situacions de risc
que es produïen en l’edifici d’hospitalització psiquiàtrica infantil. La solució
que es va posar en pràctica va ser la
d’utilitzar un gadget que serveix com
a intercomunicador per parlar amb el
pacient, amb una alarma per avís i per
sms (+ localitzador per GPS) i control
de sortida al passadís (volumètric). El
resultat va ser molt positiu, ja que va
haver-hi un increment de la seguretat
per a professionals i pacients.
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D’esquerra a dreta: Sra. Carmen Fernández, Dr. Francisco J. Juan Ruiz, Lluis Bachs, Sr. Andreu Obis, Dr. Antoni Paredes,
i Sr. Iñaki Peralta.

Taula 4: Com ens preparem per
al futur?
Moderadora: Sra. Carmen Fernández,
redactora en cap de Diario Médico
de Catalunya.
El Sr. Lluís Bachs, director de l’àrea de
Salut de FIATC Assegurances, va basar la
seva ponència en explicar com es preparen des de FIATC per al futur. Concretament, va destacar tres aspectes principals
en els quals volen millorar. En primer lloc,
un millor servei al client, amb l’agilitació
de tràmits en els centres i la millora de
comoditat per al client i seguretat en el
tractament de dades. Tot això, introduint
la segona opinió mèdica, la carpeta mèdica digital, la història clínica compartida i,
en definitiva, tots aquells serveis amb un
valor afegit al web corporatiu i el canal eclient (guia salut, tràmits per correu electrònic i sms, guia mèdica en línia, trobades
digitals per especialistes mèdics, etc.). En
segon lloc, la gestió i comunicació amb
els professionals, creant les figures de l’emediador (pressupostos i transaccions
en línia, gestió de pòlisses i rebuts) i l’eprofessional (agilització de facturacions
amb professionals mèdics, laboratoris i
centres/metges/mediadors). Per últim, el
Web 2.0, per potenciar el coneixement
del client, millor servei i més assessorament (fòrums de consumidors, de salut,
pares, blogs, mitjans en línia, etc.).
El Sr. Iñaki Peralta, director general
de SANITAS Hospitals, va parlar dels
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avantatges que ofereixen les TIC a
la pràctica sanitària, ja que, en el seu
cas concret, permeten gestionar la
informació de manera única i centralitzada, coordinar de manera eficient
més de 3.200 professionals i donar
millor servei a més de 2.000.000 de
pacients. En definitiva, va concloure
que les TIC permeten que el pacient
sigui el centre del sistema, quant a
avís i disponibilitat de resultats per
SMS, recordatori de cita i opció de
cancel·lació, accés en línia als resultats de proves diagnòstiques, etc. I
que, sobretot, possibiliten la telemedicina: que permet obviar la ubicació
dels aparells radiològics, el que comporta un estalvi de costos.

amb el pla preventiu DKV: Viu la Salut!,
que possibilita l’elecció individual dels
plans preventius de segmentació clínica, l’orientació personal, la formació i
teleconsulta en línia, etc.

El Dr. Francisco J. Juan Ruiz, director
general de Salut de DKV Assegurances, va explicar l’èxit empresarial del
cas DKV, amb el seu pla específic sobre l’evolució de l’e-SALUT a la Usalut, mitjançant la plataforma sanitària multicanal (telèfon, portal sanitari,
fax, correu electrònic, correu ordinari,
sms) per oferir els serveis d’informació de gestió (gestions administratives,
avisos i recordatoris, etc,) i d’atenció
sanitària (“metge DKV 24 hores, història clínica electrònica). També va
parlar de comunitats DKV 2.0 de pacients, metges i societats, per exemple,

Per la seva banda, el Sr. Andreu Obis,
director tècnic d’Assistència Sanitària Col·legial, va abordar, des d’un
punt de vista més concret, el projecte d’infraestructura tecnològica que
va portar a terme el Grup Assistència, en col·laboració amb La Caixa,
principalment en el seu centre de
referència, l’Hospital de Barcelona. El
projecte es basava en un dispositiu
mòbil “Terminal Sud On-line”, per la
atenció mèdica a domicili i, d’aquesta manera, generalitzar-ne l’ús. No
obstant, aquest projecte, que es va
dur a terme ja fa uns anys, va tenir

Del futur inmediat, va incidir de manera
especial en la necessitat d’una història
clínica única, la historia clínica compartida, el resum de la història clínica i la
carpeta de salut/fitxa mèdica electrònica. Per concloure, va parlar dels nous
serveis o eines de nova generació que
en un futur immediat facilitaran la comunicació amb els pacients: teleassistència, televigilancia, telemonitorització,
teleconsulta, teleatenció, telealarma,
telediagnòstic, etc.
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problemes amb la cobertura de telefonia mòbil, ja que en alguns punts
no era bona. Finalment, el projecte
va quedar eliminat i es va desestimar
l’ús d’aquests terminals fins que la
tecnologia millori i se’n pugui fer realment un ús òptim. En aquest sentit,
va llançar un missatge de prudència
en el tema de les noves tecnologies,
ja que és un món molt nou que cal
explorar més.

en el pacient. Les aplicacions de les TIC
en l’àmbit sanitari impacten en gran
mesura en els agents que participen en
el sector, faciliten i milloren les relacions entre tots els qui intervenen en el
sistema: pacients, professionals, gestors i
proveïdors. Alhora les TIC obren moltes possibilitats per al “ciutadà-pacient”
gràcies a la millora de l’accés a la informació relativa a tractaments i patologies, i faciliten que tingui un millor
control de la seva pròpia salut. Les TIC
permeten disposar d’eines com les
xarxes d’informació, històries clíniques
electròniques, serveis de telemedicina
i portals de salut, entre altres, que donen suport a la prevenció, al diagnòstic, al tractament i a la gestió d’estils de
vida de cada ciutadà.

mar als presents com a representant de
la sanitat privada a col·laborar amb el
sector públic des de la certesa que serà
el sector privat qui acabi liderant la innovació en TIC i Salut en els seguents anys,
si es fa l’esforç adequat.
Per últim, la Sra. Contel va realitzar la
cloenda de la jornada: “espero que
haguem estat capaços d’aportar els
elements suficients per induir la presa
de consciència de la capital importància d’incorporar o avançar en el camí
d’integrar les TIC en les nostres entitats
per tal d’assolir un sistema sanitari amb
resposta de futur”.

Conclusions i cloenda:
El Dr. Antoni Paredes, director de la
zona nord-est d’ADESLAS, va centrar
la seva conferència en el fet que l’impacte de les TIC en el sector sanitari fan
que tendeixi cap a un sistema centrat

El Sr. Eduard Berraondo va explicar que
que la Jornada havia abordat una temàtica d’extrema importància per a la sanitat privada. Per la seva banda, el Dr. Lluís
Monset va continuar amb unes paraules
a mode de conclusió en les que va ani-
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Propostes polítiques per a la sanitat privada i per a la sanitat gestionada per mútues
i asseguradores

El 19 de novembre de 2010, es va organitzar una taula rodona, promoguda
per l’ACES i PIMEC, sobre propostes
polítiques per a la sanitat privada i per
a la sanitat gestionada per mútues i
asseguradores, amb representants de
CiU, PSC, ERC, PPC i ICV.
Aquest acte, celebrat a la seu de PIMEC, es va iniciar amb els parlaments
dels presidents de les dues entitats
organitzadores de l’acte.

Josep
González,
president de
PIMEC
És una trobada
de gran interès
per conèixer la
visió d’aquesta temàtica dels diferents
partits polítics, sobre el sector sanitari
privat i el públic.
En aquest sector, tot i el volum i la importància que té, es parla poc dels diferents models, i de les conseqüències
socials i econòmiques.
En aquests moments, ens trobem en
una crisis greu, sense expectatives, i no
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sabem quan acabarà. Per aquest motiu,
tenim un gran problema de finançament, a nivell d’entitats financeres, que
repercuteix molt greument a les empreses i, per descomptat, en el sector
salut (el sector públic està fent menys
hospitals, centres sanitaris,etc., i, el sector
privat tampoc està passant el seu millor
moment). Òbviament, el sector privat té
menys possibilitats de sobreviure que el
sector públic, i això pot portar a una lluita de preus entre el sector privat. Però,
hem de tenir en compte que el ciutadà
català vol tenir sanitat privada.

Cristina
Contel,
presidenta
de l’ACES
Vull fer una petita
valoració
personal del sector
sanitari privat, mitjançant un DAFO del
posicionament de l’àmbit sanitari privat
en el sector salut. A partir d’aquesta anàlisi, els partits polítics que ens acompanyen
podran exposar les seves propostes.
Elements interns-controlables:
Fortaleses
1.- El caràcter emprenedor propi de
l’empresariat Català, també existent

en el sector salut.
2.- La història del nostre sector salut modèlic des dels seus orígens.
No oblidem que Catalunya ha estat
terra de centres sanitaris abanderats per metges de ciutat i de poble
en totes les seves províncies, on el
metge de capçalera era una institució.
3.- El reconeixement a nivell internacional dels nostres científics i institucions sanitàries.
Les debilitats
1.- Pel seu propi origen, el risc inherent a una “empresa” .
2.- La seva dependència del mercat de
Salut, organitzat a partir de directrius
de l’Administració i que tenen per visió l’àmbit públic de la sanitat.
3.- La seva dependència de les companyies asseguradores sanitàries, pel
que fa a la concertació de serveis i
l’aplicació de tarifes.
Elements externs no controlables:
Amenaces
1.- La valoració ético-social que històricament es té del seu caràcter d’ànim
de lucre. És a dir, del fet de que es pugui fer sanitat des de la vessant “empresarial” .
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2.- La realitat de “la salut” com un
bé i deure social al que tots hi tenen
dret, amb caràcter universal i gratuït.
Ens enfrontem amb una realitat en
què hem de vendre uns serveis que
els seus compradors ja tenen, per llei,
reconeguts a preu “zero”.
3.- Els professionals d’aquest sector
que històricament han conformat un
“col·lectiu lliberal”, que prestaven els
seus serveis a les nostres entitats com
a professionals lliures, són considerats
des de fa dos anys “personal laboral
encobert”. Estem assistint a l’intent de
“laboralització” dels metges en contra
de la voluntat dels propis metges i de
les entitats amb què col·laboren.
4.- L’extensió de la “competència
deslleial” per part de l’àmbit de la sanitat pública.Centres i serveis sanitaris públics presten serveis sanitaris de
competència privada als contingents
de les companyies asseguradores
sanitàries, amb aprofitament dels recursos humans i materials del sector
públic.

5.- Pel que fa als accidents laborals,
s’ha signat un acord marc que estableix una prelació d’atenció que es circumscriu a les entitats asseguradores
del ram i en el seu defecte al sector
públic, apartant d’aquest àmbit assistencial que per dret li és propi al sector sanitari privat.
6.- En l’àmbit dels accidents de trànsit,
les ambulàncies han deixat de portar
als pacients, inclús en contra expressa
de la seva voluntat, als nostres centres
privats.
7.- La no existència de cap tipus d’ajut
a la població, especialment rellevant a
Catalunya, que realitzen un doble esforç, contractant una doble cobertura
amb el sector mutual.
8.- L’intervencionisme creixent del
que ha estat i es objecte el sector sanitari privat per part de l’Administració,
amb les seves reglamentacions sobre
els seus òrgans i la seva activitat.
Oportunitats
A data d’avui, ho circumscriuria a una

oportunitat: el 28 de novembre. En
aquesta data el partit que guanyi les
eleccions al Parlament de Catalunya
ha de tenir la voluntat política i la força
suficient per donar al sector sanitari
privat el reconeixement que li pertoca:
-Tenir en compte les aportacions que
aquest sector pot fer al sistema sanitari.
-Respectar l’espai competencial que li
es propi sense ingerències per part del
sector públic, o bé, procurar l’obertura del sistema sanitari reconeixent als
ciutadans el dret a escollir el professional, el servei i el centre sanitari que
li doni més garanties i a un cost més
baix.
-Orquestrar la coordinació de tots els
agents del sistema, públics i privats, on
la prestació de serveis es regeixi per
paràmetres de cost- eficiència, per tal
d’optimitzar els recursos limitats existents.
-Aprofitar tots els recursos sanitaris
existents, amb independència de la
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seva titularitat pública o privada, oblidant-se de noves estructures i inversions en centres i equipaments allà on
ja existeixen.
-Incentivar la doble cobertura per la
que poden apostar un nombre important de ciutadans i que ajuda de gran
manera a descongestionar i alliberar la
pressió assistencial dels centres sanitaris públics.
També vull aprofitar per reflexionar
sobre el sistema sanitari català, en què
coexisteixen tres sectors fonamentals: el
sector públic, el sector privat i el sector
concertat. Sembla increïble que entre
els tres sectors haguem aconseguit una
sanitat tant ben valorada pels ciutadans
i tan mal gestionada, perquè els resultats
actuals així ho posen de manifest. I, per
últim, des del sector sanitari privat, volem posar sobre la taula el nostre posicionament de forma clara i contundent,
per tal que qui hagi de governar sàpiga
on som i on volem ser i que farem el
que calgui per defensar aferrissadament
la viabilitat d’aquest sector.

La taula rodona:
La taula rodona al voltant de tres preguntes que es van formular als cinc
partits polítics:
1- Els metges del sector privat sempre
s’han caracteritzat per conformar un
Col·lectiu Lliberal, regulat pels contractes
de Col·laborador de la Secció d’Assegurança Lliure del COMB. Des de fa dos
anys hi ha una persecució per part de la
Inspecció Laboral, que considera pràcticament a tots els metges privats com a
“Personal Laboral encobert” i per tant
obligats a canviar del RETA al Règim General de la Seguretat Social. Tot el sector
demana a crits un compromís formal, per
canviar aquesta situació.
2- El sector mutual o assegurador atén
al 26% de la població. Quines mesures
es comprometen a adoptar per tal que
aquests usuaris vegin com el seu doble
esforç sigui compensat?
3- El Servei Públic esta prestant en determinats casos, serveis privats. Podran
el centres privats optar a llistes d’espera,
processos diagnòstics, etc., de la sanitat
pública en concursos com els que es van
fer fa 10 anys?. Algú s’implicarà i es comprometrà en mantenir l’equitat públic/
privat, privat / públic?
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Sr. Antonio
Tuà, ICV
Les empreses
públiques han
de ser les que
gestionin el sistema
sanitari,
tot i que les privades es tindran en
compte. Estem completament d’acord
amb el que diu la llei sobre com s’ha
de gestionar aquest tema.
Tal com defineixen el sector privat,
aquest no encaixa amb com està
muntat el sistema. La relació laboral i
mercantil es fa difícil, segons els acords
i serveis entre les parts.
Pensen que l’usuari pot utilitzar el
sistema públic per a tot allò que necessiti, ja que paga els seus impostos.
Hi ha complementarietat entre tots
dos sistemes, però pensem que no
hi ha relació entre la disminució de
la utilització pública amb la doble cobertura. El CatSalut fa contractació
d’activitat estable amb el sector privat en molts casos, per exemple, en
el transport sanitari, ja que el 2009
es van fer 3029 contactes (activitats
contractades).

Sr. Josep
Maria Sabaté Guash,
PSC
La salut és un
valor social de
primer ordre.
I ha de continuar-ho sent. Cal fer
un gran acord polític per tirar endavant tots els objectius, augmentar l’eficiència, la transparència i la
par ticipació del ciutadà. Es farà en
breu un informe centre a centre
sobre els resultats. També volem reduir la burocràcia del sector de la
salut i s’estan informatitzant i modernitzant els sistemes. Respecte al
tema de les tarifes, estem d’acord:
tenim una disbauxa tarifària. També
m’agradaria matisar que no estem
d’acord sobre el que s’ha dit del fet
que el negoci en el sector salut no
està ben vist.
Un tema pendent de resoldre és el
del turisme sanitari, n’hi ha molt, i
hem de trobar l’equilibri per solven-

tar-lo. A més cal treballar conjuntament, potenciant la col·laboració entre el sector públic i el privat, i hem
de diferenciar molt bé els papers de
cadascun d’ells.

Sr. Francesc
Sancho, CIU
Volem governar
el sistema sencer, les 3 parts,
privat,
concertat i públic,
perquè la societat utilitza els serveis
de totes tres. Ara mateix, no només
estem vivint una crisi econòmica, sinó
que s’està discutint sobre els límits de
l’estat del benestar i el model que és
sostenible a partir d’ara.
La demanada de béns de salut s’incrementa de forma permanent. El
que hem de veure és com donarli resposta i que tothom hi tingui
accés. Ara mateix tenim el següent
panorama: en un futur s’incrementarà la demanada, ja que cada cop
hi ha més gent gran; a més tenim
una car tera de serveis que no té fi i
tenim un pressupost i un panorama
econòmic molt complexos. També
cal deixar clar que no s’incrementaran els impostos per oferir més
serveis.
Per resoldre els problemes exposats en el punt anterior, cal tenir
capacitat de fer xarxa i coordinar
els 3 sistemes. Un altre problema
pendent de resoldre és el de la
burocratització del sistema, mentre
que el govern ha de garantir el servei al menor cost i amb la màxima
qualitat, sigui quina sigui la titularitat,
pública o privada.
Un altre aspecte cabdal és el fet de
tenir un sistema tan fragmentat, públic/privat, quan la visió ha de ser el
ciutadà, i aquest no està fragmentat
entre públic i privat. Ens enfrontem
a un problema més de definició del
sistema sanitari i no tant de microgestió.
Respecte al tema de la competència,
hem de lluitar perquè sigui transparent i clara, mitjançant concursos
oberts.
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Sr. Josep
Maria Pons,
ERC
Sempre defensem que Catalunya és bandera
de les PIMES, la
innovació i la emprenedoria. Aquest
fet porta cap a un sistema mutualista,
per aprofitar els màxims recursos, siguin públics, privats o concertats.
Cal gestionar-los fent un lligam entre
públic i privat. No veiem cap dificultat en el fet que existeixin xarxes col·
laboradores, i amb la crisi es veu clar
que no hi ha altra manera de poderho fer, d’un forma transparent. Per tant,
no posarem cap problema en què hagi
una col·laboració entre públic i privat,
però amb molta transparència.
El finançament de la sanitat pública ha
d’augmentar i aquesta ha de ser una
aposta del proper govern. Avui dia no
tenim estatut, no hi ha concert econòmic, i el criteri de les retallades ge-

nerals fan que també afecti el sector
privat. Per això, considerem que cal
treballar per un pacte nacional de la
salut per Catalunya.
Un altre tema important és que l’usuari, que està fent ús de recursos que
són molt cars, sigui més conscient. Cal
rebaixar la sensació de “barra lliure”.
Una eina és la llei de salut pública.

Sra. Belén
Pajares, PPC
El proper repte
més important
que ens queda
per assolir és
el de la sostenibilitat. L’objectiu és fer un sistema
eficaç i sostenible. Però, per contra,
actualment, veiem que es converteixen els malalts en números. Cal solucionar les llistes d’espera, el temps
de visita per pacient, etc.

prestigi i reconeixement, que el Departament no ha sabut gestionar bé fins ara.
Un altre aspecte pendent és el de prioritzar despeses, simplificar l’administració i revisar el sector públic.
Respecte al tema dels catalans que tenen doble cobertura, cal premiar-los
amb beneficis fiscals. Avui dia, les xifres
diuen que 1 de cada 4 catalans té doble cobertura. Aquest fet, a més de ser
descongestionador, també és una mostra d’excel·lència en el sector.
El pacte de la sanitat pot ser molt
efectiu sempre que s’abordin els problemes reals a Espanya i Catalunya.

També cal que els professionals sanitaris
(metges, infermeres, etc.) recuperin el
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Activitats ACES
La reforma laboral de 2010
La Sra. Cristina Contel i Bonet, presidenta de l’Associació Catalana
d’Entitats de Salut de l’ACES, juntament amb el Dr. Bartolomé
Martínez Jover, director general de l’Hospital Quirón Barcelona,
van inaugurar la sessió sobre la reforma laboral, que va tenir lloc a
l’Auditori de l’Hospital Quirón, el passat dimecres 10 de novembre de 2010, a les 10.00 h.

El Sr. José Antonio Fernández Bustillo, soci de Roca i Junyent Advocats i secretari general de l’ACES, va encarregar-se d’explicar
les principals novetats que presenta la reforma laboral. El RD-Llei
10/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a la reforma del
mercat de treball, ve a incidir en diferents àmbits del nostre ordenament jurídic laboral, i en menor mesura de la Seguretat Social.
Les matèries afectades per la nova regulació, les podem abastar
en els següents apartats:
Contractes Temporals: S’introdueixen novetats en la regulació
dels contractes temporals, establint en general una més gran penalització en la seva utilització, així es limita la durada del contracte
d’obra o servei determinat a un màxim de tres anys amb caràcter
general, encara que podran ampliar-se un any més mitjançant la
negociació col·lectiva sectorial. S’incrementa la indemnització per
finalització dels contractes temporals d’una forma progressiva,
dels 8 dies actuals fins 12 dies de salari per any, des del 2015.
Contracte de Foment de l’Ocupació Indefinida: S’amplien els
col·lectius de treballadors als quals es pot concertar aquesta modalitat contractual, incloent-se els desocupats que portin com a
mínim tres mesos inscrits com a demandants d’ocupació, els desocupats que, durant els dos anys anteriors haguessin estat contractats exclusivament mitjançant contractes de caràcter temporal, inclosos els formatius, i també s’inclouen els treballadors als qui
se’ls hagués extingit durant els dos anteriors un contracte indefinit
en una altra empresa.Així mateix es possibilita la transformació de
contractes temporals en aquesta modalitat.
Indemnització de 33 dies: En la regulació de la indemnització
que procedeix en aquests contractes de 33 dies per any de servei amb un màxim de 24 mensualitats, en el supòsit d’extinció
objectiva improcedent s’especifica en el RD-Llei 10/2010, que
la indemnització opera tant en els casos de declaració judicial d’improcedència, com en els casos de reconeixement de la
improcedència per l’empresa, el que pot determinar eliminar les
controvèrsies sorgides en algunes resolucions judicials d’instància
on en cas de reconeixement directe de la improcedència per
l’empresa, s’havia considerat com fraudulenta, condemnant per
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la indemnització de l’acomiadament disciplinari de 45 dies en lloc
dels 33 dies.Així mateix es torna a reiterar la possibilitat de dipòsit
de la diferència de la indemnització dels 20 dies als 33 dies per
eliminar els salaris de tramitació.
Causes que impedeixen la formalització: Malgrat tot, es regulen
diferents causes que impedeixen la formalització d’aquest contracte en els casos d’extincions de contractes per acomiadament
improcedent o acomiadament col·lectiu en els 6 mesos anteriors,
quan es cobreixen els mateixos llocs de treball de la mateixa categoria o grup professional.
Contractes Formatius i Bonificacions: Com a novetat significativa, s’amplia la protecció social d’aquests contractes, incloent les
prestacions per desocupació. Es regulen també bonificacions de
quotes que assoleixin el 100% de tota la cotització d’empresa i
treballador per als contractes celebrats fins el 31-12-11. En els
contractes del programa de foment de l’ocupació, es deroguen
la majoria de col·lectius a qui es podia formalitzar el contracte
bonificat, mantenint al mencionat programa als discapacitats, les
víctimes de violència de gènere, l’exclusió social, i les bonificacions
per manteniment empro després de la maternitat i el compliment dels 60 anys. El RD-Llei, regula noves bonificacions d’aplicació únicament als treballadors desocupats entre 16 i 30 anys, i a
més grans de 45 anys, encara que s’exigeix el condicionant d’una
inscripció de 12 mesos com a desocupat, es regula també, bonificacions en la transformació en indefinits de formatius, relleu o
substitució. En tots els casos regulats pel RD-Llei, s’exigeix a més a
més el requisit d’increment del nivell d’ocupació fixa de l’empresa.
Acomiadament Objectiu: Respecte a l’acomiadament objectiu,
les causes d’amortització de llocs de treball es remeten directament a les de l’acomiadament col·lectiu, constituint el més destacable de la nova regulació, la disminució del temps de preavís
a 15 dies, i la no qualificació com nuls sinó com improcedents
dels acomiadaments objectius que no haguessin complert amb
les exigències de la comunicació escrita, o la posada a disposició
de la indemnització, circumstàncies que motivaven la nul·litat.
Abonament de 8 dies pel FOGASA: Un dels apartats que
més rellevància ha tingut, el constitueix l’abonament per
part del FOGASA de part de la indemnització als nous
contractes indefinits que es formalitzin des del 18-06-10.
El FOGASA abonarà 8 dies per any de servei, quan el
contracte s’extingeixi per les causes d’acomiadament col·
lectiu o per acomiadament objectiu, així i tot s’exigeix com
a condició per a aquest abonament que el contracte hagi
tingut una durada d’un any, aquest abonament per part
del FOGASA quedarà sense efecte una vegada entri en
funcionament el Fons de Capitalització per als treballadors
(model austríac) que es preveu operatiu el 01-01-12, que
integrarà la capitalització d’un un número de días del salari
del treballador per any, que s’utilitzés per reduir la indemnització per acomiadament que hagi d’abonar l’empresari,
o bé activitats de formació, i en el seu cas es percebria en
el moment de la jubilació.

[notícies aces]

L’ACES incorpora nous caps de comunicació i màrqueting i d’e-health
El passat 1 de gener es va incorporar a l’equip de l’ACES la
Sra. Odalys Peyrón, com a cap
de comunicació i màrqueting.
El Sr. Josep Gassó, anterior cap
de màrqueting, va cessar la
seva activitat per jubilació.
Odalys Peyrón és llicenciada
en Ciències de la Informació
per la Universitat Autònoma
de Barcelona. Així mateix, ha
complementat la seva formació amb un Màster en Gestió
de la Comunicació en les Organitzacions de la Universitat de
Barcelona i un Postgrau en Màrqueting de la Universitat Pompeu Fabra. Ha desenvolupat la seva carrera professional especialitzant-se amb consultoria de comunicació i màrqueting en
organitzacions sanitàries. La seva experiència està molt vinculada
a la gestió dels mitjans de comunicació i a la comunicació estratègica. Va ser redactora de la revista corporativa del Col·legi
d’Infermeria de Barcelona, va treballar a la Direcció d’Atenció
Primària del Barcelonès Nord i Maresme (ICS) com a responsable de Comunicació i Imatge i, des de fa 14 anys és sòcia de
l’agència de comunicació Armengol i Associats.

Donada la importància que
té Internet en la actualitat i
que anirà en increment cada
dia més per l’evolució de la
prestació de serveis sanitaris,
l’ACES ha incorporat el seu
equip de col·laboradors al Dr.
Frederic Llordachs, que, a partir d’ara, coordinarà aquesta
àrea com a responsable de
eHealth d’ACES.
El Dr. Frederic Llordachs és llicenciat en Medicina i Cirurgia
per la Universitat Rovira i Virgili i és MBA per ESADE especialitzat en Gestió Sanitària i Màrqueting. Així mateix, té experiència
directa en assegurances i gestió de la salut, havent desenvolupat
càrrecs de direcció a Adeslas, Sanitas, Sanofi Synthelabo o Winterthur. Ha estat director mèdic de la Clínica CIMA i coordinador d’Urgències a SEMSA. Actualment és assesor de diverses
empreses sanitàries en temes de Tecnologies de la Informació i
Comunicació. És especialista en nous negocis a la indústria de la
salut i en serveis innovadors d’internet, participant des dels inicis
a start-ups com Doctoralia, la plataforma mundial líder per a la
recerca de recursos de salut, així com en altres projectes.
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Els nostres socis i col·laboradors
L’empresa sabadellenca Aegerus la ha signat recentment un destacat Conveni de
col·laboració amb la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED)
Aegerus és una empresa dedicada al desenvolupament
d’un programari de gestió de residències, centres de dia,
centres sòciosanitaris, centres de salut mental, SAD’s, etc.,
fundada a Sabadell a principis de 2007. Actualment 350
centres utilitzen aquest sistema a tot el país amb previsió
de duplicar la xifra enguany gràcies al conveni amb la FED.
Aquest acord permet apropar aquesta tecnologia a una
gran part de centres d’Espanya, proporcionant una eina de
fàcil utilització, que facilita la gestió de totes les àrees d’un
centre, perquè el personal inverteixi menys temps en les
tasques administratives, podent així dedicar-se, prioritàriament, a tenir cura de les persones dependents.

Clínica Planas i Natura Bissé imparteixen la I Edició del Curs d’Estètica Oncològica
d’orientació estètica per a pacients oncològics. L’objectiu
d’aquesta formació era la de proporcionar a les especialistes de l’estètica les eines necessàries per reconèixer els
malestars derivats del procés oncològic i dominar les tècniques i tractaments estètics més indicats per cuidar l’aspecte
i el benestar de la persona.

Natura Bissé, empresa espanyola d’alta cosmètica de tractament, en col·laboració amb la Clínica Planas, van inaugurar els passats dies 29 i 30 de novembre el primer curs

Des de fa uns mesos, Natura Bissé ofereix tractaments
gratuïts als hospitals de Catalunya, perquè les pacients se
sentin cuidades i ateses i millorin així la seva autoestima i
benestar. Fins ara, s’han realitzat més de 150 tractaments i
el resultat ha estat altament satisfactori. La pell de les pacients ha millorat en tots els casos, de manera que se senten
més segures, més atractives i el seu nivell de benestar ha
augmentat de forma espectacular.

L’Hospital Quirón Donostia rep el Premi TOP 20 per la seva excel·lència en gestió
hospitalària
L’Hospital Quirón Donostia ha estat premiat en l’onzena
edició del Programa TOP 20, que cada any organitza la
consultora de serveis d’informació sanitària IASIST. El centre va rebre aquest guardó per primera vegada el 2008,
raó per la qual aquesta és la segona ocasió que resulta
premiat. En aquesta edició han participat 165 centres, dels
quals 134 eren públics i 31 privats.
L’Hospital Quirón Donostia ha estat distingit com a
hospital TOP privat de menor mida dins de la categoria
de gestió hospitalària global, per presentar una menor
taxa d’hospitalitzacions evitables i menor estada mitjana juntament amb una major implantació de la cirurgia
sense ingrés respecte a la resta de centres. El programa
Hospitals TOP 20 avalua els centres d’acord amb una
sèrie d’indicadors de qualitat, funcionament i eficiència
econòmica, i reconeix la tasca dels hospitals participants
amb millors resultats.
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El gerent de Quirón Donostia, el Dr. Joseba Beitia, atribueix aquest reconeixement “al treball en equip de les
diferents àrees de l’hospital, amb el suport d’una tecnologia d’avantguarda”. A més, afegeix que “és un motiu per
seguir millorant cada any per mantenir la confiança dels
nostres pacients en la nostra qualitat assistencial”. El Dr.
Beitia recollirà el guardó aquesta nit en un acte que tindrà
lloc a Madrid i que estarà presidit pel Ministeri de Sanitat
i Consum.
A més, Quirón València, centre que també pertany al
Grup Hospitalari Quirón, ha estat premiat dins de la categoria d’hospital privat més gran, amb la qual cosa en
aquesta edició han resultat guardonats dos hospitals del
Grup. És la sisena vegada que el centre de Quirón a València rep aquesta distinció.

[notícies aces]

Prytanis celebra el seu 20 aniversari
Salut, el Departament de Benestar i Família,
les institucions municipals i diverses entitats
del sector com ACES, amb les que comparteixen nous reptes.
Tant des dels centres concertats com des
Prytanis RESIDENCIAL, centre sociosanitari
privat, afronten el futur amb il·lusió i amb un
constant afany d’excel·lència, mantenint el seu
principi fundacional, que és avui en dia el lema
d’aquesta entitat: “Sentir acollit, Sentir atès”.

El projecte Prytanis va iniciar el seu camí amb un primer
edifici en el municipi de Sant Boi de Llobregat. Vint anys
després, Prytanis es consolida com a referent en atenció
sociosanitària amb dos moderns recintes: un en aquesta mateixa localitat (120 places) i un altre al costat de
la Ciutat de la Justícia, a l’Hospitalet de Llobregat (172
places). Al llarg de l’any 2010, es van dur a terme una
sèrie d’actes de celebració d’aquests 20 anys de treball
amb tots aquells que han acompanyat i recolzat aquesta
institució: l’ excel·lent equip de professionals que treballa
i ha treballat dia a dia a Prytanis , el Servei Català de la
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El Servei de Reumatologia de CIMA rep el Premi Best in Class 2010 com al millor
de la seva especialitat
que necessiten, encara més, d’una atenció
individualitzada i experta.
En aquesta línia, la tasca del Dr. García i de tot
el seu equip s’ha centrat en proveir els pacients de totes les eines necessàries per suportar la malaltia crònica i, en molts casos, acompanyada de la indiferència de la societat, com
és el cas de la fibromiàlgia i la fatiga crònica.
En total han estat 127 els finalistes de les 24 categories dels BIC 2010, entre ells 10 centres sanitaris i 107 serveis hospitalaris de tot Espanya.

El Servei de Reumatologia de la Clínica CIMA, dirigit pel
prestigiós reumatòleg Dr. Ferran J. García, ha estat guardonat com al millor de la seva especialitat en la cinquena
edició dels Premis Best in Class (BIC 2010), atorgats per
la Càtedra d’Innovació i Gestió Sanitària de la Universidad
Rey Juan Carlos.
El premi atorgat al Servei de Reumatologia de CIMA
ve a reconèixer la qualitat mèdica i científica del Servei
i, sobretot, la seva qualitat en l’atenció al pacient, fruit
de l’experiència adquirida en anys de tracte personal i
proper a pacients d’unes patologies, les reumatològiques,

El grup d’experts que ha donat el vistiplau
a la llista de guanyadors ha estat format per
Carlos Amaya Pombo (vicepresident de la Federació Europea de Metges Assalariats), Daniel Zulaika (coordinador
del Pla del Sida de Osakidetza i ex president de Seisida),
Julio Ancoechea (ex president de la Separ i cap de Servei
de Pneumologia de l’Hospital La Princesa, a Madrid), Alfonso Bataller (subsecretari de la Conselleria de Sanitat de la
Generalitat Valenciana), Julio Zarco (president de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria), Arturo
Fernández-Cruz (catedràtic i cap de Servei de Medicina
Interna de l’Hospital Clínico San Carlos, a Madrid) i Joaquín
Estévez (president de la Sociedad Española de Directivos
de Salud i secretari de la Fundación Ad Qualitatem).

Josep Maria Caralps, director del Servei de Cirurgia Cardíaca de Quirón Barcelona,
rep el Premi Fenin a la Innovació Tecnològica Sanitària 2010
El guardó reconeix la contribució dels professionals i institucions al desenvolupament de
tecnologies sanitàries innovadores per contribuir a la millora
de la salut i qualitat de vida dels
ciutadans. El doctor Josep Maria
Caralps, director del Servei de
Cirurgia Cardíaca de l’Hospital
Quirón Barcelona, és l’autor del primer trasplantament de
cor realitzat a Espanya.
Des de 1984, data en la qual va realitzar el primer trasplantament de cor, el doctor Caralps va dirigir durant els deu
anys següents més de cent intervencions d’aquest tipus i va
ajudar en un centenar de casos.
Aquest premi, concedit per les empreses de tecnologia
sanitària, pretén donar suport a la tasca dels professionals sanitaris que diàriament exerceixen la seva activitat
amb el objectiu d’assolir l’excel·lència del sistema sanitari a través de l’aplicació de tecnologies sanitàries innovadores.
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El doctor Caralps destinarà l’import del premi concedit
per Fenin a dos nous projectes de recerca que permetran
impulsar la innovació en Cardiologia. El primer és el dirigit
pel doctor Josep Maria Alegret del servei de Cardiologia
l’Hospital Sant Joan de Reus de Tarragona per millorar l’eficiència de les vàlvules aòrtiques. El segon projecte que rebrà part dels fons del premi serà el dirigit pel doctor Toni
Bayés-Genís, cap de Cardiologia de l’Hospital German Trias
i Pujol, que analitza la capacitat de les cèl·lules mare del
greix cardíac per regenerar el cor.
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