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Mobilització històrica
de la sanitat privada
catalana
Per primera vegada, les entitats més
representatives de la sanitat privada
catalana s’han mobilitzat davant de la
Generalitat de Catalunya per lliurar al
President de la Generalitat, Artur Mas,
un manifest en el qual es recull el més
absolut rebuig a la modificació de l’article 15.2 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut, que
recull l’article 277 de l’avantprojecte de
llei proposat pel Departament de Salut,
de simplificació, agilitat i reestructuració
administrativa, i de promoció de l’acti-

vitat privada (Llei Òmnibus), mitjançant
el qual s’autoritza als hospitals, centres
i serveis de l’ICS a realitzar una activitat de caràcter privat a les seves instal·
lacions.

ASSOCIACIONS: ACES - ASOCIACIÓN DE EMPRESAS SANITARIAS
DE PRESTACIÓN ASISTENCIAL (AESPAA) - ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL
DE CENTRES D’ASSISTÈNCIA DENTAL (AECAD) - BARCELONA CENTRO MÉDICO - CONFEDERACION
ESPAÑOLA DE CLINICAS PRIVADAS
- FEDERACION NACIONAL DE CLINICAS PRIVADAS - INSTITUTO PARA
EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE
LA SANIDAD (IDIS) - PIMEC - UNIÓN
BALEAR DE ENTIDADES SANITARIAS
(UBES).

DE MEDICINA CORRECTIVA - CENTRE DE REHABILITACIÓ DE CLÍNICA
SANT JORDI - C.R U.T.E GIMCODECRIL
- CENTRE DE REHABILITACIÓ I LOGOPEDIA CRIL - C.R TERAPÈUTICA CRT
- CLÍNICA CORACHAN - CLÍNICA
NTRA SRA DEL REMEI - CLÍNICA DIAGONAL/FIATC - CLÍNICA MONEGAL
- CLÍNICA OLIVÉ GUMÀ - CLÍNICA
PLANAS - CLÍNICA SAGRADA FAMILIA - CLÍNICA SANT JORDI - CLÍNICA
SANT JOSEP DE VIC - CLINICA TRES
TORRES - CLINICA PILAR SANT JORDI - CLINILAB - EIRE/EFIRE - FISIOMED
- FUNDACIÓ ACE - FUNDACIÓ FINESTRELLES - FUNDACIÓ IMOR - FUNDACIÓ PUIGVERT - GIROMEDIC - GRUPO
SAR - HOSPITAL QUIRON - IADA 2007
- IMADIA 2005 - INSTITUT CATALÀ
DE LA RETINA - INSTITUT COMTAL
D’OFTALMOLOGIA - INSTITUT LLEIDA
D’OFTALMOLOGIA - INSTITUT MARQUÈS - INSTITUT OFTALMOLOGIC
INTEGRAL/CLINSAFA - LABCO – GENERAL LAB - LABORATORI D’ANÀLISI
DR. ECHEVARNE - MDB LABORATORI
D’ANÀLISIS CLINIQUES LAB. DURAN
BELLIDO - MIPS FUNDACIÓ PRIVADA
- MONTEPIO GIRONA - NAEKO - POLICLÍNICA BARCELONA - POLICLÍNICA CASTELLDEFELS - POLICLÍNICA
COMARCAL DEL VENDRELL - TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA USP INSTITUT UNIVERSITARI DEXEUS.

ENTITATS DE SALUT: AMBULÀNCIES CONDAL - BALAGUE CENTER
- BARCELONA IVF, SLP - BRUGUES
ASSISTENCIAL - CENTRE FAIXAT - CDI
DR. MANCHON - CENTRE DE REHABILITACIÓ M ROMERO - CENTRE MÈDIC
DELFOS - CENTRE MÈDIC MARTORELL - CENTRE MÈDIC MOLINS - CENTRO MÉDICO TEKNON - CENTRE
MÈDIC VERGE DE NÚRIA - CENTRE
OFTALMOLOGIA BARRAQUER - CENTRO DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA - CENTRO INTERNACIONAL
DE MEDICINA AVANZADA (CIMA)
- CLINICA BOFILL - CLÍNICA BONANOVA DE CIRURGIA OCULAR - CLINICA DENTAL MIRAVÉ - CLÍNICA CEM
- CLÍNICA NTRA. SRA. DE GUADALUPE - CENTRE MÈDIC MEISA - CENTRE

El “Manifest per la viabilitat de la sanitat
privada catalana” presentat per l’ACES
ha estat recolzat no solament per entitats que s’apleguen dins la nostra patronal, sinó també per entitats i associacions
catalanes i nacionals, que dia a dia han
anat adherint-se a la nostra proposta.

[presidenta@aces.es]

A totes aquestes institucions i entitats vull
agrair, com a presidenta de l’ACES, el seu
explícit recolzament al manifest i a la proposta d’esmena del l’avantprojecte (llei
Òmnibus), pel que fa a l’aferrissada defensa
de l’activitat sanitària privada. Hem de dir
que per part del President de la Generalitat
i del Conseller de Salut, hem estat rebuts
amb la millor de les predisposicions per tal
d’esmenar un text desafortunat, la intencionalitat del qual se’ns aclareix, no era en cap
cas el gravíssim resultat que d’aquest text
se’n podia desprendre. La intenció era la de
poder facturar i cobrar aquelles atencions
assistencials realitzades per centres i serveis
de l’ICS en els casos previstos a l’apartat 1
de l’article 15 de la Llei de l’ICS, intenció
d’altra banda compartida per tots, doncs
tots contribuïm a la sanitat pública amb els
nostres impostos i volem que aquelles assistències que es realitzen en els seus centres i
serveis puguin ser facturades i degudament
cobrades revertint en benefici d’aquests.
En aquest sentit, hem treballat conjuntament amb el Departament Jurídic de la

Conselleria de Salut per tal de consensuar
un text que permeti l’esmentada possibilitat
i que a l’hora posi fi al contenciós històric
segons el qual els centres i serveis públics
(és a dir, aquells amb majoria de capital públic o de presència als seus òrgans de govern) poden realitzar una activitat sanitària
privada a les seves instal·lacions.
Així doncs, es proposa la retirada de l’article
277 de l’avantprojecte, relatiu a l’article 15.2
de la Llei de l’ICS amb la corresponent incorporació a l’article 7.2. de la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya del següent text:
“L’activitat dels centres i serveis de salut de
majoria de capital públic o amb presència
majoritària en els seus òrgans de govern
es circumscriurà a la població que té dret
a l’assistència sanitària d’acord amb la Llei
21/2010, de 7 de juliol, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del
Servei Català de la Salut, sense perjudici del
que estableixen els articles 16 i 83 de la Llei
General de Sanitat. A excepció de les esmentades situacions assistencials, les instal·lacions

d’aquests centres i serveis de salut no es podran utilitzar per a prestar-hi assistència sanitària privada remunerada de cap mena, sinó
que s’han de dedicar a les activitats d’interès
públic que li són pròpies.”
Tenim la convicció que amb la incorporació d’aquest text es protegeix l’empresariat
sanitari català i la viabilitat de les nostres entitats, tot aclarint el camp competencial de
cadascun dels sectors de la sanitat catalana,
que en un moment de crisi com l’actual podria resultar letal per al nostre país.
El seguiment dels tràmits parlamentaris pels
quals aquest text passarà haurà d’ésser exhaustiu i curós per tal de sumar totes les
sinergies possibles per al seu recolzament.
Treballarem perquè així sigui i puguem celebrar, finalment, l’establiment d’un sector
sanitari català sanejat, que respecti les regles
de joc i on tots els recursos assistencials,
professionals i d’equipament es puguin optimitzar, sense perjudici de la seva titularitat
pública o privada, en benefici de tots.
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[editorial]

Despesa sanitària pública
i/o privada
L’últim estudi publicat per l’OCDE
corresponent a la despesa en salut
per a 2009, situa per segona vegada Espanya exactament en la mitjana d’aquests països en percentatge
de despesa respecte al PIB amb el
9’5% (l’any 2008 era d’un 9%).
D’altra banda, el creixement del PIB
a Espanya el 2010 va ser encara
negatiu (-0’1%) i les administracions autonòmiques, responsables
de l’assignació pressupostaria de
la sanitat pública, no havien encara
entès la dimensió del drama econòmic financer que estan vivint i van
incrementar les par tides destinades
a sanitat molt per sobre de l’IPC (
+4’9% en el cas de CatSalut).
Aquesta evidència ens fa pensar
que previsiblement, sabent que
molts països de l’OCDE van iniciar
els ajustos públics abans que nosaltres, les xifres de 2010 col·locaran
Espanya per sobre de la mitjana de
l’OCDE.
Així ens trobem que en els pitjors
moments de la crisi hem aconseguit
el desitjat objectiu: gastar més en
salut que la mitjana dels països del
nostre entorn econòmic i social.
Callaran ara les veus que reclamen
més despesa pública en sanitat? De
ben segur que no.
I la raó és que aquelles veus que
reclamaven més despesa pública
i “argumentaven” que encara no
4. ACES INFORMATIU

érem a la mitjana de l’OCDE, ho
feien únicament per donar aparença “científica” a una petició
que és sentimental. Tant de bo
coneguéssim un mètode pel qual
poguéssim dedicar a la producció
de bens en salut una quantitat il·
limitada de recursos, ja que això
compor taria, almenys en teoria,
que tothom tindria accés a una
sanitat “total”.
Però malauradament això no és
possible.
No vivim en el paradís, on els recursos necessaris estan al nostre
abast sense més esforç que allargar
la mà i agafar-los.
Vivim en un món on el que tenim és producte del nostre esforç.
I la nostra capacitat per produir
mitjançant el nostre treball és limitada.
Precisament per això és necessari
el càlcul econòmic. I l’economia ha
dit que prou.
Els estats democràtics han arribat
al límit de despesa pública en salut
i, malauradament, alguns com nosaltres l’han sobrepassat.
Ara arriba el torn a la responsabilitat individual i aquells que puguin
hauran de destinar una major par t
de la seva riquesa a la previsió, curació i rehabilitació de les seves
malalties.

[editorial]

Estats, governi la dreta o l’esquerra o el centre, que han hagut de
prendre mesures en reconèixer la
realitat: hem allargat més el braç
que la màniga.

Està absolutament justificada com
a primera mesura reduir la despesa
pública fins al límit finançable ja
que no existeixen altres opcions
més acceptables.
Però que passarà desprès? Quin
és el projecte de futur, per cer t,
massa immediat com per trigar en
definir-lo?

I això és tan com dir seguir essent
un país més avançat socialment i
econòmicament.

Una mala gestió dels recursos financers per par t dels bancs centrals i la ceguesa dels governs
d’aixecar la despesa pública, en
gran par t a compte del deute,
ens han por tat a una situació insostenible.

Que “la festa s’ha acabat” no és un
invent dels governs conser vadors
per retallar l’estat del benestar,
com afirmen alguns sense reconèixer l’obvietat que són tots els

Estem en temps de descompte per
aturar una inter venció europea en
el millor dels casos i la desestabilització del “statu quo” europeu en
el pitjor.

És en la protecció de la salut (salut
pública) i en la garantia d’accés als
recursos en igualtat de condicions
per par t de qui menys tenen, que
hauran de centrar les administracions públiques el seu màxim esforç,
si volem seguir mantenint un lloc
destacat en els països punters del
món.

Entreveure un model mixt més
fonamentat en la responsabilitat
individual, el dret a escollir i la
competència en l’assegurament no
tan sols no és dolent socialment,
sinó que és absolutament necessari, engrescador i potenciador de la
desitjada “nova economia”.
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[reportatge]

XIIè sopar de l’ACES
Gran èxit del sopar anual de socis amb una assistència de més de dues-centes persones

El conseller de Salut, el Sr. Boi
Ruiz, va presidir el XIIè sopar de
l’ACES, que es va celebrar el passat dijous, 19 de maig de 2011, a les
21.00 h, a l’Hotel Casa Fuster i al
qual van assistir més de dues-centes persones, entre socis, amics i
col·laboradors d’aquesta entitat.
Aquest acte, que amb el pas del
temps s’ha convertit en l’esdeveniment social més rellevant del
sector sanitari privat de Catalunya, és també un punt de trobada
immillorable per compartir una
nit molt especial amb aquells qui,
d’una manera o una altra, contribueixen al dia a dia de l’associació.
6. ACES INFORMATIU

[reportatge]

Al llarg de la primera part de l’acte,
es va degustar un aperitiu al terrat de
l’Hotel, on els convidats van gaudir
d’unes vistes panoràmiques de la ciutat. El sopar, igual que en les anteriors
edicions, va ser una magnífica ocasió
per intercanviar idees, opinions i reflexions sobre la situació de la sanitat i
de la conjuntura general del país. Un
cop finalitzat el sopar, van tenir lloc
els parlaments. El primer va ser el Dr.
Monset, director general de l’ACES,
ACES INFORMATIU .7

[reportatge]

8. ACES INFORMATIU

[reportatge]

que va aprofitar el seu parlament per agrair l’alta participació en aquest esdeveniment a tots els assistents. Tot
seguit, va aprofitar per reivindicar la importància que des
del govern s’escolti la ciutadania, i va posar com a exemple el col·lectiu d’infermeres o els acampats del moviment
“15M”. Per la seva banda, durant la roda d’intervencions,
la presidenta de l’ACES, la Sra. Cristina Contel, va recordar que l’ACES forma part d’una “majoria silenciosa” que,
en un acte de corresponsabilitat, assumeix les retallades
com a realitat inevitable. No obstant això, va aprofitar per
reclamar que, en la mateixa línea de corresponsabilitat,
espera que el Govern prengui les decisions polítiques adients per salvaguardar la sanitat privada. En aquest sentit,
va delimitar el paper de la medicina pública i va definir
la seva missió en tres eixos fonamentals: no fer dèficit

i ajustar-se als pressupostos assignats, proporcionar cobertura sanitària als més desvalguts o a persones que no
disposen de doble cobertura sanitària i, per últim, oferir
cobertura sanitària en territoris on resulta necessària, però
no rendible. Així mateix, va demanar que, en cas que es
continuï permetent que els centres públics facin medicina
privada, deixin que els centres privats puguin fer medicina
pública, des de la premissa que sigui el pacient qui, en plena llibertat, s’adreci al centre sanitari que cregui oportú,
amb independència de la seva titularitat jurídica. A més, la
Sra. Contel va aprofitar el seu torn per advertir de l’error
que suposaria intentar pal·liar els efectes de les retallades
d’activitat dels centres públics i/o concertats si es permet
que aquests facin activitat privada, ja que d’aquesta manera
ACES INFORMATIU .9

[reportatge]

traslladaran els mencionats efectes al sector privat sanitari i
acabaran destruint el ja escàs teixit empresarial sanitari català que ha caracteritzat el nostre país.
A continuació, la presidenta de l’ACES va fer públiques una
sèrie d’iniciatives per a les quals compten amb la complicitat
del Conseller de Salut: reprendre la inclusió dels centres de
l’ACES a l’atenció del SEM, desgravar fiscalment la despesa
sanitària i aclarir l’àmbit competencial de l’activitat sanitària, tot reconduint les pòlisses d’origen privat (de trànsit,
de treball, esportives o escolars) cap a l’activitat privada. En
aquesta línia, va traslladar la seva aposta pel sector sociosanitari privat, ja que pot ser la solució perfecta per eixugar

una part del dèficit existent, atenent pacients que
avui col·lapsen els hospitals públics amb un cost
cinc vegades inferior. I, per acabar, va reclamar que
el Govern prengui les decisions que permetin que el
sector privat superi la situació actual, a partir de les
seves pròpies forces.
Com es tradició en aquest sopar de socis, la conferència central de l’acte va ser el discurs del convidat
d’honor, en aquest cas, el Conseller Boi Ruiz. Per la
seva banda, va començar la seva intervenció felicitant la presidenta de l’ACES per “demanar el que
s’ha de demanar”. Tot seguit, va voler fer una apro10. ACES INFORMATIU

[reportatge]

ximació al context en què està el país,
i va destacar la saturació del sistema
sanitari a causa del fort endeutament
que existeix. Així mateix, va abordar
l’exageració que suposa considerar
que el sector públic s’està enfonsant
perquè no pot aguantar una reducció
del 10%. Va defensar que l’únic objectiu possible per baixar els costos de
la despesa pública era prendre dues
mesures: estalviar i baixar el preu del
que es pagava. En aquest sentit, va
manifestar que el compromís del govern és el de gastar els recursos dels
quals disposa per al 2011 i endeutar-se

El Conseller en el seu
discurs va oferir transparència en les regles
del joc i va anunciar
que identificaria
la cartera de serveis
del sector públic

ACES INFORMATIU .11
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només el que es pugui. Va continuar
explicant que un altre punt que tenen molt clar des del govern és que
no s’han de maquillar els números ni
perdre la sobirania sobre les finances.
També va apuntar que un altre aspecte pendent era el fet d’aprofundir en
la reforma sanitària del sector públic,
sobre la base del concepte de “servei

12. ACES INFORMATIU

multihospital” i va dir que per fer-ho
possible era imprescindible comptar
amb centres sense parets i sense papers.
A continuació, en referència a les
paraules del Dr. Monset, el conseller
va posar de manifest la necessitat
d’aprendre a escoltar, però també la

de fer que el missatge arribi a qui ha
d’arribar, ja que els canals actuals no
funcionen i la gent no se sent escoltada. En aquest sentit, va al·ludir als participants del moviment “15M”, dels qui
va dir que volen esperança, igual que
el sector privat. Així mateix, va aclarir
que un dels manaments del nostre
mandat és aixecar l’economia produc-

[reportatge]

tiva, ja que és el sector privat el que
pot generar riquesa i llocs de treball.
En el seu discurs va admetre que, en
aquests moments, per part del govern
no poden oferir resultats. Això no obstant, va posar de manifest alguns gestos per generar esperança, com per
exemple, aconsellar al sector privat
la necessitat de competir, però també de col·laborar en tot el que pugui
per tal d’aportar valor afegit. També va
voler comprometre’s a donar suport
a tots aquells centres que vulguin internacionalitzar-se, perquè el sector
de la salut pot explicar moltes coses,
sobretot pel que fa a la gestió de la
despesa sanitària privada. Tot seguit, es
va comprometre a controlar que el
sector públic compleixi amb el pressupost assignat i a garantir que aquells
qui operen al sector privat amb diners
públics compleixin les regles del joc.

interlocutor permanent per al sector
privat, és a dir, una persona del departament que vetlli únicament pel sector
privat i que reculli aquelles normes que
dificulten l’activitat privada. Un altre
punt important que va voler aclarir va
ser que l’ACES, com a patronal, no ha
de tenir por de fer la feina davant els
sindicats, ja que l’administració sempre
vetllarà per la racionalitat.
Per concloure, les seves últimes paraules van ser per recordar el compromís
del govern amb la sanitat privada i amb
l’economia productiva per convicció i va
manifestar que el govern està en contra
de tots aquells que no creguin en l’esperança del nostre país.

El Dr. Boi Ruiz en el seu discurs va oferir transparència en les regles del joc i
va anunciar que identificaria la cartera
de serveis del sector públic, per tal que
el ciutadà sàpiga què ha d’anar a trobar al sector públic i què ha d’anar a
trobar al sector privat. I va expressar la
voluntat del departament de buscar un
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[a fons]

Com afrontar la crisi posant èmfasi
en els ingressos
Anna Forment (COSTAISA), Isidre Fàbregas (Pragma-Solutions), Joan Haro (Pragma-Solutions)

En l’actual situació econòmica totes
les organitzacions estan preocupades
per la seva rendibilitat, i davant la retallada d’ingressos, hem centrat tota
l’atenció en la reducció de costos.
Són poques les organitzacions que
posen el focus de la rendibilitat en
l’assegurament d’ingressos, analitzant
i optimitzant el flux d’ingressos per
garantir-ne la seva consistència.

consistència del flux d’ingressos de
l’organització.

L’assegurament d’ingressos té el seu
origen en el mercat de les telecomunicacions, però s’ha extrapolat a altres
sectors, com és el sector salut, sobretot en l’àmbit privat, on és essencial
que es cobri tota l’activitat realitzada
per la sostenibilitat del negoci.

b) un canvi de cultura respecte al concepte de “pèrdues acceptables”.

Un projecte d’assegurament d’ingressos té com a objectiu maximitzar la
captació d’ingressos mitjançant l’optimització i monitorització de procediments i controls que garanteixin la

El concepte d’assegurament d’ingressos és un canvi en l’enfocament de la
gestió que consisteix en:
a) un conjunt d’accions, controls i mesures en els processos d’ingressos i costos
efectius de l’organització,

Totes dues coses tenen com a principal objectiu la millora de la rendibilitat
del negoci sanitari.
En el cas del negoci de la salut, la clau
és identificar si es cobreix la integritat
de tot el flux d’ingressos que consisteix a registrar tota l’activitat que es
realitza, facturar tota l’activitat registrada i cobrar tota l’activitat facturada.

Registre d’activitat:
- Registrar l’activitat assistencial
realitzada
- Registrar l’activitat assistencial
facturable (protocols coberts i
autiritzacions prèvies)

Facturació i cobrament:
-A
 sseguradores
- C atsalut
- C lients privats
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Els estudis més recents ens indiquen
que, posant el focus en el flux d’ingressos, es pot recuperar fins entre un 7%
i un 12% dels ingressos potencials.*
En el sector sanitari és produeixen
pèrdues d’ingressos principalment per
les següents causes:
a) Serveis realitzats i no facturables:
- serveis realitzats no necessaris,
- serveis a pacients privats del servei
mèdic del centre sense registre.
b) Errors de procediment que produeixen impagaments per part de les
asseguradores:
- serveis realitzats sense autorització,
- serveis mal informats i amb errors a
la companyia asseguradora.
c) Despeses injustificades de recursos: material, temps i subministraments que encareixen el cost efectiu de l’episodi mèdic.

Registre d’activitat:
- Consistència de les dades
referents al registre d’activitat
amb els equipaments mèdics i
els sistemes de gestió administrativa

Facturació i cobrament:
- Entitats mercantils de professionals assistencials

[a fons]

d) serveis privats que acaben en impagament.
Moltes vegades, les organitzacions es
troben amb una inconsistència de les
dades transferides en les diferents etapes del flux d’ingrés que desconeixen;
per il·lustrar-ho, us proposem uns senzills exercicis de comprovació:
A) Coincideixen totes les proves diagnòstiques registrades en els sistemes
d’informació amb les proves diagnòstiques comptabilitzades en el propi
equipament electromèdic?
B) Coincideixen els ingressos rebuts
per part dels ens pagadors (públics o
privats) amb les activitats registrades
en els sistemes d’informació del centre?
A vegades, no tenim la informació
suficient per garantir la consistència
del flux d’ingrés, bé sigui per qüestions de procés, bé per discrepàncies
en les dades dels sistemes d’infor-

mació, bé per manca d’una cultura
organitzativa d’austeritat i assegurament de l’ingrés.
La implantació d’un sistema d’assegurament d’ingressos segueix les següents fases:
a) Anàlisis
- anàlisi de sistemes i gestió de dades
- anàlisi de procediments i processos
de negoci
- anàlisi de despeses i repercussió en
la facturació
b) Detecció i modelització
- creació del sistema de control
- detecció i identificació de punts crítics
- anàlisi de la pèrdua econòmica associada
- modelització i valoració de la solució
c) Implantació i seguiment
- anàlisi del benefici obtingut en la solució de les discrepàncies detectades
- gestió del canvi

Posar l’atenció en els ingressos potser
ajudaria a transformar les retallades en
estalvi per la via d’implantar un model
de gestió frugal de manera integral, en
evitar actuacions que comprometin el
model de prestació de serveis als nostres clients.
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Impacte de la deducció fiscal a la subscripció voluntària d’assegurances privades de salut
als 6,8 milions d’assegurats l’any 2008. En
els últims anys el pes dels assegurats de
col·lectius ha anat creixent, fins a suposar
el 39% del nombre d’assegurats el 2008.

El passat dia 13 d’abril, la fundació IDIS
(Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad), de la qual l’ACES
en forma part, va presentar un informe
sobre l’impacte de la deducció fiscal.
Concretament, aquest estudi respon
a una iniciativa encaminada a avaluar la
posada en marxa d’incentius que contribueixin al desenvolupament de l’assegurança privada al nostre país, que
serveixin per descarregar la pressió
assistencial i financera del sistema públic de salut. En vista de l’interès que ha
generat aquest informe, a continuació,
us en reproduïm el resum executiu.
Entorn regulatori
Des de l’any 1998, a Espanya es va canviar
el model de foment a la subscripció d’assegurances de salut. Fins llavors la mesura
es dirigia als particulars, que podien desgravar el 15% de les despeses mèdiques i,
en concret, de la prima satisfeta a entitats
asseguradores. En l’actualitat les mesures
es dirigeixen a l’entorn empresarial, on
les empreses poden considerar despeses
deduïbles les aportacions a assegurances
de malaltia dels seus treballadors.
Aquest canvi regulatori ha ofert en els
últims anys un augment constant del pes
de les pòlisses col·lectives en el sector
de les assegurances d’assistència sanitària. A Espanya el 2008 es van subscriure pòlisses col·lectives de salut per un
volum de primes de 1.052 milions d’euros, la qual cosa representa un 19% del
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volum de primes d’assistència sanitària
(inclou assegurats col·lectius, mutualitats,
individuals i de reembossament; no inclou dental i subsidis i indemnitzacions).
Des de la posada en marxa d’aquesta
mesura, el sector de les assegurances de
salut ha vist com s’ha incrementat substancialment el volum de les primes. L’any
2001 les primes en assegurances d’assistència sanitària pujaven a més de 2.252
milions d’euros. El 2008 es van superar
els 5.452 milions d’euros i el 2009 es van
aconseguir els 5.731 milions d’euros en
volum de primes. Això suposen creixements interanuals sostinguts per sobre
dels dos dígits i mostren l’augment de
primes del sector íntegrament. Pel que fa
als assegurats, el 2006 el nombre d’assegurats de pòlisses individuals, col·lectives
(no mutualitats) i de reembossament pujava a 5,9 milions d’assegurats, i va arribar

Aquest fenomen, que podem denominar de “col·lectivització de l’assegurança de salut” ha tingut un efecte negatiu per al sector que es reflecteix en
el deteriorament dels marges tècnics i
d’explotació. La col·lectivització suposa
una baixada de preu de la prima que
s’ofereix a les companyies. El volum de
contractació ho fa atractiu per a les forces comercials de les asseguradores, que
competeixen en descomptes. El principal resultat d’aquest procés ha estat una
caiguda del marge de les companyies
d’assegurances sanitàries de 5 punts
en el període 2007-2009. La desaparició dels beneficis fiscals a la subscripció
de pòlisses individuals de salut acaba de
tancar el cercle amb un augment del pes
de les pòlisses col·lectives en el sector
assegurador espanyol.
Impacte en tot el sector sanitari
privat
En l’estudi podem veure com la col·
lectivització afecta de manera significativa el marge del sector assegurador, i des
d’aquí, es tradueix de forma directa a la
resta del sector de prestació de serveis
sanitaris privats. Sobre una facturació de
més de 10.346 milions d’euros en el sector privat de prestació, més de 4.136 milions d’euros van correspondre a serveis
comprats per les entitats asseguradores.
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En aquestes circumstàncies de dependència d’un tipus concret de client, els
problemes de marge es transmeten a la
resta del sector. Si el sector assegurador
ha evolucionat cap a un negoci de volum
i no de marge, aquesta mateixa tendència
es trasllada cap als altres àmbits.
Proposta d’actuació
Per trencar aquesta tendència, els poders públics poden desenvolupar accions dins del sector. La principal i que
està en aquest moment sobre la taula
és la incorporació d’incentius fiscals a la
subscripció voluntària d’assegurances individuals de salut.
La Fundació IDIS ha quantificat l’impacte real d’aquest tipus de mesures i s’ha
centrat en aquelles rendes amb ingressos
inferiors als 30.000 euros, buscant així

l’estalvi de les famílies i facilitar l’accés a
aquest tipus de serveis sanitaris. L’anàlisi
dels efectes dels incentius fiscals en altres
sectors econòmics, com el de l’habitatge
o l’automòbil, en època de crisi llancen increments de vendes entre el 6% i el 24%.
La traducció d’aquests indicadors en el
sector sanitari és complexa i ha de fer-se
dins dels màxims nivells de prudència.
Amb la finalitat d’analitzar l’impacte que
tindria la posada en marxa d’una mesura
fiscal com la mencionada anteriorment,

s’han consensuat amb els responsables
del sector assegurador i la indústria els
següents escenaris de creixement: que el
nombre d’assegurats podria créixer entre el 5% i el 15%. En un creixement del
5% el nombre d’assegurats creixeria en
207.000, les recaptacions tributàries per
part de l’Estat creixerien en més de 20
milions d’euros i les deduccions fiscals per

adquisició de pòlisses de salut suposarien
155 milions d’euros. En un escenari de
creixement optimista (15%), l’augment
en nombre d’assegurats aconseguiria
els 621.000 assegurats, les recaptacions
tributàries més de 62 milions d’euros i
un volum de deduccions de 200 milions
d’euros.
Tant per la via de l’increment d’activitat,
com de l’alleujament de la pressió sobre
els barems, la mesura proposada suposa,

a més, una via de creixement dels recursos professionals en el sector entre
5.600 i 17.000 persones. Així mateix,
l’impacte sobre les famílies es calcula entre 107 euros i 365 euros anuals (segons
la unitat familiar).
En el moment actual en què la crisi econòmica permet suposar que
la pressió fiscal es mantindrà alta en
els propers anys, calen establir línies
de dinamització dels mercats interns,
sempre que amb això s’aconsegueixi augmentar valor de l’economia
espanyola. En el cas que ens ocupa,
aquesta dinamització és doblement
positiva perquè també incorpora un
component de descàrrega al sector
sanitari públic. El fenomen del “doble
assegurament” (ciutadans amb protecció sanitària de finançament públic
que lliurament decideixen subscriure
una pòlissa de salut) s’assenyala tradicionalment com un dels principals
elements que expliquen que la despesa sanitària pública a Espanya sigui
sensiblement inferior a la dels països
del nostre entorn, amb resultats en
salut equivalents i fins i tot superiors.
Com es pot veure a l’estudi, l’estalvi generat per a l’Estat pel “doble
assegurament” s’ha quantificat entre
4.224 milions d’euros i 8.054 milions
d’euros.
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L’ACES celebra una taula rodona sobre documentació digital i seguretat de documents
en l’entorn sanitari
privades. Un cop activat el certificat, es
podrà utilitzar en els processos habilitats
per les administracions i en la generació
de la firma electrònica”.

El dia 31 de maig, a les 16.30 h de la
tarda, l’ACES va organitzar una taula
rodona amb el títol de “Documentació digital i seguretat de documents en
l’entorn sanitari”.
Aquest acte va comptar amb la presència de tres ponents que van abordar el
tema de la jornada des de diferents
àmbits. Concretament, els ponents
van ser: el Sr. Andreu Brú, director del
Departament de Noves Tecnologies de
PIMEC, el Sr. Carlos Curto, advocat del
bufet Amat i Vidal-Cuadras i el Sr. Oriol
Farré, vicepresident europeu de vendes de Martin Yale Group.
La jornada, que va tenir lloc a l’aula de
Formació d’Agrupació Mútua, va ser
presidida per la Sra. Cristina Contel,
presidenta de l’ACES, que va inaugurar
la sessió fent èmfasi en la importància
per part dels centres d’estar al dia en
qüestions com ara la tramitació de la
documentació digital i altres àmbits que
avui dia estan molt professionalitzats.
Certificat digital, la identitat i la
seguretat
Amb el títol de “certificat digital, la
identitat i la seguretat” es va desenvolupar la primera ponència, a càrrec del
Sr. Andreu Brú. El Sr. Brú va començar
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explicant la definició de certificat digital:
document electrònic signat per una autoritat de certificació, que garanteix a les
terceres persones que el rebin o l’utilitzin una sèrie de manifestacions que s’hi
contenen. Tot seguit, va explicar la seva
utilitat, que consisteix a firmar electrònicament documents (en format digital),
amb plena validesa jurídica i identificarse de forma fefaent en realitzar alguna
gestió o tràmit per mitjà d’algun programari web. També va explicar que els
certificats es poden classificar segons
les seves principals característiques: pel
nivell de seguretat (certificats en programari i certificats en maquinari) i pel
tipus de certificat (de persona física i de
persona jurídica).
Un altre aspecte a tractar va ser el de
la signatura digital i dels tres motius pels
quals s’ha d’utilitzar a les comunicacions:
per garantir-ne la identitat, la integritat i
la no repudiació (acció de negar la relació amb un missatge). Alhora, va considerar convenient explicar que calen una
sèrie de dispositius per tal que la firma
electrònica sigui reconeguda.
Per concloure, va explicar com es pot
obtenir un certificat digital: el sol·licitant
rebrà un dispositiu de firma i completarà el procés de generació de les claus

Aspectes jurídics de la documentació digital
Per iniciar la seva ponència, el Sr. Carlos
Curto, advocat del bufet Amat i Vidal –
Cuadras, va explicar que, ja des de 1986,
existeix una llei que reconeix el dret del
pacient a la intimitat i confidencialitat de
tota la informació relacionada amb el
seu procés i la seva estada a institucions
sanitàries públiques i privades. Aquesta
llei va ser reforçada el 2009, quan s’estableix, entre d’altres, com a principi
informador en matèria de salut pública,
l’obligació de l’autoritat sanitària de preservar la confidencialitat de les dades
personals.
Tot seguit, va aclarir que l’accés a la HC
està limitat als professionals del centre
que estan implicats en el diagnòstic o el
tractament del malalt i al personal que
té cura de les tasques d’administració i
gestió dels centres sanitaris. També pot
tenir accés a la seva HC el propi pacient (és a dir, pot veure el seu contingut
i obtenir-ne una còpia), tot i que aquest
accés queda limitat pels drets de tercers
o apreciacions personals o judicis de valors dels professionals.
Un altre aspecte tractat va ser el de la
conservació de la HC. El Sr. Curto va
assenyalar que els períodes mínims de
conservació oscil·len entre 5 i 15 anys,
definits d’acord amb els criteris que estableixi la comissió tècnica en matèria
de documentació clínica, sense especificar la duració, la documentació que
es consideri especialment rellevant a
efectes assistencials, epidemiològics, de
recerca o d’organització i funcionament
del Sistema Nacional de Salut.
Així mateix, va identificar els encarregats de la custòdia i de la destrucció

[reportatge]

correcta de la documentació: la direcció dels centres sanitaris, o bé en els
professionals sanitaris que duen a terme la seva activitat de manera individual. Un altre aspecte relacionat amb
aquest és el de la custòdia digital dels
documents, regulada per una llei de
l’any 2000. Aquesta llei, segons va explicar, determina que sempre i quan es
compleixin els requisits de conservar la
HC en les condicions que garanteixin
l’autenticitat, la integritat, la confidencialitat, la preservació i el manteniment
correcte de la informació assistencial
registrada, i que n’assegurin la reproductibilitat completa en el futur, durant
el temps en què sigui obligatori conservar-la, es podrà custodiar digitalment
sense necessitat de mantenir el suport
en paper.
Per últim, va abordar el tema de la signatura electrònica, de la qual va dir que
els documents, públics o privats, signats
electrònicament tindran el valor i l’eficàcia jurídica que correspongui a la seva
respectiva naturalesa.
Solucions actuals per a la destrucció segura de les dades confidencials
El Sr. Oriol Farré, vicepresident europeu
de vendes de Martin Yale Group, va iniciar la seva ponència explicant algunes experiències que ha tingut treballant en el
camp de la protecció de dades amb entitats sanitàries.Va posar alguns exemples
rellevants de sancions que s’han imposat
en el sector de la salut i, concretament,
de multes a hospitals com el Puerta de
Hierro, Cadis o Màlaga pel mateix motiu:

no destruir bé el material confidencial.
Un altre cas és el de l’Hospital del Sagrat
Cor de Sevilla, que havia estat multat per
l’Agència Espanyola de Protecció de dades amb 300.000 euros per haver llençat
al contenidor 158 històries clíniques; una
sanció que va ser ratificada pel Tribunal
Suprem just aquest any passat.
En aquest sentit, va explicar que la llei
orgànica de protecció de dades obliga a tractar de manera molt sensible
les dades dels pacients i va aclarir que
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) s’està nodrint de denúncies
que vénen de treballadors de diferents
entitats i les està sancionant amb grans
multes per l’incompliment de la correcta
destrucció de dades.
Va prosseguir fent menció a un estudi
de Price Waterhouse en què es posa de
manifest que la majoria de les empreses

espanyoles no compleixen el marc normatiu de l’AEPD. No obstant això, darrerament, per les grans quantitats de diners
que suposa, moltes empreses estan utilitzant la diferent metodologia que troben.
Va explicar que, tot i que moltes empreses estan subcontractant els serveis de
destrucció de dades en paper, la solució
correcta per generar molta més confiança als nostres clients/pacients és comprar
una màquina destructora i destruir els
documents a les pròpies instal·lacions.
Respecte als documents de caràcter digital, segons els diferents estudis que s’han
fet, quan un ordinador finalitza la seva vida
útil, la major part de les empreses no tenen cap resposta sobre com garantir-ne
la destrucció de tots els documents. Una
opció errònia és la de formatar el disc dur,
ja que existeixen moltes maneres de recuperar-ne la informació. Concretament,
va explicar el Sr. Farré que, avui dia, tenim
dues opcions per garantir la destrucció
total de la informació: mitjançant programes de sobreescriptura o mitjançant la
desmagnetització, en cas que s’hagi de
tornar a utilitzar. Aquests dos sistemes va
matissar que no suposen un cost extraordinari si el comparem amb les possibles
sancions que podem rebre.

El debat
Com s’ha de gestionar la destrucció de documents?
El Sr. Farré va contestar la pregunta explicant que al nostre país no hi ha encara
una cultura de coneixement sobre què
cal destruir i com cal destruir-ho.Va prosseguir assenyalant que sobre el paper hi
ha poca discussió, ja que es tracta de tenir
equipaments destructors professionals
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merç disposem d’un mitjà de sol·licitud
en línia molt senzill. Concretament, la
PIMEC, que ha estat la primera patronal acreditada per emetre certificats
digitals, facilita la signatura electrònica
a les empreses per tal que duguin a
terme gestions telemàtiques amb les
administracions públiques, disposin
d’identitat a Internet i incorporin la
signatura electrònica reconeguda als
documents en format digital. Els certificats digitals permeten generar firma
electrònica reconeguda i s’entreguen
en dispositius de firma segurs (targetes o tokens criptogràfics).

20. ACES INFORMATIU

departamentals adients a cada lloc, tenir-los en règim de lloguer, casa, perquè
al final qualsevol infracció que es pugui
produir és responsabilitat de l’empresa.
Això no obstant, va comentar que la gran
complicació es troba en la documentació
digital continguda en els instruments que
utilitzem a diari en la nostra gestió de la
informació. En aquest sentit, va recomanar recórrer als qui saben com eliminar
de manera absolutament segura tota la
informació que cal, la que hi ha als discos
durs dels nostres ordinadors. És per això
que va detallar que cal que les empreses siguin conscients de la gran quantitat
d’informació que hi ha en tots els aparells
ofimàtics que tenim al nostre abast, les
fotocopiadores, els faxos, etc., sobretot la
que fa referència al sector de la salut de
les persones i les seves dades mèdiques
confidencials, i cal que facin un esforç per
protegir-la, i quan calgui, eliminar-la.

El Sr. Carlos Curto va explicar que amb
anterioritat a la Llei 16/2010, la HC havia
de conservar-se durant 20 anys des de
la mort del pacient, fet que comportava
problemes pràctics, com ara l’acumulació de documentació clínica i l’ocupació
d’espai. Ara bé, va aclarir el Sr. Curto que
la informació relativa a fulls de consentiment informat, informes d’alta, informes
quirúrgics i el registre de part, dades
relatives a l’anestèsia, informes d’exploracions complementàries, informes de
necròpsia i informes d’anatomia patològica, juntament amb les dades identificatives del pacient s’han de conservar,
com a mínim, durant 15 anys des de la
data d’alta de cada procés assistencial. En
canvi, va apuntar que la documentació
que integra la HC i no s’ha esmentat es
pot destruir un cop hagin transcorregut
cinc anys des de la data d’alta de cada
procés assistencial.

Hi ha proves susceptibles de destruir un cop ja s’han entregat?
Quan s’ha de destruir la història
del pacient?

Quin seria el tràmit que cal seguir
per obtenir el certificat digital?
El Sr. Andreu Brú va explicar que tant
a la PIMEC com a la Cambra de Co-

Va explicar que, actualment, la major
part de les administracions públiques
estan portant a la xarxa tots els seus
tràmits administratius. És per això que,
a mode d’anècdota de la importància
i rellevància que ha adquirit aquest
tema, fa poc va rebre la sol·licitud d’un
important grup d’hospitals de Catalunya per obtenir la certificació digital. El
motiu, va assenyalar, és que el certificat
digital prova la no manipulació d’un
document i la signatura electrònica li
dóna la validesa jurídica. En general, el
certificat digital d’una persona conté
dades personals com el nom, cognoms i el DNI, però segons el tipus
de certificat, pot contenir altres dades
com la data de naixement, el correu
electrònic, l’empresa on treballa, si és
representant legal de l’empresa, si forma part d’un col·lectiu professional,
etc. A part de les dades personals, el
certificat digital porta dades referents
al prestador que l’ha expedit, condicions del mode en què s’ha fet i d’utilització del propi certificat, la data de
caducitat i un nombre o clau numèrica
que és única per a cada certificat.
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Activitats ACES
Crònica sobre la defensa de la sanitat privada catalana
ACES mobilitza tot el sector sanitari privat davant l’amenaça
de l’avantprojecte de la Llei
Òmnibus
Aquesta crònica recull els fets més rellevants dels successos que s’han produït
durant el mes de juny quan l’ACES va tenir coneixement de l’avantprojecte de la
Llei Òmnibus. Concretament en l’article
277 s’autoritza els centres i els serveis
de l’ICS a realitzar activitat privada en
les seves instal·lacions, i es modifica així
l’article 15.2 de la Llei de l’ICS que actualment no ho permet.

Divendres 3 de juny - Comunicació del text de l’avantprojecte
A la seu de l’ACES es rep l’escrit de l’avantprojecte de
la Llei Òmibus i, donada la gravetat de les modificacions
que es pretenen realitzar i que se centren en la modi-

ficació de l’ar ticle 15.2 de la Llei de l’ICS, citat anteriorment, s’inicia el procés per presentar les al·legacions
opor tunes en el termini previst.

Dimarts 7 de juny - Reunió del sector sanitari a la Cambra de Comerç
L’ACES convoca a la Cambra de Comerç de Barcelona els
màxims representants de la sanitat privada catalana: entitats
membres de l’Associació, entitats externes, associacions
empresarials i companyies asseguradores sanitàries. Fruit
d’aquesta reunió es consensuen diverses accions de mobilització del sector sanitari privat català que es resumeixen en:
- Redacció del “Manifest per la viabilitat de la sanitat privada
catalana”.

- Lliurament en mà i amb caràcter urgent del Manifest al
president de la Generalitat de Catalunya.
- Convocatòria d’una roda de premsa per informar els mitjans de comunicació de les accions previstes i posterior
enviament a tots els mitjans de comunicació d’una nota de
premsa amb el posicionament de l’ACES i el Manifest.
- Difusió exhaustiva als mitjans de comunicació de les accions realitzades per l’Associació en relació a aquest cas.

Divendres 10 de juny - Mobilització del sector sanitari a la Plaça Sant Jaume
Els 30 màxims representants de la sanitat privada
catalana es reuneixen al Palau de la Generalitat per
lliurar el Manifest per la viabilitat de la sanitat privada catalana al cap de gabinet de Presidència. Des
de l’ACES es manifesta la inquietud i preocupació del

sector sanitari davant la possibilitat que l’avantprojecte de la Llei Òmnibus s’aprovi en els termes en què
està plantejat.
L’ACES convoca els mitjans de comunicació per reforçar la seva presència durant la visita.
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Dijous 16 de juny - Reunió institucional amb el president de la Generalitat i el conseller de Salut
La presidenta i el director general de l’ACES juntament
amb el Sr. Josep González, president de PIMEC es reuneixen amb el president de la Generalitat Artur Mas i el conseller de Salut, Boi Ruiz.

Acorden eliminar l’apartat 2 de l’article 15 de la Llei de
l’ICS a canvi d’introduir un text consensuat per l’ACES amb
el gabinet jurídic del Departament de Salut a la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC).

Dimecres 22 de juny - L’ACES presenta les al·legacions per modificar l’article 277 de l’avantprojecte
de la Llei Òmnibus
EL text que es proposa afegir com a últim paràgraf de
l’article 7.2 de la LOSC és el següent:
“L’activitat dels centres i serveis de salut de majoria de capital públic o amb presència majoritària en els seus òrgans
de govern se circumscriurà a la població que té dret a
l’assistència sanitària d’acord amb la Llei 21/2010, de 7 de
juliol, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública
a càrrec del Servei Català de la Salut, sense perjudici del
que estableixen els articles 16 i 83 de la Llei General de
Sanitat. A excepció de les esmentades situacions assistencials, les instal·lacions d’aquests centres i serveis de salut

no es podran utilitzar per a prestar-hi assistència sanitària
privada remunerada de cap mena, sinó que s’han de dedicar a les activitats d’interès públic que li són pròpies.”
Per a Cristina Contel, presidenta de l’ACES “Aquesta situació ens ha permès resoldre el contenciós històric respecte a la realització d’activitat privada en centres i instal·
lacions públiques i, alhora, clarificar el dret que assisteix
a aquests centres i serveis públics de facturar i cobrar
les assistències realitzades en les seves instal·lacions de
conformitat amb el que estableix l’apartat 1 de l’article 15
de la Llei de l’ICS.”

Assemblea Ordinària de l’ACES

El passat 4 de maig es va celebrar l’ Assemblea Ordinària de
l’ACES als locals de PIMEC, on es van aprovar els comptes
del passat exercici i el pressupost del 2011.
Així mateix, durant aquest acte, es va presentar la Memòria
del 2010. Per la seva banda, la Sra. Cristina Contel, Presidenta de l’ACES, que va fer un repàs dels esdeveniments més

rellevants que es van dur a terme durant el passat exercici 2010: Convenis (Conveni del sector Sanitari Privat, el
Conveni SISCAT o d’ homologació a la XHUP, i el Conveni
de Trànsit); els esmorzars de treball (sistemes d’informació
per a centres sociosanitaris, les novetats fiscals del 2010,
nou portal de cites mèdiques vinculat a la web de l’ACES
i la gestió dels riscos en un centre sanitari privat), seminaris (la gestió del Absentisme i les principals novetats de la
reforma laboral), així com la taula rodona per conèixer les
propostes polítiques en temes de sanitat privada per part
dels representants del sector salut dels principals candidats.
També va citar la V Jornada ACES que portava com a títol
“La sanitat i el repte de les TIC. La gran oportunitat de
millora empresarial.”, o la presentació de la nova WEB de
l’ACES, el XIè Sopar Anual d’ACES, la reunió anual de la
Junta Directiva amb el Consell Assessor de l’ACES i el VIII
torneig de Golf de l’ACES.
Respecte als actes Institucionals de l’ACES, va citar la recent
incorporació com patró fundador a l’IDIS, així com interpo-
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sició d’una acció de classe contra AISGE per tal de protegir,
des de la patronal, els interessos dels nostres associats.
Tot seguit va voler compartir les perspectives de l’ACES per
aquest exercici 2011. Respecte a les quotes, va fer menció als
bon resultat de les comptes de l’ACES en aquest exercici,
que ha permès que l’increment de les quotes generals de
l’ACES sigui mínim. Pel que fa a les quotes de trànsit, i donat
l’esforç que s’ha realitzat durant l’any 2010 les entitats adherides al mateix, s’ha acordat per la Junta Directiva de l’ACES
la seva congelació pel present exercici 2011.
També va aprofitar per aclarir el posicionament de la sanitat
privada no concertada davant de la situació del sector, en
temes com la necessària clarificació de l’àmbit competencial dels tres subsectors que conformen el sistema mixta sanitari català, el rebuig a la competència deslleial dels centres
sanitaris públics que realitzen activitat sanitària privada, així
com dels centres concertats que han de prestar serveis en
igualtat de condicions que als pacients de la pública, entre
d’altres qüestions. També va voler fer menció al posicionament de la sanitat privada concertada, sobretot en el sen-

Signatures d’acord de col·laboració

El passat mes de maig, l’ACES i COMERTEL van renovar
l’acord de col·laboració que mantenen, en virtut del qual
els socis de l’ACES podran gaudir d’avantatges especials en
els serveis que ofereix l’empresa COMERTEL.
Concretament, Francesc Vidal, director general de COMERTEL i el Dr. Lluís Monset, director general de l’ACES
varen ratificar l’acord.

tit que les reduccions d’activitat s’han de fer, però sempre
amb els consens de cadascuna de les entitats afectades, de
forma individual i en cap cas de forma lineal com s’està
plantejant fins la data, a més d’estudiar aquesta reducció
minimitzant en el possible el seu impacte. I, va acabar defensant que la reordenació i concentració d’activitat s’ha
de portar a terme amb independència de la seva titularitat,
pública o privada.

La pensió de jubilació i treballar per compte
propi serà compatible per als metges que a
01/07/2011 hagin complert els 65 anys
L’Ordre del Ministerio de Trabajo e Inmigración per la
qual, el 26 de maig, es va declarar la incompatibilitat de
la pensió de jubilació amb l’activitat per compte propi
a par tir de l’1 de juliol de 2011 ha estat esmenada
per una correcció d’errades. (BOE 04/06/2011). Amb
aquesta correcció d’errades es permet compatibilitzar
la pensió de jubilació amb l’activitat per compte propi
per a tots aquells metges que a data de 1/7/2011 haguessin compler t els 65 anys d’edat.
Per par t de l’ACES, el Sr. José Antonio Bustillo, Secretari general de l’ACES i assessor laboral de l’entitat,
està preparant un informe de valoració de l’esmentada
ordre, que en breu estarà disponible a la web de l’Associació.
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Acte de benvinguda als nous associats de Sentència favorable a Policlínica de Barcelona
l’ACES
per no poder considerar de naturalesa laboral
El passat 9 de juny, a la seu de l’ACES , va tenir lloc els serveis prestats pels metges
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un acte de benvinguda a tots aquells socis que s’han
incorporat recentment a l’Associació. En un acte molt
cordial, la Sra. Contel, Presidenta de l’ACES i el Dr. Monset, director general de l’ACES, van presentar breument
l’ACES i els serveis que ofereix i tot el que pot fer pels
seus associats. La reunió també va comptar amb la presència de tot l’equip i col·laboradors de l’entitat, amb
els que els nous socis van poder intercambiar opinions i
inquietuds del sector.

El Jutjat social número 26 de Barcelona ha desestimat una demanda interposada per l’Autoritat Laboral del Ministerio de Trabajo contra la Policlínica de Barcelona per considerar que 60
metges que exerceixen de manera lliure en aquest centre privat
són personal laboral. La Inspecció de Treball i Seguretat Social ha
estat investigant en les clíniques privades de Barcelona i Madrid
la relació que mantenen els facultatius amb aquestes i, concretament, a la Policlínica de Barcelona li va imposar un acta de
liquidació per valor de 700.000 euros, que el centre va recórrer.

Llistat de nous socis:
Centro de Fisioterapia y Rehabilitación Mesro SLP - Centre
Medicina Correctiva, SL - Centre Medicina Correctiva, SL
- Centre Medicina Correctiva, SL - Centre Medicina Correctiva , SL - Centre Mèdic Martorell, SL - FISIOMED,SL
- NAEKO, SL - Centro Recuperación Funcional Valles, S.A.
Barcelona IVF, ALP - Centre de ginecologia - MIPS Fundació
privada (Mutua Igualadina) - Ressonància Oberta Selva Maresme, SL - Policlínica Maresme SL - Gabimedi SL - Centres
Medical, SL - Analistas Profesionales Asociados - ARCmedic
Rehabilitació, SLP - Centre rehabilitació funcional Eixample
- Centre Mèdic Collblanc - Centre Mèdic MEISA, SL - Centre Mèdic Dr. Valls - EUGENOMIC - Transports sanitaris
Agerio - Barcelona IVF SLP.

No obstant això, la sentència del magistrat jutge Carlos Escribano ha desestimat la demanda per no poder considerar
de naturalesa laboral els serveis prestats pels metges. També va destacar que la possibilitat d’exercir la medicina per
compte propi, àdhuc integrada en un centre sanitari, està
expressament prevista en l’article 42 de la llei 44/2001 d’Ordenació de les Professions Sanitàries; que la subscripció d’un
contracte d’arrendament de serveis permet dotar l’exercici
de la medicina d’un marc de contractació estable, en compliment del principi previst en l’article 40.3 de la mateixa
norma, en el qual ha incidit el lletrat de la part demandada; i
que l’existència d’un director mèdic, aquest sí contractat laboral, és una exigència lògica de la coordinació dels diferents
professionals mèdics i de la naturalesa i finalitat del centre.
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Els nostres socis
L’ICR fa 25 anys
L’Institut Català de la Retina, fundat l’any 1986 a Barcelona pel
Dr. Ramon Martí Bonet, compleix 25 anys de trajectòria l’any
2011. Els professionals del grup ICR volen compartir amb la
comunitat oftalmològica l’efemèride
tot celebrant quatre actes científics
repartits durant tot aquest any. Amb
motiu dels 25 anys, l’ICR organitza,
per celebrar l’efemèride, quatre jornades científiques repartides al llarg
de tot un any amb un programa
d’interès per a tots els oftalmòlegs
que contribueixin a la difusió dels
últims avenços en el diagnòstic i el
tractament de les malalties que afecten els nostres pacients. Les dates
programades dels quatre esdeveniments són:
17-6-2011 Present i futur en glaucoma i neuroftalmologia
4-11-2011 Oculoplastic-& Cornealleaks: tot el que sempre has volgut
saber
17-2-2012 Cataracta i cirurgia refractiva: actualització 2012

15-6-2012 Retina pràctica 2012: on som i cap on anem L’Institut Català de la Retina és un grup de centres oftalmològics,
mèdics i quirúrgics,amb un objectiu principal: l’atenció integral al pacient. Durant aquests anys,
l’ICR ha anat més enllà de la prevenció,
del diagnòstic i del tractament de les
malalties de l’ull i ha entrat dins l’àmbit de la investigació i de la docència,
que reverteix en la millor atenció als
nostres pacients. L’ICR té actualment
dos centres especialitzats a Barcelona:
l’ICR Sarrià (seu central) i a l’Hospital
Universitari del Sagrat Cor. Fora de
Barcelona està present a Terrassa i en
els cinc centres hospitalaris de Vilanova
i la Geltrú, la Seu d’Urgell, Campdevànol, Vic i Olot. L’equip mèdic l’integren
85 oftalmòlegs que atenen més de
200.000 consultes mèdiques i practiquen 42.000 proves complementàries,
6.000 làsers i 11.000 cirurgies.

BIOCAT,
IMPULSANT
LA INNOVACIÓ
BIOMÈDICA
www.biocat.cat

Per obtenir més informació, visiteu el
web: www.icrcat.com

NOVETAT:
DRAGON MEDICAL 11
REConEIxEMEnt DE vEu PER A
LA ConsuLtA MèDICA

Guanyi temps i qualitat! Amb Dragon Medical pot dictar
directament en l’historial del pacient sense necessitat de
transcriure un enregistrament o teclejar vostè mateix. Podrà
navegar en el seu software de Gestió Clínica amb la vostra
veu, dictar directament en l’historial del pacient i generar els
seus documents en una sola fase: dictat, correcció, finalització
d’una sola vegada.
Per més informació, pot posar-se en contacte a través de
www.nuance.es o info.dragonmedical@nuance.com.
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Nous Membres d’Honor de l’Institut Barraquer
Amb motiu de la celebració del Curs Extraordinari “Avanços en cirurgia de la còrnia”, el divendres 8 d’abril, en finalitzar les sessions científiques del matí, el professor Joaquín
Barraquer va procedir a lliurar els diplomes de Membre
d’Honor de l’Institut Barraquer que el passat dia 15 de
març la Junta Rectora de l’Institut Barraquer va aprovar
concedir a les persones següents, en atenció a l’excel·lència
de la seva activitat a favor dels pacients i de la societat en
general:
- Dr. Ramon Lorente Moore, Doctor en Medicina i Cirurgia, Cap del Servei de Cirurgia del Complex Hospitalari

d’Orense, Director de les Clíniques Làser Ocular i Dr. Lorente, Vicepresident de la Societat Gallega d’Oftalmologia.
Secretari general de SECOIR.
- Dr. Javier Mendicute del Barrio, Doctor en Medicina, Cap
del Servei d’Oftalmologia de l’Hospital de Donostia, Director Mèdic de la Clínica Oftalmológica Begitek.
- Sr. Juan Garrido Cecilia, president actual i fundador del Club
Siglo Futuro de Guadalajara, destinat a fomentar el diàleg
intercultural i la llibertat d’expressió en defensa de la democràcia, del foment de la solidaritat i dels drets humans.

La Clínica Planas acull la primera cimera mundial de cirurgians plàstics, G-12 World Plastic
Surgery Summit
Amb motiu del seu 40è aniversari, la Clínica Planas de Barcelona va celebrar els dies 28 i 29 de juny la primera cimera
de Cirurgia Plàstica Mundial – G-12 a l’Auditori Jaime Planas.
Aquesta nova cimera, que es reunirà periòdicament, va estar
constituïda pels especialistes més representatius i reconeguts
de la cirurgia plàstica mundial, aquells qui, a causa de la seva
trajectòria professional, reconeguda docència o presidència
d’una societat científica, han contribuït amb la seva participació i experiència a perfilar el futur de l’especialitat.
L’objectiu d’aquesta cimera no és un altre que aconseguir
un consens sobre temes d’interès referits a l’especialitat

i, en aquesta primera edició, la reunió es va centrar en la
cirurgia plàstica regenerativa. Sens dubte, el futur no només de la cirurgia plàstica sinó de la medicina general és
l’ús de les cèl·lules mare per regenerar teixits. Encara que
actualment s’empren en diversos camps de la medicina,
les seves aplicacions augmentaran en un futur immediat.
Les aplicacions de les cèl·lules mare s’empraran en malalties com la diabetis, malalties cardiovasculars, lesions en la
medul·la espinal, rejoveniment de la pell, traumatologia o
malalties neurològiques. Quant a la seva aplicació en un
futur tardà, les investigacions actuals estudien la creació
d’òrgans i teixits.

Pacients d’Hospitals Quirón comparteixen les seves històries de superació en un llibre
“La meva experiència.
14 històries de superació narrades en primera
persona” és un llibre en
el qual catorze pacients
que han estat atesos en
diferents hospitals de
Grup Hospitalari Quirón expliquen la seva
experiència. És per tant
un treball format per
testimonis en primera
persona, valents, que
reflecteixen pors, anhels,
dubtes i, sobretot, ener-

gia en moments d’especial intensitat. Són les experiències
de persones que desitgen compartir el seu cas per si, en algun moment, aquest pogués servir d’ajuda a altres pacients
en circumstàncies similars.
La particularitat d’aquest llibre, respecte a altres treballs
editorials publicats per Grup Hospitalari Quirón, és el fet
d’abordar la malaltia des del punt de vista del pacient, qui
descriu el procés segons la seva pròpia vivència. De fet,
aquest llibre és conseqüència del desig de Grup Hospitalari
Quirón de donar a conèixer el seu major patrimoni, que és
el coneixement que es deriva de la pràctica assistencial, docent i investigadora dels seus especialistes en les diferents
plataformes, tant en les tradicionals (el paper) com en les
que prenen com a base les noves tecnologies.

La Clínica del Remei incorpora blocs mèdics especialitzats a la seva web
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Recentment, s’ha incorporat a la web de la Clínica del Remei una
nova eina interactiva adreçada als seus pacients, i a totes les persones que cerquin informació sobre temes especialitzats. Concretament, es tracta de la creació de blocs mèdics especialitzats.

Llúcia Catot i Yaima Guerrero, titulars d’aquesta consulta
mèdica ubicada a les nostres consultes externes. També
s’està treballant sobre nous blocs i tenim previst activar-ne,
en breu, un sobre el tractament del dolor.

Els primers que s’han creat, i que ja estan actius, són el
bloc del servei d’oncologia mèdica de la Clínica del Remei,
que gestionen els professionals d’aquest servei, i el bloc de
l’Institut Coloproctològic Barcelona gestionat per les Dres.

En aquesta línia, com a novetats addicionals, és convenient
destacar que la web de la clínica, recentment, ha obtingut
l’acreditació del col·legi de metges de Barcelona, amb la qualificació de Web Mèdica Acreditada.

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

