NOTÍCIA
ACES PARTICIPA AL II CONGRÉS DE SALUT I RRHH
El II Congrés de Salut i RRHH celebrat el 25 d'octubre a Madrid va ser organitzat per
l'Aliança de la Sanitat Privada Espanyola (ASPE), el Fòrum de Recursos Humans i la
Fundació Global Salut, amb l'aval de la CEOE. La directora general d'ACES, Anna
Zarzosa, va ser ponent de la segona taula de debat que tractava sobre l'escassetat de
professionals.
Durant tota la sessió s'ha posat de manifest el problema de l'escassetat de
professionals als centres sanitaris, tant públics com privats. Aquest fet preocupa
enormement tots els gestors del sector sanitari i els proveïdors de serveis sanitaris ja
que aquest dèficit pot provocar col·lapses al sistema públic i afectar greument els
serveis que es presten als pacients. Un dels reptes principals dels centres sanitaris és
aconseguir captar nous professionals i retenir el talent.
Per Anna Zarzosa, directora general de l'Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES),
l'escassetat de professionals minva l'accés i la qualitat de l'atenció a les persones, per
tant, cal coratge polític i lideratge tècnic per trobar les palanques que ajudin a capgirar
la situació. Cal millorar amb celeritat l'homologació de titulacions, replantejar el model
organitzatiu dels centres, repensar l'ordenació competencial i afavorir la Formació
Professional de Tècnics en Cures Auxiliars d'Infermeria (TCAE) grau superior. “Cada
generació requereix coses diferents i la nova generació demana temps. Per aconseguirho, hem de redistribuir els rols competencials. Cada professional ha de fer allò que
només sap fer ell. La resta de funcions es poden fer amb el personal de suport”,
proposava.
El congrés ha reunit més de 20 experts en RRHH que han analitzat en profunditat
temes com: la captació i retenció del talent; l’escassetat de professionals, les noves
formes d’organització, el paper rellevant de la infermeria i els efectes de reforma
laboral.
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