
E~ués. GERENT DE UINSTITUT CATALA DE LA SALUT

-Els professionals són els que millor poden
contribuir a la gestió dels centres sanitaris-
Pocs dies després de fer-se c&rrec de la gerencia de I’ICS, Argelagués aposta per la col.laboració amb els ens Iocals per millorar I’eficiencia

del sistema públic de salut i es marca com a objectiu implantar el model d’autogestió dels centres d’assistencia prim&ria

GERARD ARIÑO / Barcelona
¯-Qu~ hi té apuntant,
en la seva agenda per
als prbxims dies?

-<~Bé, crec que més im-
porlant que aixb és parlar
del projecte. El meu pre-
decessor va engegar un
procés que va capgirar
l’organització i va conver-
tir I’ICS en empresa públi-
ca. Aixb t~ dues etapes, la
primera de les quals ha es-
tat el desplegament legis-
latiu, que 1’anterior gestió
ha deixat períectament en-
llestida. Ara cal avanqar en
la gestió, i per aixb és fo-
namental l’acord de gestió
amb el Catsalut i també en
el contracte programa. El
contracte programa esta-
bleix les transfer~ncies de
mitjans que el Catsalut fa a
I’ICS per fer una determi-
nada activitat. Els acords
de gestió i el contracte pro-
grama de l’any vinent se-
ran la base de la gestió del
dia a dia. No és cap altra
cosa que desenvolupar la
llei de I’ICS, engegada per
Francesc José María.»

---Com els notaran els
usuaris, els fruits
d’aquest desenvolupa-
ment de la llei?

«Des del punt de vista
estratbgic, I’ICS ha desen-
volupat un model d’abast
territorial, i aixb vol dir no
parlar tant d’especialitza-
da i primaria i parlar més
d’atenció integral. Es lb-
gic que donem aquesta vi-
sió integrada del territori, i
també és lbgic que aquesta
organització tingui en
compte altres proveidors
del sistema i que es puguin
acordar amb ells determi-
nades sinergies d’actua-
ció. L’ICS ha d’establir
aliances amb altres prove-
"idors del territori per arri-
bar a ser tots més efi-
cients.>>

-Quin tipus d’alian-
ces?

-«Intercanviar fluxos
de pacients en casos de
llistes d’espera més llar-
gues o col.laboracions en-
tre assist~ncia primaria i
hospitals comarcals.>>

-Es partidari del co-
pagament?

-<<El sistema nacional
de sNut t~ un problema
que s’ha de corregir, i no
crec que s’hagi plantejat el

Enric Argelagués, el nou gerenl de I’ICS, al seu despatx. / QUlM PUIG

debat com una opció de
copagament sí o copaga-
ment no, sinó com millo-
rem el finanqament de la
sahit.>>

-Quines són, perb, les
alternatives al copaga-
ment?

-~~Catalunya ha de tenir
l’aspiració de tenir una
despesa per capita sem-
blant a la d’altres territoris
de l’Estat. Ara és de 1.250
euros i volem arribar als
1.600. Cal recordar que
hem angmentat prop d’un
milió i mig de persones en
molt poc temps, i s’ha no-
tat en els recursos. El pres-
supost de I’ICS per aquest
any sera anster, perb es po-
dran afrontar tots els rep-
tes que ens hem plantejat.>>

-Amb la contractació
de metges estrangers
n’hi haur~ prou per co-
brir la falta de professio-
na/s?

<~Globalment no tin-
drem els creixements de
personal que hem tingut en
els darrers anys, perb sí
que tenim possibilitats de
fer front a aquelles neces-
sitats de personal especffic
que faci falta en un lloc
concret.,,

-Perb el sistema de-
mana més professionals.

-<<El que hem de fer és
aprendre a capgirar aques-
ta demanda, i crec que ja
ho estera fent en algun
camp, com ara el de les ur-
g~ncies, en qu6 la pressió
esta baixant.,>

-A primaria, s’arriba-
ra als 10 minuts per visi-
ta i es rebaixar& el nom-
bre de targetes per met-
ge?

-<<És cert que hi ha al-
guns punts als quals hem
de prestar una atenció pre-
ferent. Ja hem detectat a
l’area urbana els 30 cen-

tres que estan més saturats
per poder intervenir-hi.
Perb la pressió assisten-
cial, tothom l’ha anat assu-
mint i cal anar detallant as-
pectes com ara que aquells
que vulguin i tinguin més
targetes tinguin una retri-
bució més gran. Tot aixb
és a les mans del Consell
de la Professió Mbdica,
perb hem &acordar els
mecanismes perqu~ tot-
hora tingui una pressió
equivalent, i qui en tingui
més sigui reconegut.~>

-L’autogestió perme-
trh simplificar aquests
aspectes?

-<<Els professionals són
els que poden contribuir
millor a la gestió de 1’em-
presa. 1 ara el que volem
fer és capacitar els nostres
professionals per aquesta
tasca. Per aixb fem una
prova pilot amb deu
equips, sobre els quals

avNuarem si l’autogestió
es tradueix en una satisfac-
ció més gran dels ciuta-
dans>>

-Per reduir el nombre
d’agressions, n’hi ha
prou de rebalxar la pres-
sió assistencial?

-<<Aquest tema ha anat
evolucionant, crec que fa-
vorablement, al llarg del
temps. L’estatut marc es-
tableix la jubilació als 65
anys, i la gran majoria dels
nostres metges opten per
aquesta opció. Ara, amb la

RELACIONS LABORALS

~~Intentarem mi//orar /es

relacions amb tots els sindicats,

tot i que em consta queja són

bones>~

RECURSOS ECON()MICS

~~E1 sistema nacional de salut té

un problema de finanfament que

s’ha de corregir sense centrar-lo

en el copagamenb~

-<,Les agressions, les te-
nim perfectament monito-
ritzades. En l’últim any
n’hi ha hagut un 20% me-
nys, perb no n’hi ha prou
baixant la pressió assisten-
cial. Fan falta més mesu-
res, com ara l’ús de tecno-
logía per a la seguretat o
cursos de preparació per
als professionals per saber
contenir aquestes situa-
cions d’agressivitat.>>

-Calen arcs de segu-
retat als hospitals?

-<<Nosaltres hem inten-
tat fer hospitals oberts,
amables. Es evident que
per una banda aixb dóna
molts avantatges a la po-
blació, perb d’altra banda
vol dir que pot entrar mol-
tíssima més gent.>>

-Com est& el projecte
d’ampliar els CAP des
de les vuit del matí fins
a les nou del vespre?

~~Dins del procés d’au-
togestió dels centres, els
horaris dependran de cada
equip. No hi ha cap inten-
ció d’obrir tots els centres
fins a una determinada ho-
ra, ja siguin les nouo tres
quarts de den.,>

-A quina edat s’han
de jubilar els metges?

modificació del pla de re-
cursos humans, tenim la
possibilitat d’allargar la
carrera d’aquells profes-
sionals la feina dels quals
ens sigui imprescindible.
Esta resolt i, per tant, el te-
ma de les jubilacions no
hauria de ser més un tema
d’actualitat.>>

-Canviar& de lloc, el
futur hospital de la Vall
d’Hebron?

-<~La comissió ja treba-
lla en el pla funcional, un
pla que determinara els
metres quadrats, la distri-
bució l’estructura que tin-
dra. Fins que no hi hagi
aquest pla no es podra de-
cidir sobre espais>,

-Per acabar, un parell
de missatges; el primer,
per als sindicats: quin
tarann& trobaran?

-<<li]tentaré tenir un ta-
ranna de proximitat. Sé
que hi ha bones relacions,
perb les intentarem millo-
rar amb tots els sindicats.>>

-I els usuaris, qu~
n’han d’esperar, de la
seva etapa?

-<<Som conscients de
l’alt nivell de satisfacció
dels usuaris, perb hem de
millorar aquesta sensació.>>
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