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-No vam saber explicar prou bé
I’ampliació dels horaris dels ambulatoris,,
El gerent de I’ICS ha afrontat un primer any en el c&rrec sense amagar-se i posant sobre la taula propostes que no han estat bcn vistes pels

sindicats. Defensa que cal donar poder d’autogestió als professionals per millorar I’atenció al públic i les seves condicions laborals

LAtA BRUFAU / Barcelona

¯ La sanitat catalana ha
seguit la tbnica del país
durant el 2007. No hi ha
hagut esvorancs, per6 no
s’ha desl[iurat ni de con-
flictes ni d’incidents. Ho
sap molt bé el gerent de
l’lnstitut Catalh de la Sa-
lut, Francesc José Maña,
que ha viscut un primer
any en el c~rrec carregat de
polemica i de moments de
tensió. Ha llanqat propos-
tes que no han caigut bé
entre els metges l’am-
pliació dels horaris dels
ambulatoris de vuit del
maría nou del vespre es va
ajomar arran de l’oposició
frontal d’ una gran majoria
dels prol~ssionals- i ha
hagut d’assumirque les in-
fraestructures dels grans
hospitals necessiten millo-
rar arran deis incidents als
hospitals de la Vall d’He-
bron i el Germans Trias i
Pujol, Can Ruti. El desen-
volupament de la llei de
I’ICS, aprovada aquest
any, i I’optimització dels
recursos per frenar la pres-
si~ assistencial són els dos
grans objectius per a l’any
que esta a punt de comen-
qar.

-No ha estar un any
senzill. Com ha viseut
els episodis de Vall
d’Hebron i Can Ruti?

-,~Amb mora angoixa
en els primers moments.
per6 un cop passat aixb
s’ha de ressaltar que els
professionals van respon-
dre correctament i el siste-
ma en xarxa va assumir la
feina que els hospitals van
haver de derivar. Malgrat
la gravetat, i tenint en
compre el que podria ha-
ver arribar a passar, prefe-
reixo veure I’ampolla ple-
na. També s" ha de diferen-
ciar tots dos casos perque,
mentre que un va ser un ae-
cident fortuft, l’altre va ser
fruit d’una imprudencia
[Fincendi de Can Ruti el
va provocar una cigarreta
mal apagada].~,

-Va anunciar que es
farien auditories a tots
els hospitals per va[orar-
ne I’estat. S’han con-
clbs?

-,,Hem tel estudis del
sistema electric a tots els
grans hospitals i els ambu-
latoris més importants, i

Francesc José Maria, durant un

de més antiguitat, i hem
elaborat un decaleg d’ac-
tuacions que hauran d’es-
tar en[[estides abans del 30
de mar¢. Es tracta de dife-
rents millores eu aspectes
molt tecnics com la igni fu-
gació de les centrals elec-
triques o la sectorització
d’espais. Sempre parlem
de detalls que no són enca-
ra obligatoris perb ens
avancem i adeqüem les
instaHacions.,

-Amb els metges tam-
poc ha estat senzill. Fa
unes setmaues, van arri-
bar a demanar la seva
dimissió.

-~<Jo no diría que I’ICS
té mala relació amb els
metges, sin~ amb la cúpu-
la del sindicat de metges,
que és diferent. Sí que és
cert que el coHecdu viu
una situació d’infelicitat.
Estan emprenyats, com els
catalans. I qui més contri
bueix a aquesta infelicitat
és aquesta cúpula sindical
a base de propagar la por
dels canvis i els nous esce-
naris que ara s’estan pro-
duint.~~

-Que s’ha de fer per-
qu~ el metge deixi d’es-
tar e mprenyat?

-,<Es difícil. Primer
hem de prendre conscien-
cia que hi ha situacions
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que no tenen remei a curt
ternflni. El nostre proble-
ma és que cada dia hem de
donar assist~ncia amb el
que tenim i hem d’estar
disposats a fer-ho.,,

-Qu~ és el primer que
té a l’agenda?

<<La nova llei de I’ICS
ens permet donar capacitat
d’autogestió a tots els
equips de primala que ho
vulguin, un fet que ja esta
previst en l’estatut marc
dels professionals. Són
noves regles de joc en que
el sindicat perd funcions
perqu~ si els canvis vénen
de baix no tenen el control
de la situació. Ja no hi hau-
r~a un horari per a tot Cata-
lunya sinó horaris dife-
mnts adaptats a cada pro-
fessional. També farero
que tothom compleixi els
horaris de 36 hores setma-
nals.,>

-Vol dir el contingent
de metges que fan dues
hores i mitja?

-~<No, en aqLlesta sitúa-

ció estem pendents del que
digui la sentencia. Avui
dia hi ha professionals que
tan menys hores per raons
histeriques, i aix6 ha de
canviar.,,

-Hi ha centres que so-
brepassen els 1.800 pa-
cients per metge, quan

se solucionarh?
-~,En els acords de la va-

ga de l’any passat es va
marcar que el Consell de la
Professió Medica faria un
estudi sobre les cSrregues
de treball i que, un cop
conclbs. I’ICS tindria dos
anys per implementar les

C ’con lusmns d aquest estu-
di. Per6 l’informe ni tan
sois ha comenqat perque
se n’han prioritzat d’al-
tres. Mentrestant, I’ICS ha
detectat una vintena de
centres que estan per sobre
de la mitjana i els reforqa-
rem per evitar aquesta si-
tuació.,~

-Quines altres mesu-
res té pensades?

-<~EI nostre objectiu és
reordenar les funcions,
quLnes cols fa cadascú
dins les seves compet~n-
cies, perqub falten metges,
pero relativament.,,

-Per exemple, que es
faei un triatge a l’aten-
ció prim&ria i el metge
només vegi les persones
amb les patologies més
greus. Es el que busca el
nou pla d’atenció pri-
maria de Salut?

-~~Sí, per6 si no hi ha
uua predisposició de tots
els agents a adaptar-se i es
predica la por arribem a
una situació de parNisi i

no donem la resposta cor-
recta als ciutadans. No po-
dem oblidar que som un
servei públic i que els nos-
tres professionals es deuen
sobretot a aquest servei
públic. Hem de trobar el
terme mitj~ entre la de-
manda que tenim i el con-
fort dels professionals.,

-Aleshores quina és la
línia que cal seguir?

-~,Hem de promocionar
I’autocura, hauran de can-
viar les pautes per part dels
pacients, perb els nostres
professionals també hau-
ran de c~mviar.~,

-Aix~ inclou mobilitat
i ampliació dels horaris?

<,Tot. L’ampliació dels
horaris continua estant en-
tre els nostres objectius,
perb hi ha una moratbria.
Es faran plans funcionals
dels equips i en aquest de-
bat hem de treballar més
profundament, es va veure
que no ho varo saber expli-
car. Mentrestant hem do-
nat una flexibilitat absolu-
ta dels boraris de la jorna-
da laboral, perb aixb esta
tenint molt poca resposta
perque intencionadament
s’ha volgut fer malenten-
tire. Per6 quan es vagi im-
plantant i la gent vegi els
resultats, s’animaran.,,

-Sobre la mobilitat,

tenen problemes per co-
brir les places d’atenció
continuada dels nous
centres d’urg~ncies de
primaria. Han d’obligar
els professionals a cubrir
les vacants?

-,No volem arribar a
aquest extrem de la via ira-
positiva, perb la nostra
funció és garantir el servei
i la jornada legal dels nos-
tres treballadors és de 36
hores setmanals més 12 de
d’atenció continuada a la
setmana.~~

-Durant el 2007 tam-
bé s’ha permes que met-
ges d’algunes especiali-
tats puguin continuar
treballant després dels
65. Quants ho han fet?

-~,Estem pendents dels
resultats i de saber quina
resposta exacta ha tingut.
perb no s’hi ha acollit gai-
re gent.,,

-Per tant, descarta
que la normativa s’es-
tengui a tutes les espe-
cialitats tal com reclama
Metges de Catalunya?

.Tots els acords són
dinamics, dep~n de la de-
manda. Varo prendre la
decisió prenent com a punt
de referencia el que ens va
dir el Consell de la Profes-
sió M~dica. Perb ara amb
el nou estatut de I’empleat
públic tots els fuucionaris
s’han de jubilar als 65. Per
tant, s’hauria d’aprovar
una llei al Parlament, per6
tot es pot lk:r.~,

-Sembla més fhcil
portar-los de fora.

-~~No és ni facil ni con-
venient perqu~ estera des-
capitalitzant altres pafsos
que probablemeut els ne-
eessitin més que nosaltres.
En aquests momeuts no hi
ha res previst a gran esca-
la. El nostre problema ara
mateix no el tenim en les
plantilles estructurals sin~
en les substitucions per-
que el sistema ha mort
d’exit, hem arribat a la ple-
na ocupació i millor retri-
bució, la qual cosa fa que
els professionals no vagin
a buscar una segona font
d’ingressos.,,

-Als usuaris els dema-
na paciencia per al
2008?

-~@aci~:ncia no. els de-
mano confianqa. El 2008
sera ti n any més tranq u ii.>,
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