
L’ICS descarta que els ambulatoris
tanquin a les deu de la nit

Tots els CAP tindran el mateix horari, de vuit del matí a nou del vespre

L. BRUFAU / Barcelona
¯ Una de les propostes més pol/~mi-
ques llanqades per l’lustitut Catal.a
de la Salut (ICS) ha estar descartada.
El gerent de la institució, Francesc

Poques setmanes després
d’assumir el c.arrec de ge-
rent de l’Institut Catal.a de
la Salut, Francesc José
Maña va llanqar un globus
sonda: alguns centres
d’atenció prim’,L,’ia (CAP)
de les zones mes poblades
haurien de tancar a les deu
de la nit per adequar-se a
les noves necessitats de la
població. Ara l’adminis-
traci~ ha fet marxa enrere
en aquest punt per6 plante-
ja un nou repte: tots els
ambulatoris de I’ICS tin-
dran el mateix horari, de
les vuit del matía les nou
del vespre. José María ex-
posa que la iniciativa t~
com a objectiu evitar que
els usuaris canvii’n de met-
ge de capqalera per tenir-
lo més a prop del seu Iloc
de treball: ~~De fet, bona
part de /es persones que
demanen un canvi d’equip
de referencia, ho fan per
aquest motiu,,, assegura.
En aquest sentit lamenta
que davant d’aquesta ne-
cessitat es trenca la din.a-
mica que un professional
acostuma a atendre tota la
familia. Un altre aspecte
que es vol eliminar és el
mal ús que es fa de I’aten-
ció continuada. Actual-
ment hi ha molts treballa-
dors que, per I’horari que
tenen en la feina, se’Is fa
difícil demanar hora i op-
ten per anar directament al

José María ha reconsiderar la possi-
bilitat que alguns ambulatoris aliar-
guessin el seu horari fins a les deu de
la nit. Ara bé, amb vista a final d’any
insta tots els centres a reorganitzar

Uns usuarls esperen ser atesos al CAP Maragall, en una Imatoe d’arxlu. / Ek Punt

les seves plantilles per omplir la
franja hor/tria de les vuit del mati a
les nou del vespre. Actualment no-
més un ter~; dels centres de prim’aria
tenen aquest horari d’obertura.

I’ICS, un 32% tanquen a
les vuit del vespre i la resta
tenen una dotzena d’hora-
ris diferents. Aquesta di-
versitat és, precisament, la
que es vol eliminar amb
aquesta mesura.

El gerent de I’ICS afir-
ma que la nova organitza-
ció hor~ia no ha de reper-
cutir negativament en els
treballadors,ja que ,,no els
demanem que facin més
hores sin~ que es repartei-
xin d’una altra manera la
seva jornada de 36 hores

servei d’urg~ncies,ja sigui setmanals,,. Admet que en
de prim.aria o dels hospi- un principi el canvi ~~pot
tals. generar un cert malestar,~,

Actualment el 29% dels per6consideraque els pro-
CAP catalans tenen l’ho- fessionals no hauran de
rari fixat coma~ptim pera treballar més sin~ que ,,la

feina es dividirh en una
franja horhria més gtm-
plia~~. El sindicat Metges
de Catalunya (MC) no opi-
na de la mateixa manera, i
considera que I’ICS no es-
t~. actuant correctament.
Tant és així que al seu web
critica la proposta i posa a
disposició dels metges un
full de reclamació per de-
manar el canvi de jornada
laboral per escrit. En
aquest document també es
demana que abans que es
produeixin els canvis d’or-
ganització als ambulatoris
es pactin en les juntes de
personal. En canvi, el ge-
rent de I’ICS ja ha mani-
festat que, segons els
acords de I’any 2002, la

institució ~~té la potestat de
fer canvis d’horaris en
funció de les necessitats,,.

L’ ICS espera que a final
d’any tots els ambulatoris
que gestiona tinguin el
mateix horari, i per acom-
plir-ho dóna autonomia
als centres perqu¿: la ma-
teixa plantilla s’autoorga-
nitzi. Mentrestant, els
metges comencen a trans-
metre el seu rebuig a la
proposta. Segons MC, que
ha fet una consulta a través
de les seves assemblees
pel territori, la majoria
dels facultatius són contra-
ris a ampliar I’horari, ja
que no creuen que aconse-
gueixi millorar la qualitat
assistencial.

Difícil conciliació familiar i laboral
L.B. / Barcelona

¯ Mentre que la mesura d’ampliar
els horaris t~ com a principal ob-
jectiu facilitar I’accessibilitat dels
usuaris als ambulatoris, els profes-
sionals es queixen que dificulta la
possibilitat de conciliar la seva vi-
da laboral i la familiar. El vocal de
comunicació de la Societat Catala-
na de Medicina Familiar i Comu-
nithria (Camfic), Josep Espinasa,
explica que el canvi d’horaris és
assumible ja que I’horari setmanal
de 36 hores ho permet. Tot i així,
expressa la seva preocupació pels
metges i metgcsscs més joves, ja
que ,,acostumen a tenir els horaris

de tarda, els que menys gent vol, i
els pot suposar un problema allar-
gar una hora, sobretot per als que
tenen fills petits,,. Creu que abans
d’aplicar-se, l’ampliació d’horaris
hauria de ser pactada amb els sin-
dicats, perqub assegura: ((En reali-
tat la mesura és fer volar coloms
perqu~, no representar.a cap solució
per a tots els problemes que tenim
els metges, i tampoc crec que la
gent deixi d’anar a les urg¿ncies
dels hospitals per aixb.,

De fet, argumenta que en molts
centres que tenen com a horari de
tancament les vuit del vespre ja es
plega gairebé a les nou: ((Sempre

ve gent a última hora i acostumem
a tanear mitja hora més tard, quan
l’últim usuari ja ha estar at~s.,, Més
enllb.dels problemes personals que
pugm desencadenar l’ampliació
hor’aria, ,~per evitar-ho s’haur.a
d’estudiar cas per cas*~, Espinasa
celebra que I’ICS hagi abandonat
la idea d’obrir certs ambulatoris
fins a les deu de la nit: ~~Van veure
clarfssimament que aquesta opeió
era inviable.,, Metges de Catalu-
nya (MC) també ha criticat la pro-
posta des d’aquest punt de vista, i
exigeix a I’ICS que ,,respecti el
dret del facùltatiu a conciliar la vi-
da personal, familiar i laboral,,.
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