
Ramon Morera deixa la gerencia de
I’ICS de Tarragona per dirigir el pla

d’innovació d’atenció primaria
El projecte del Departarnent de Salut preveu rassignació d’una infermera de cap(~alera

N. SERRET / Tarragona
¯ El gerent territorial del’lnstitut Ca-
tale de la Salut (1CS) al Camp de Tar-
ragona, Ramon Morera, abandonara
el seu carrec aquest mes de gener per

Els serveis hospitalaris i
d’atenció primaria de
I’ICS del Camp de Tarra-
gona es queden ara per ara
sense la figura de gerent
territorial, en espera que el
proper mes de febrer s’in-
corpori la persona que
ocupara el carrec que dei-
xa Morera, el qual mani-
festa que ~da consellera
ro’ha demanat plena dedi-
caciÓ>,. Morera, conjunta-
ment amb Amando Martín
Zurro i Gl6ria Jodar, ha
dissenyat i presentat el pla
d’innovació d’atenció pri-
maria i salut comunitaria
encarregat pel Departa-
ment de Salut i que s’ha
d’aplicar a partir d’aquest
2009. Segons Morera,
l’enc~ec del projecte té
com a objectiu ~~reformar
el sistema sanitari per po-
tenciar l’atenció primaria i
fer que l’atenció del ciuta-
da a l’arenció primaria, a
les urg~ncies i en l’ambit
social sigui el més coordi-
nada possible~~ després
que encara existeixi ~<una
atenció fragmentada~~, tot i
que s’hagi intentat coordi-
nar, per6 ~~sense bxib~.

Durant aquest mes, el
departament ha d’aprovar
aquest pla d’innovació
d’atenció primaria, que ha
~dmportat experi6ncies
d’excel.l¿ncia d’altres pai-
sos~~ per implantar ~mna
nova cultura als serveis sa-
nitaris, més orientats cap
al ciutada~~, segons More-
ra. Aix6 es tradueix en una

integrar-se al Departament de Salut.
La seva nova feina consistira a dirigir
la implantació del pla d’innovació
d’atenció primaria i salut comunitaria
que ha elaborat. Aquest pla preveu la

coordinació de tots els serveis d’aten-
ció primhria i amb els hospitals, així
com, també, inclou mesures com ara
l’assignació d’una infermera de cap-
qalera per a cada usuari.

No és I’únic
canvi a la regió

/

Morera, a la gerencia lerritorial de I’ICS, a Tarragona. / JP.R.

¯ La marxa de Morera no
és l’única que s’ha produgt
en les últimes setmanes en
els carrecs directius dels
serveis sanitaris del Camp.
L’ 1 de desembre es va pre-
sentar el director dels ser-
veis territorials de Salut
del Camp de Tarragona,
Joaquim Pelleja, que subs-
titueix Felip Infiesta, des-
prés que aquest demanés
el trasllat a Lleida, on ara
exerceix com a director
dels serveis territorials.
Pellej~t havia estat director
de I’ABS Alt Camp, ha
treballat a I’EBA d’Alco-
ver, l’únic model d’anto-
gestió sanitaria de les co-
marques de Tarragona, i
ha estat responsable de
Planificació de la Regió
Sanitaria.

~~atenció integral,~ del pa-
cient, més centrada en les
consultes, a l’atenció a do-
micili i incorporant noves
tecnologies i noves con-
sultes més relacionades
amb les consultes exter-
nes. A més, el pla preveu
una mesura que ja es va
implantar a Tarragona de
manera pionera en els cen-
tres d’atenció primaria de
I’ICS: l’assignació d’una
infermera a cada ciutada,
de la mateixa manera que
cada usuari disposa d’un

metge de capqalera. Aix6
significa que a partir de
l’aplicació del pla la infer-
mera ~,tindra un major pa-
pera>, ampliant unes tas-
ques que ja esta realitzant
com ara la prevenció i el
control de malalties,
l’atenció a domicili i el se-
guiment de pacients amb
múltiples patologies.

El fins ara gerent territo-
rial de I’ICS Camp de Tar-
ragona va arribar a Tarra-
gona després d’haver estat
el director de la divisió

d’atenció primaria de
I’ICS a nivell catala durant
l’anterior legislatura. Mo-
rera ha posat en marxa les
direccions clíniques a
l’hospital Joan XXIII, des-
prés d’un període convuls
en qu~ van dimitir el direc-
tor m~dic i el gerent adjunt
per la falta de recursos en
els serveis sanitaris, ha po-
tenciat l’atenció urgent,
l’atenció matemoinfantil i
l’atenció pediatrica coor-
dinada entre atenció pri-
maria i hospital.
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Hospital Universitari Joan XXIII; ICS


