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Un 31% dels metges tenen
un excés de pacients
[] L’ICS admet que els facultatius de medicina general estan
sobrecarregats [] Un estudi fixa com a Iímit 1.200 usuaris a I’any

Redacció
BARCELONA

L’Institut Catal~ de la Salut
(ICS) admet que un 31,5%
dels equips d’atenció prima-
ria (EAP) atenen un excés
d’nsuaris, més de 1.200 pa-
cients l’any, i un 35,4% dels
equips de pediatría estan en
la mateixa situació, amb
més de 1.000 paeients ate-
sos. L’excés de visites va ser
la causa de la vaga que van
protagonitzar dimarts els
metges dels centres d’aten-
ció primaria de Barcelona.

L’estudi, que ha pres com
a mostra els 273 ambulato-
ris que I’ICS gestiona a Ca-
talunya, ha estab]ert com a
"punt de ta]]" per conside-
rar que hi ha sobrec~rrega
de reina els 1.500 usuaris
assignats i els 1.200 atesos
l’any, en el cas de la medici-
na de familia, i els 1.200 as-
si~mt s i 1.000 de ponderats
en el dels pediatres.

La directora adjunta
d’assumptes assisteneials
de I’ICS, Montserrat Figue-
rola, va explicar que l’admi-
nistració ha preferir mesu-
rar]a sobrec~rrega de feina
per pacients atesos els
que han anat a la consulta
un mínim d’un cop l’any-
que per les targetes assig-

Una metge de cap(;alera auscultant un pacient en un
ambulatori de Barcelona ¯ MARTA PICH

nades a cada ~ ja que hi
ha pacients que en tot un
any no van a l’ambulatori.
Segons I’ICS, un 9,9% dels
EAP atenen més de 1.300
pacients, i un 21,6% entre
1.200 i 1.300 usuaris. En
canvi, un 68,5% dels ambu-
latoris atenen una rhtio de
pob]ació de menys de
1.200 pacients, i un 2tl,5%
estan per sota del miler.

Figuerola va afirmar a
Europa Press que aquests

són "números indicatius" i
que ’%-arien molt territorial-
ment". ALxí, va dir que els
ambulatoris de Barcelona
ciutat, amb només vuit een-
t~~es d’ateneió primaria amb
més de 1.200 atesos, "no
estan més sobrecarregats"
que els d’altres regions sani-
t~ries. Segons Figuerola,
estan globalment més satu-
rats en zones de la Catalu-
nya central, Terres de l’Ebre
i ~rees b~siques de Lleida. ̄
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