
l projecte de transfor-
mació i modernitza-
ció de l'Institut Català
de la Salut (ICS), des

del qual es presta el 70% de l'a-
tenció primària i el 30% de l'aten-
ció hospitalària amb una plantilla
de 35.000 treballadors, està aixe-
cant polseguera. Es critica, per
exemple, el fet de voler reorganit-
zar alguns dels seus recursos. A
Girona ha començat el procés
d’unificació de la gestió de l’Hos-
pital josep Trueta (ICS) i de
l’Hospital Santa Caterina (gestio-
nat per l’IAS). L’objectiu d’aques-
ta unificació, amb plantilles de

3.500 i 1.500 treballadors respec-
tivament, és crear sinergies, eli-
minar duplicitats i millorar l’efi-
ciència amb la participació dels
professionals. Aquest procés s’o-
rienta a millorar l’eficiència i la
qualitat en el servei, no la reduc-
ció de plantilles o la privatització.
Actualment, aquests dos hospi-
tals, que actuen sota una gerèn-
cia única, han arribat a acords
per unificar serveis com urologia,
otorinolaringologia o pediatria.
El 2007, l'ICS va deixar de ser un
ens gestor de la Seguretat Social
per convertir-se en empresa pú-
blica. L'objectiu era la descentra-
lització territorial, atorgant als
centres més autonomia en la ges-
tió dels recursos. recentment, la
institució s'ha integrat al Servei
Català de la Salut -com la resta de
consorcis i empreses públiques
de la Generalitat- i, encara que,
de moment, sembla aturat l'in-
tent de convertir-la de cop en di-
verses empreses públiques, la

transformació segueix en marxa.
En qualsevol sector, i en especial
en el sanitari, els gestors tenen
l'obligació d'adaptar i orientar els
sistemes d'organització de les
institucions per oferir la millor
resposta a una demanda can-
viant i cercar l'eficiència que els
ciutadans exigim en la gestió dels
recursos públics. La nova etapa
que es planteja per a l'ICS preveu
autonomia de gestió en el territo-
ri, la cooperació entre atenció
primària i hospitals, i la promoció
d'aliances amb altres proveïdors
assistencials propers. En aquest
marc, és perfectament factible la
convivència del personal estatu-
tari (funcionaris de l'ICS) amb el
personal laboral. Tot gestor del
sector sanitari és conscient de les
dificultats que comporta modifi-
car estructures o incorporar can-
vis en la jornada laboral, per po-
sar alguns exemples. És normal,
afecta les persones i sempre re-
sulta complicat. Tot i així, última-

ment en el sector concertat s'han
introduït, amb acord dels sindi-
cats, modificacions salarials, can-
vis en la jornada laboral i en el rè-
gim de guàrdies, entre d'altres,
que han permès una millor ade-
quació de la demanda i fer via-
bles les institucions. En el cas del
personal estatutari, aquestes
qüestions han estat difícilment
abordables, ja que qualsevol mo-
dificació de les condicions del
treball s’interpreta en clau d’atac
al sistema públic i, darrerament,
sovint s'acaba amb l'afegitó de «la
privatització».  Per continuar mi-
llorant en resultats i garantir la
sostenibilitat del sistema sanitari
són necessàries reformes estruc-
turals i la transformació de l'ICS
és una d'elles. La integració d'al-
guns dels seus recursos sota la fi-
gura jurídica del consorci és una
opció legítima, ja que aquesta
fórmula s'ha demostrat vàlida i,
en més de tres dècades, ha donat
una resposta satisfactòria a la po-
blació atesa en el marc dels re-
cursos disponibles. Cal apostar
per la bona gestió, la transparèn-
cia i el retiment de comptes, in-
dependentment de la figura jurí-
dica i la titularitat de les entitats.
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Curs de primers auxilis psicològics per atendre en fets traumàtics. 

DIPSALUT

L’Organisme de Salut Pública
Dipsalut  ha dut a terme 48 acti-
vacions del Programa de Suport i
Atenció Psicològica en Situacions
d’Emergència al Municipi des de
la seva implementació el 2010 i fins
l’11 de novembre d’enguany.  

El programa pretén ajudar les
persones davant de situacions ex-
cepcionals i traumàtiques i donar-
los  eines per afrontar el procés do-
lorós i així recuperar el control de
les seves vides. 

Per aconseguir-ho, s’ofereix as-
sistència psicològica immediata

(en el mateix lloc dels fets) i espe-
cialitzada a les víctimes de fets
traumàtics.

També es forma els professio-
nals dels equips de primera res-
posta (policies, bombers, protec-
ció civil...) perquè siguin capaços
de poder oferir una primera aten-
ció psicològica i perquè es pugu-
in autoprotegir davant de situa-
cions especialment traumàtiques.
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Aquest servei de suport
pretén ajudar les persones
davant les situacions
excepcionals i traumàtiques



Dipsalut ha activat 48
vegades el programa de
primers auxilis psicològicsAlumnes de l'escola de Sant Gregori treballant amb els materials de l'«Aventura de la vida».

JOANNA MAGUREANU.

Uns 13.221 alumnes de 104 es-
coles de primària (de 3r a 6è) i 39
instituts (de 1r a 4t d’ESO) parti-
cipen al programa Sigues tu, eines
i actius per a la salut aquest curs
2014-2015. 

El programa Sigues tu pretén fa-
cilitar l’aprenentatge de les deu ha-
bilitats bàsiques per a la vida (au-
toconeixement, empatia, asserti-

vitat, relacions interpersonals, pre-
sa de decisions, gestió de proble-
mes i conflictes, pensament crea-
tiu i crític, gestió de les emocions,

sentiments i la gestió de les ten-
sions i l’estrès), que són un factor
clau en la capacitat de les persones
per gestionar la seva vida, la seva
salut i la capacitat per relacionar-
se amb l’entorn.

A més, el programa inclou una
formació específica dirigida al
professorat i a les famílies, per tal
de continuar aquest treball de les
habilitats per a la vida a casa.
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13.000 escolars participen
al projecte «Sigues tu»
Alumnes de 104 escoles i 39 instituts gironins aprenen les deu

habilitats bàsiques per a la vida durant aquest curs 2014-2015


El programa inclou formació
específica per a famílies i
professors per continuar
aquest treball a casa

El Programa de Suport i
Atenció Psicològica en
Situacions d’Emergència al
Municipi va néixer al 2010 

S’ofereix assistència
psicològica immediata al lloc
dels fets i especialitzada a les
víctimes de fets traumàtics

LA TRANSFORMACIÓ DE L’ICS, 
UN CANVI NECESSARI

DIRECTORA GENERAL DE LA UNIÓ CATALANA
D’HOSPITALS

Helena Ris

L’Escola Universitària de la Salut
i l’Esport (EUSES), centre adscrit a
la Universitat de Girona on es re-
alitzen els graus en Fisioteràpia i
Ciències de l’Activitat Física i de
l’Esport; i ISports, empresa espe-
cialitzada en la gestió de serveis
mèdics esportius que dirigeix, en-
tre d’altres entitats, el cos mèdic del
Girona FC i el GEiEG, organitzen
plegats tres ponències vinculades
a la medicina esportiva. 

Les tres conferències es faran a
l’Aula Magna d’Euses, al Campus
de Salt, i comptaran amb sis es-
pecialistes de prestigi. Comença-
ran dilluns 24 a les 8 amb la sessió
El pàdel i el colze del tenista; con-
tinuaran divendres 27 de febrer
amb Fisioteràpia de l’esport. Le-
sions, virtuts i defectes del running
i s’acabaran el 22 de maig amb
Etiopatologia i tractament del neu-
rinoma de Morton. 
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L’Euses de Salt
acull tres jornades
sobre medicina
esportiva 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SALUD

44000

5947

Semanal

224 CM² - 20%

588 €
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Hospital Doctor Josep Trueta de Girona; Insti


