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El Govern en funcions prohibeix dur a
terme nous concursos per gestionar l'AP

El passat dilluns 9 de novembre es va
aprovar laResolució1 /XIdelParlament
de Catalunya, sobre l'inici del procés
polític a Catalunya com a conseqüència
dels resultats electorals del 27 de setem-
brede2015.Unsresultatsquehan forçat
els pactes entre les dues formacions
independentistes, Junts pel Sí (JxSí) i la
Candidatura d'Unitat Popular (CUP).

En l'àmbit de les polítiques de salut,
segons resa el text de la Resolució, el
futur Govern ha de garantir l’accés
universal a l'atenció sanitària pública i
de qualitat, mitjançant el Servei Català
de la Salut (CatSalut), a totes les perso-
nes que viuen a Catalunya.Cap persona
pot quedar exclosa per raons d'origen,
tingui o no la condició d’assegurada o
beneficiària del Sistema Nacional de
Salut (SNS) i amb independència de si

consta o no en el padró.Així mateix, cap
ciutadà es pot veure privat d'assistència
farmacèutica per motius econòmics.

Gestió dels centres d’AP
El tercer i últim punt del text de l’apartat
de sanitat, diu, literalment que “d'acord
amb diverses resolucions aprovades pel
Parlament,nopodendur-seatermenous
concursos per a la gestió de centres
d'atenció primària (AP)”. Helena Ris,
directora general de la Unió Catalana
d’Hospitals (La Unió), es mostra
sorpresa.“Aquest últim punt del text ens
ha sobtat ja que, pel que fa a la matèria
sanitària, el Decret parla de temes molt
transcendents com són la cobertura
universal idequalitat,i,desobte,apareix
la prohibició dels concursos d’atenció
primària, que és un tema molt instru-
mental”.Amb tot,Ris pensa que aquesta
prohibició també es pot interpretar com
a continuïtat a la moció parlamentària

dutaatermeenl’anterior legislatura.“El
Departament de Salut va crear una
comissió i vapresentarunamocióparla-
mentària per tal de transposar la direc-
tivaeuropeaqueprohibeixelsconcursos
per a la gestió de centres d’atenció
primària”. Davant aquest fet, Ris assen-
yala que “es va acordar, temporalment,
que no hi haguessin més concursos, per
a la gestió de primària, ni de cap altre
servei sanitari, com són serveis sociosa-
nitaris, serveis de salut mental, fins que
la transposicióde ladirectivaeuropeano
es reflectís en la normativa catalana”.A
Catalunya, el model sanitari està basat
en la col·laboració públic-privada,
recorda Ris, que afegeix que “sempre
hem funcionat amb aquesta col·labora-
ció. El que necessitem és un sistema de
contractaciódeserveis transparent ique
valori els continguts i l’experiència que
hemdemostraten laprestaciód’aquests
serveis”, conclou.

Helena Ris, directora general de la Unió Catalana
d'Hospitals (La Unió).
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Les TIC, eines
necessàries per
aconseguir l'AI
Les V Jornades TIC plantegen l’atenció integral
(AI) com a solució als reptes del sistema

L’atenció integrada (AI) es perfila com a
solucióalsreptesquepresentaelsistema
sanitari. I lesTecnologies de la Informa-
ció i Comunicació (TIC) s’erigeixen com
aeinesnecessàriesperafrontaraquests
nousreptes.LesVJornadesTIC,organit-
zades per Barcelona Serveis Assisten-
cials (BSA), i celebrades el 12 i 13 de
novembre al CosmoCaixa, van posar de
manifest el paper fonamental de lesTIC
en l'assoliment d'aquest nou escenari
caracteritzatper la integraciódelserveis
sanitaris i socials.

Manel del Castillo, director gerent de
l’Hospital Sant Joan de Déu (HSJD), va
assegurar que la transformació digital
de l’atenció sanitària compta amb una
sèriedebarreresquesón“econòmiques,
humanes i tecnològiques”.Tot i així, Del
Castilloesvamostrarencoratjatambles
oportunitats que ofereix el canvi digital
i va assegurar que en els vinents cinc
anys, les apps sanitàries experimenta-
ran un creixement estimat del 23 per
cent. “Actualment, controlem,
mitjançantelsdispositius iPads,larespi-
ració de 100 nens que necessiten venti-
lacióassistida”.Comaexempledelcanvi
tecnològic que s’està duent a terme a

l’HSJD, Del Castillo va desgranar el
concepte d’“hospital líquid”, una inicia-
tiva que engloba tot un seguit de projec-
tes relacionats amb les noves tecnolo-
gies, que tenen com a objectiu facilitar
l'atenció integraldels seuspacients,més
enllà de les parets de l'hospital. D’altra
banda, busquen promoure l'intercanvi
de coneixements entre els professionals
de diferents àmbits en el camí cap a
l’atenció integrada.

Píndoles d’innovació
Sergi Iglesia,responsableTICSalutaMC
Mutual, va exemplificar les noves línies
d’innovació i ho va fer exposant alguns
dels gadgets tecnològics que han entrat
en funcionament en el camp sanitari
aquest2015.AquestéselcasdeTellSpec,
un escàner espectròmetre de la mida
d‘unclauerqueanalitzaelscomponents
que contenen els aliments. “L'aparell
escaneja el menjar i mitjançant un
algoritme analitza la informació
recollida i l'envia al núvol. Després, una
aplicació instal·ladaal telèfon intel·ligent
recull els resultats de l'anàlisi”.Aquest
gadget pot ser de gran utilitat pels
celíacs,per exemple.

En aquest sentit, Iglesia va parlar de
les lentilles intel·ligents dissenyades per
l’empresa Google, amb l'objectiu de

mesurar els nivells de glucosa dels
usuarisanalitzant les llàgrimes.Aquesta
solució evitaria als diabètics les
constantspunxadesa lespuntesdelsdits
per comprovar la seva glucosa en sang.

Lús de la telemedicina
Montserrat Moharra, investigadora de
l’Agència de Qualitat i Avaluació
Sanitària de Catalunya (AQuAS), va
exposar el projecte “Decisions compar-
tides”, una nova eina de suport per a la
presa de decisions clíniques. Aquesta
eina, impulsada pel Departament de
Salut a través del Consell Consultiu de
Pacients,té comaobjectiuproporcionar
informació fidedigna al pacient. “És un
webtemàticonelpacient troba informa-
ció i pot interactuar amb el professio-
nal”, va dir Moharra, qui va assegurar
que amb les TIC es pot aconseguir el
canvi de rol en la relació metge pacient.
“Passar del model clàssic del metge

paternalista al model de l'atenció
integrada,empoderant el pacient”.

Javier Martin, manager Healtcare de
l’empresa Telekom, va exposar els
beneficis i els reptes de la digitalització
dels serveis sanitaris.Martin va assegu-
rarque la identitatdigitalésclauperquè
les dades estiguin protegides però que
cal un marc legislatiu que ho reguli.
Segons Martin, “el marc legislatiu
espanyol frena la innovació, cal més
integracióen la informació”.I vaassegu-
rar que, el fet de compartir la informa-
ció, “ens permet avançar i, sobretot,
anticipar-nos a la malaltia”. Martin va
defensar que la telemedicina, “tot i que
nohosembli,personalitzamésel tracta-
ment i s’adapta a la necessitat del
pacient”. Pel que fa al metge, la teleme-
dicina li facilitaeldiagnòstic imillora les
perspectives professionals. “Treu al
metge especialista de l’habitació i el fa
més creatiu i multidisciplinar”, va dir.

Les V Jornades TIC, organitzades per BSA, va reunir professionals dels sectors sanitari, serveis socials i tecnològics, així
com també responsables polítics de sistemes públics de salut i membres de comunitats de pacients.

MAR BARBERÀ
Barcelona
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