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PRESENTACIÓ

L"establiment de 1'*Assegtiran9a Obligatdria de Ualaltia i la

seva posterior evoluoid han representat un oanvi transcendental

en l^organitzacid del fet sanitari i sobretot en la tipifioació

professional del metge* Sense entrar ara en la bondat o no del

sistema^ si que creiem que es pot aflnoar que el conoepte de —

met^ oom a prototipus de professid liberal ha anat desaparei —

zent fins a introduiz>-se lina nova realitat, la del metge oom a

treballador de la Salut, tal oom va dsser definit en el Xé Con^-

grds de Metges i Biólegs de Llengua Catalana oelebrat a Perpi —

ny&.

Mblts deis conflictes actúale sdn conseqüéncia del fet que

ni la oorporaoid médica, ni els metges en la seva major part, no

varen saber adaptar-se i preparaiN-se per ais canvis que els nous

sistemes sanltaris anirien generant* Avui és molt necessari es -

tudiar aquesta realitat creada per la Seguretat Social i per al¬

zó la Junta Directiva del Col.legi, ndtjanqant els equipe téo —

ha dásenvolupat aquest treball sobre l'"An& -nios del G«A«P«S

lisi orgénica i funcional de l'Insalud a Catalunya”# Aquest es —

● >

tudi té en aqueste moments una doble signifioacidi per una han -

da, conéixer perfectament 1 "‘estructura que condiciona d^una ma -

gairebé total l'aotivitat deis metges i per l'altra, poder

oferir a les nostres autoritats sanitéries un material do diff -

Dil sistematitzaoid, en el momant en qué estom a punt d'acense -

ñera

I



gair la gestl<S de l'^nsalud com a oonseqüéncla deis traspassos -

corresponents de 1 ̂Administrad<5 Central a la Ceneralitat*

En. uns moments de crisi molt aooentuada en el mdn sanitarÍ9 -

qué s'ha parlat de reforma, d^incompabilitats, de limitadd —

les despeses en aquest oamp, etc.

amb una gran intensitat les divergénoies que susciten —

els models d'atenció sanitaria, públic versus privat—, cree que

en

●la qual cosa en el fons —en

remarca

pot resultar interessant reiterar la concepció que sobre aquest
ha mantingat la Junta Directiva del Col.legi, punt que va -

deis pilara bésios de la seva campanya electoral, la -
ptmt

ésser un

primavera del 1976, i que es resunda en l'apartat de defensa i ^

promooió de la salut. Entre altres coses, deia*

- Lluitar per la transformació de la Sanitat

Servei Nacional de Salut, concebut

finangat a través del pressupost general de

espanyola en un

com a servei ptíblic i

l 'Estat.

— Normalitzaoid deis est&ndars hospitalaria de

sisténcla i les condicions de treball siguin les

tots els Centres i faoin possible que el dret

siguí igual per a tothom.

for

en

ma que I'

mateixes —

a la salut

as

- Impulsar la realltzacid d'un estudl orí tic sobre el fundo-

nament de la Seguretat Social i oferir alternativos cohe 

rents amb les necessitats i les aspiracions reais de la po

blado i deis metges.



En aqoesta Ifnia el nostre Col»le£^ va assenyalar la seva po-

.sloió en aprovar l'^semblea de CompromisariSy a propoeta do la —

Junta 9 el dooument que eobre punte b&sioe per a una Beforma Sani

taria va elaborar Tina oomLeeid del "Conee^jo General”, punta que —

TT^a^ no van ésser discutite ni aprovats per aqueet.

Pissortadament, poo e^’ha avanqat en aqueat eentit, perd no —

per aixd hem de defallir en l^oeforq per aooneeguir una Sanitat —

Pdblioa* Creiem que poden éaeer molt ütila per a aesolir aqueet -

objectiu eetudie com el que avui preaentem, eepeoialment ai tenim

en ooBopte el paper que ha:., de poeaeir, en aqueat punt, la Genera-

litat a travéa del aeu Conaell Esecutiu i del Parlament de Cata -

luigra*

D'altra banda, voldria remarcar que treballa d^'aqueat tipus -

sdn nórmala en qualaevol aocietat que pretdn fer les coses serio-

sament, on sdn els organismos responsables del tema els encarre -

gata de for-los pública; per6 malauradament aix6 encara no és —

ffeqüent al nostro país i una vegada más el Col*legi ha hagut ' —

d'aoomplir una funci6 vicariant, senae altra ajuda que l'entu —

siasme deis oomponents de l^equip que ha portat a termo el tre —

ball que avui preaentem.

Aqueat treball ha estat possible gr&oies a l'esfor? intens i

desinteresaat d'un grup de oonrpanys del Coa Sanitari de l'Insa —

lud, molt preocúpate pela afers sanitaria, que no han dubtat a —

horee i hores de llur temps de lleure per poder oferir -

8&rie d 'in-

esmerqar

al Col.legi i per ndtjh d^ell a tota la aocietat, una



formaclons qtie permetin con^rendre la realitat actual del sec -

tor sanitari públic a Catalunya 1 planificar el fu tur a partir

de dados reais*

Creiem q.ue resulta diffcil valorar i a^air suficientment la

tasca portada a termo per aquesta companys. El Col.legi creu

que la ndllor mostra del seu agrafment és la publioacid i difu-.

si6 del treball que han roalitzat i albora que els ddna lee —.

cheles molt sinoerament per llur obra, vol donai^la a oonéixer

ais professionals interessats, a los autoritats sanlt&ries  i

ais xopresontants deis oiutadans de Catalianya a fi d^añar acon>-

plint els seus objeotius de recuperar i consolidar la democra -

titzacid del Col.legi i d"augmentar la
seva projeccid cívica.

Dosombre de I980

Josep Corominas

Socretari del Col.legi de lfatge£
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INTRODUCCIÓ

CAPÍTOL 1; ANÁLISI HISTÓRICA DE LES ASSEGURANCE5 SOCIAL5

1. Introducció

1.2. Evolució histórica de les Assegurcnces Socials.

El naixement i desenvolupament de l'Assegu-
ran9a Obligatoria de Malaltia i de la Segu-
retat Social.

La Comissió Interministerial per a la Refo£ ^
ma Sanitaria.

La inadequació de les estructures i la pol¿
tica d'integració gestora.

Competencies sanitarios del sector públic.

Competencies sanitarios deis organismos vi£
culats al Ministeri de Treball.

1.2.5.1. Subsecretario de Seguretat Social.

1.2.5.2. Institut Nacional de Previsió.

1.2.5.3. Institut Social de la Marina.

1.2.5.4. Mutualisme Laboral.

1.2.5.5. Organització de Treballs Portuario.

1.2. 5.6. Servei Social d' Assistencia de Pen^
sionistes de la Seguretat Social.

1.2.5.7. Servei Social de recuperació i re-
habilitació de minusvalids físics

i psíquics.

1.2.5.0. Servei d’Universitats Laboráis.

1.2.5.9. Servei Social d'Higiene i Segure
tat en el Treball.

1.2.5.10.L'assistencia sanitaria deis Re-

gims Especiáis.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.3. El Ministeri de Sanitat i Seguretat Social. Orga-
nitzacio.

1.3.1. Les delegacions territorial:».

1.3.2. La nova gestió institucional de la Segure
tat Social, de la Salut i de l'Ocupació.

1.3.3. La primera reorganització del Ministeri de
Sanitat i Seguretat Social.

1.3.4. La segona reforma o reorganització,

1,3.5. La tercera reforma.



1,4. El Depqrtament de Sanitat i d'Assistencia Social
de la Generalitat de Catalunya.

1.5. L'Institut Nacional de la Salut (INSALUP)

1.6. L'Orgcnització Internacional del Treboll COIT) i
1'assistencia sanitaria social.

1.7, Breu comentari sobre un possible pie de Salut.

1.7.1. El problema de la decisió.

1.7.2, El problema de la coordinació.

1.7.3. El problema de la financiació.

1.7.4. El problema de 1’Administració General.

1.8. Bibliogrgfjg.

L*ASSISTENCIA EXTRAHOSPITALARIA A CÁRREC DE L'INSALUP Acapítol 2;
CATALUNYA.

2. Introducció

2.1. Recursos humans; descripció,

2.1.1. Dades basiques.

2.1.1.1. Població total catalana.

2. 1,1.2. Titulars i assegu. ats.

2.1.1.3. Població protegida peí sistema.

2.1,1.4. Personal sanitari de 1'INSALUD.

2.2. Valorcció crítica deis recursos.

2.2.1. Analisi' deis "cupos" assignats ais metges
de cap<palera.

2.2,2. Analisi de l'oferta de servéis de pediatría.

2.2.3. Analisi de la"primera línia" d'assistencia.

2.2.4. Analisi de l'atenció d'especialitats.

2.2.5. Anal.isi del personal sanitari de 1' INSALUD
a Catalunya: facultatius de "cupo".

2.2.6. Analisi del personal sanitari de 1'INSALUD
a Catalunya: personal no medie.

2.2.7. Resum del personal sanitari de 1'INSALUD a
Catalunya, incloent el d'Institucions ober-
tes, tancades i deis servéis d'Urqencia.

2.3. Equipaments de les Institucions obertes de l*INSALür>



2.4. Recursos materials; la xarxa ossistencial de 1*IN-
SALUD.

2.5. Comentaris a les divisions organiques, administra-
tives 1 sanitaries de 1*INSALUD.

CAPÍTOL 3; ASSISTÉNCIA HOSPITALARIA

Inici de lo político hospitalaria.3. 1.

3.1,1. Estructuració hospitalaria.

3.1.2. Les Institucions sanitaries tancades,

3.1.3. Els recursos humans.

3,1.3,1. Metges hospitalaris.

3.1.3.2. Personal auxiliar sanitari.

3.2. Funcionament de la Xarxa Hospitalaria General.

3.2.1. Taxa de freqUentació hospitalaria a Catalu
nya.

3.2.2. índex de Rotació.

3.2.3. Estada mitjana general.

3.2.4. índex d’ocupació.

3,3, Funcionament de la Xarxa Hospitalaria de la Sequre-
tat Social.
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3.3.1. Freqüentació Hospitalaria,

3.3,2. Estades mitjanes.

3.3.3. Classes d'intervencions quirúrgiques realit-
zades.

3.3.4, Assistencia tocolbgica.

3.3.5. Servéis de Radiologia i d'Analisi.

3.3,6. índex de mortalitat i de necrbpsies.

3.4. Bibliografjg.

capítol 4; L’ASSISTÉNCIA ’D'URGÉNCIES I DOMICILIARIA

4.1. Orígens i histbrig.

Nivells d*assistencia.4.2.

4,3, Crítica de funcionaments deis Servéis d'Urgencia
i Assistencia Domiciliaria de l’INSALUD.



4.4. Recursos i distribució geográfica deis Servéis
d*Urgéncies i Assisténcla Domiciliária de l'INSALUD.

4.5. Legislació i Bibliografía.

CAPÍTOL 5; L'ASSISTÉNCIA SANITARIA CONCERTADA

5.1. Principis doctrináis.

5.2. Normes generáis per a la tramitacié d'un concert.

5.3. Descripció d*un Concert-Tipus.

5,4. Situació actual de la xarxa hospitalaria concerta
da; analisi quantitotiva i qualitativa.

5.4.1. Barcelona.

5.4.1.1. Barcelona capital.

●  5.4.1.2. Barcelona provincia.

5.4.2. Tarragona.

5.4.2.2. Tarragona capital.

5.4.2.3. Tarragona provincia.

5.4.3. Lleida.

5.4.3.1. Lleida capital.

5.4.3.2. Lleida provincia.

5.4.4. Girona.

5.4.4.1. Girona capital.

5.4.4.2. Girona provincia.

5.5. La xarxa hospitalaria no concertada; analisi quor
litativa i quantitativa.

5.5.1. Barcelona.

5.5.1.1. Barcelona capital.

5.5.1.2. Barcelona provincia.

5.5.2. Tarragona.

5.5.2.1. Tarragona capital.

5.5.2.2. Tarragona provincia.

5.5.3. Lleida.

5.5.3.1. Lleida capital.

5.5.3.2. Lleida provincia.



5.5.4. Girona

5.5.4.1. Girona capital.

5.5.4.2. Girona provincia.

5.6. Servéis especiáis concertats.

5.7. Quadre resum de 1 *assistencia concertada a Catalunya.

5.8. Bibliografig.

CAPÍTOL 6; LA PRESTACIÓ FARMACÉUTICA.

6.1. El consum farmaceutic.

6.2. Els recursos materials.

6.3. Els recursos humans.

6.4. La inspecció farmacéutica.

6.5. Bibliografjg.

capítol 7; PRESTACION5 ECONÓMIQUES DE LA SEGURETAT SOCIAL.

7. Introducció.

7.1, Protecció de les situacions d*incapacitat temporal.

7.1.1. La incapacitat laboral transitoria.

7,1,1.1. Normativa General,

7,1.1.2. Importancia económica de la ILT.

7.1.1.3, Els metges i les baixes per malal-
tia.

7,1.1.4. L'absentisme laboral.

La invalidesa provisional.

7.1.2.1, Concqnte i Normativa General,

7.1.2.2. Dades econbmiques.

7.1.2.3. Control i problemes de la Invalidesa
Provisional.

7. 1.2.

7.2. La protecció de la Invalidesa Permgnent.

7.2.1. Concepte,



7.2.2. Els graus d'invalidesa.

7.2.3. La qualificació de la invalidesa: les comis-)
sions tecniques qualificadores.

CAPÍTOL 8: ALTRES PRESTACIONS SANITARIES.

8.1. Les prestacions sanitaries especiáis.

extraordinaries: l’assistenciri8.2. Les prestacions So¬
cial.

8.3. La utilització de servéis sanitaris aliens a lr>

's. S. ; els expedients de reinteqrament de desp'

8.4. El transport sanitari.

FUNCIONALISME I GESTIÓ DE L’INSALUD A CATALUNYA.capítol 9:

9. Introducció

9.2. Organigrama.

9.3. El Consell Seneral de l'INSALUD i la Comis.cs-;.í
tivg. —^ _

9.4. estructura politico-funcionarial central.

9.5. Comissions Executives provincials.
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9.13. Balanc.

9.14,' Aproximació ais costos.
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- Funcions del Director.

- Funcions de 1‘Administrador.

9.16. Bibliografjg.

INSPECCIÓ I CONTROL.:APÍT0L 10:
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11.1.0. Els Sistemes Retributius.
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INTRODUCCIÓ

Malgrat no haver cap noticia sobre 1'esperada Reforma Sa-
recobrc espe-

nitaria, l'estudi del sistema sanitari de la S.S.

I aixb és veritat no només per l'estat espanyol.cial importancia,

els servéis de salut deis paisos industrialitzats presenten defi-

insatisfacció
bastant semblants, generen un descontent i

« %
ciencies

"  en sectors importants de la societat, atenent necessitats no prio-
cobrir d’altres mes basiques, tot aixoritaries, deixant sense

emmarcat en el context de crisi económica que fa més greu

creixer molt rapidament.dencio de la despesa sanitaria a

la ten-

Tanma-

independentment de que, com sembla evident, a Espanya no es
model sanitari alternatiu, és cent

teix,

vol pot concretar un, o no es

la contestació global al nostre sistema ha perdut valor,

situació, molt

allunyada de la d*altres paisos europeos. Sembla Ibgic pensar que

la crítica i les alternativos han de perdre el to purament protes-

la categoría d*estudi tecnic, tal com esta

cons-
que

tatada com esta, la nostra peculiar i lamentable

tatari per assolir

passant en nombrosos palsos.

la seva professió a
El conjunt de metges que exerceixen

total de col.legiats), el col.lectiu de prote-

bé tota la població de Ca-
l'INSALUD (80% del

aviat arribara a cobrir gaire

que s'investigui el sistema sanitari amb rigor,
de la medici”

gits, que

talunya, mereixen

Només així es pot estimular a aquests professionals

,  i al conjunt de personal sanitari,
condicions en que es

únicama que

desenvo

ent deixi de
na

lupa el seu

usuaris el grau

la realitat assis-

constatar les pessimes

exercici, i només així es pot suscitar en els

suficient per a observar

limitacions raonables,seves
d'educacio sanitaria

pero sense

cotit-tencial, comprenent les
de tots els que

sistema actual es patrimoni

s'ha de defensar la seva conservacio i fun- que

oblidar que el

zen a la S.S

cionament bptim.

i. t

a centrar
Al mateix temps, existeixen altres causes per

les Corporacions que representen els

1 * entitat
l'atenció sobre l'INSALUD:

interessos professionals del personal que treballa en

politiquee de Catalunya podran jugar,

més actiu en el sistema sanitari, si es

materia de transferéncies de l'Estat

i les Institucionsgestora,

és d'esperar, un paper

compleixen els pronbstics
en
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Central a la Generalitat.

que s'ha menyspreat la importancia de

potser
Creiem, sincerament,

coneixer a fons els dispositius assistencials de la S.S

i mala informació que per

●  f

l'aridesa del tema, per l'escassaper

l'estudi d*aquest tema es disposa, o perque, amb 1'esperanza d'un

canvi profund, que no ha tingut lloc, s'han boicot els esforqos

lo prospecciá tebrico de nous models, Perb lo disseoció técnica

deis engronotges complexíssims de 1●INSALUD hourd de ser tingado

„,olt en con.pte tont si s’ospiro únicoment o introduir mesures re-

formistes. com si es pretén tronsformor-lo o partir de nous pres-

supostos polítics sanitaris.

en

sera necessari esforqar-s©

i proposar alternatives
actuáis,circumstanciesEn les

i perque passa,
de fe s quals deuria ponderar-se,en coneixer el que passa,

la dimensió política
lluernadores per innovadores, reconfortaran

menys desanimat metge, ATS, auxiliar

realistes,

pero que,
al so

o qualsevol que

ppengui,
cie¿ octuols. tont materiols com humanes.

ser ensense
i al no

exerceixi a
nivellf

fert assegurat.
1»INSALUD. Qu

s'haura d'asa qualsevol

alsevol opció que es

sentar sobre les existen^

El nostre treball respon a la necessitat plantejada per

Perfectible, no cal dir, és una exposici^

1'assistencia sanitaria de 1'INSALUD. Realitzat en

el resultat el constitueixen els 14 ca¬

les reflexions anteriors.

densa, sobre

una mica mes de mig any,

pítols que segueixen, la seqüencia deis quals és arbitraria i no
Es pot aprecÍQ(^indica major importancia d'un respecte a un altre.

una certa heterogeneítat en la lectura del material: creiem que,

en ser una analisi exclusivament técnica, i descriptiva.
no era

novel.lar-lo".necessari donar-li mes forma literaria, o

millor descripcio deis ser-
sobretot si

Obviament, es pot obtenir una

veis de 1* INSALUD, tant quantitativa com qualitativa,

es millora el sistema d'informació; realment, hauria de ser el

propi INSALUD, el qui, órganicament a través deis seus propis re

cursos materials i humans, es fes carree de l'estudi sobre els

servéis que ofereix, a la població assegurada, de forma continua
da i sistemática.

Hem de reconeixer que un mínim grau de perfecció obliga a
afegir a tots els estudis tecnics en materia sanitaria, una valo-

ració macroeconbmica, juntament amb una analisi jurídico-adminis-
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Lamentablement, incorporar aquests temes al nostre tre-
coneixe-

trativa.

ball el feia desproporcionat a les nostres intencionSf

ments i possibilitats. Només hem afegit un annex amb una descrió

la Despesa Sanitaria de 1‘INSALUD ació breu de l'estructura de

Catalunya. Gairebé tot el material que s'ofereix,
o és inedit,

bbviament, no es
i/o és d'ús intern de l'INSALUD, encara que,

"secret ni confidencial per la seva propia
Precisa-

naturalesa.

dades ha estat practicament artesanal,

acudir per a obte-
ment, la recopilació de

Els funcionaris de l'INSALUD, ais quals es va

informant-los previament del seu ús, han col.laborat

astorats peí fet de que algú "de

nir dades,

amb una gran correcció, sovint

la casa" dediqui la seva atenció a aquests temes.

Agraim vivament a tots els funcionaris (especialment a^

molts companys del Cos Sanitari de l'INSALUD) que han conlri
Inclús a

la seva voluntat, les

eren tan im-

Ens varem equi-

realitzar aquest treball.amb la seva informació, a

aquells que ignoraven, per

dades que els sol.licitavem, per

causes alienes a

creure nosaltres que

no es tinguessin.
portants, que era impossible que

en mes d'una ocasió.voca<r

sistema de
Com ja comentem en alguns capitols, el peculiar

recollida de dades, i la propia imperfeccio d'aquestes, pot

introdult errors i llacunesi seria de desitjar que aixo fós cap

d'exitar el zel d'aquells responsables

la informació obtenint així un mes perfecte cone

d'aconseguir i conservar

ixement del siste¬

ma sanitari.

reconeixement al GAPSel nostre
Finalment , volem expressar ^4.,.ni-

la Junta del Col.legi de Metges de Barcelona, per ^

la realització d'aquest treball. la

estat possible grd-

1 a

tat que ens han ofert per a

materialització del qual, molt dificultosa, ha
del GAPS.

a la col.laboració de la Secretariacíes

Els Redactors
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1. ANÁLISI HISTÓRICA DE LES ASSEGURANCES SOCIALS
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1t Introducció

1*2, 3voluci<5 histórica de les Assegurances Socjals

● 1,2-1. El naixement i descenvolupament de 1‘'Asseguran9a Obli^atória de

Malaltia i de la Seguretat Social

1. 2,2. La Comissió Interministerial per a la Reforma Sanitária

1.2.3, La inadequació de les estructures i la política d'integracid

gestora

1.¿.4* Competéncies sanitáries del sector púLlic

1.2.5* Corapeténcies sanitáries deis organismos vinculats al ííinisteri

de l’reball

1,2,5*1. Subsecretaria dé Seguretat Social

1.2.5*2, Institut Nacional de Rrevisid

1,2.5*3* Institut Social de la Marina

1.2,5*4* Matualisme Laboral

1.2.5*5* Organitzacid de Treballs Portuaria

1,2,5*6. Serve! Social d'Assisténcia de Pensionistes de la Segure—

tat Social

1.2*5*7* Servei Social de recuperacid i rehabilitacid de rainusvá -

lids física i psíquica

1.2,5*8, Servei d'üniversitats Labórala

1.2,5*9* Servei Social d^giene i Seguretat en el ‘Treball

1.2.5*10,L'assisténcia sanitária deis Hágiins Especiáis

1,3, El Ministeri de Sanitat i Seguretat Social, Organitzacid

1.3*1. Les delegacions territorials

1.3*2* La nova gestid institucional de la Seguretat Social, de la Saint

i de l'Ocupacid
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1.3*3* La primera reorganitzacid del Ministeri de Sanitat i Segoretat
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1.3*5« La tercera reforma
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1*5» L^nstitat Nacional de la Salut (INSALHP)

1,6# L^Organitzacid Internacional del G5:eball i  1“asaist&ncia samtáría
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1,7. Bree comentarí sobre un possible pía de Salut

1,7.1. El problema de la decisid

1,7.2# El problema de la coordinacíd

1.7.3. El problema.de la flnanoiaoid

1.7.4. EL problema de 1‘*Adllrin^ stracid General

1.8. Bibliografía
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1, Introducci<5

ELs diversos ti pus d'assisténcia médica individual al nostre país re-

flecteizen una émplia gamma de diferéncies socials, econémiques i adnri. —

nistratives. Aquesta tipus d'organitzacid han passat per un complex his—

téric, durant el qual les forcea socials han elaborat alguna programes -

per tal de reapondre a les necessitats de aectors especialment deterrai —

nata del conjunt de la població# Com que els recursos en diners, perso -

gairebé sempre, per no dir senipre, han estat li—nal, instrumenta, etc

nú tata, hi ha hagut ̂ ans competéncies entre els diversos programes per

per una banda s^han produat duplicitats —

greus i per altra, serioses llacunes i Sdhuc abséncies. A Bspanya, mal —

● 9

utilitzar aquesta recursos:

grat els inrportants canvLs política (1923> Dictadura de Primo de Rivera?

1931 > instauraciá de la 2» Eepiiblica; 1936, Guerra Civil i 1939 > í^an —

ha arribat a vaa. auténtic esforg d'unificacid de tots elsquisme), hom no

programes de salut provinents do diversea circumst&ncies histériques; al

contrari, actualment, no sois no han estat integrats sino q”.3 continúen

funcionant aíllats els uns deis al tres, encara que amb petites variad -

ons respecte al passat.

Sempre hi ha hagut una interdependéncia estreta entre els orgamsmes

de Salut Pública i els do la Seguretat Social; airé no obstant, sorprén

al nostre país el nombre reduít de roferénoies históriques a la —

planificació do Salut Pública dins la Seguretat Social i de conceptos —

d'aquesta darrera dins la legislaoiú de Salut Pública, la qual cosa, ev¿

dentment, s'ha traduit en una abséncia absoluta de planifioaciú sanité -

rio^social coordinada.

veure

Al llarg de l'análisi orgénica i funcional que inioiem, veurem re —
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flectides les serioses dificultats de coordinadó que sorgeixen davant

la confusid amb qué els diferente organismes interpreten llurs respec—

tives responsabilitats respecte ais servéis d'atencid médica indivi _

dual i col.lectiva* Mbuc actualment, després de quasi tres anys de! la

creació de l'anlielat líLnisteri de Sanitat i Seguretat Social, hi ha

de coordinació palesa entre els servéis d'accid guaridora i

preventiva d^aquest organisme.

una manca

coordinació perfecta, cal comenqar per fer tm inveSi volem una

corréete de tots els programes de salut (programes d'assiaténcia

nta^

ri

médica de l'Església, d'Erapreses del sector privat, de 1'ensenyament

universitari, de les assegurances Iliures de malaltia, etc.).

amb aquesta pauta, farem l'análisi del programa de Salut de la

tat Social a Catalunya 1 l'iniciarem amb 1'estudi del.^seu-

l®s ̂ ustificaeións histériques que pfésenta, perqué només ’té

i de

nim

conrpte les motivacions que 1'han animat des de la gestid iniciada

l'Institut Nacional de Previsid (iNP)finsala que
P

comenqá 1-Jnsti

en

er

■tut ^
Nacional de la Salut (INSALDD), podrem preparar plans de

coordinad d ^

> no podrá ésa ©3? —
raonables, la realització deis quals, d'altra banda

aconseguida instantá2iiament | aixó només passaria si hi hagués
(

»

un
1) canvi

politic brusc
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1.2. Evolució his-tórica de les Asaegurances Sooials

L'Aflseguranga Social, és a dir, l"aplicaci6 conscient de la técnica

de 1‘'asseguranca,ámb algunes modificacions, a la prosecucid de la polí

tica social, sorgeiz per primera vegada a la legislacid laboral espa —

nyola a fináis del segle passat, amb les primores liéis de protecoid ——

del treball de la dona i de l^infant. A Catalunya, ja havien nasout al

gunes Caizes de Mutualitats peró sense cristal.litzar en sistemes com —

plementaris fins ailguns anys desprás; a partir de l'any 1920 el concep

to i els procediments de 1'Asseguranga Social tinguoren un progrés evi-

dent.

Fou decisiva, el 30 de gener de l'any 1900, l'ordenacid oontinguda

en la Llei d'Accidents de íEreball, la qual fiza el concepto legal d ao-

cidtent, acull amb fermesa la doctrina do la responsabilitat objeotiva,i

assonta la filosofía que la consoqüéncia económica de l"acoident de tre.

ball, com una despesa més de la produccid, vagi a cSrrec de 1'empresa,

la qual será autoritzada perqué pugui transferir la seva responsabilitat

societat -nritjan9ant 1'asseguran9a voluntária del riso esmentat, a xma

mercantil d'asaegurances ●

L'any I904, en una Conferéncia sobre Provlsid Popular realitzada a -

Madrid, s'aborda el tema de les pensiona del Hetir Obrer, el qual

tard ds contemplat d'una manera mds decisiva en la Llei de 27 de febrer

del 1908,que creá 1'INP,organismo que en la seva técnica completava la bori

ficacid de les molt escasses pensiona sufragados báaioament per l"Ss —

tat, oomplement que l'Institut fa mLtjanqant una peculiar modalitat —

d'assegaranqa voluntária en régim de Ilibertat subsidiada, sense ánim —

de lucre.

L



12

L octubre del I917 fou celebrada a Madrid una Conferéncia d'Aasegu—

ranees Socials, molt decisiva per al posterior desenvolupament de la

previsid social de ITlstat espanyol perqué hi fou debatuda en prorundi—

tat l^evolució futura de les assegurances socials  i els principie de —.

voluntarietat i d'obligatorietat, principi aquest darrer que, encara

que molt discutit, no va ésser refusat i s'accepté que oalia
retardar-

l^aplicació en les assegurances d'acoidents de treball, de malalti

professionals i d'invalidesa (a Alemanya por exemple, eren vigea^g

deis anys 1883-69). Peré al nostre país, segons sembla, les dificult

ne es

ata

aasg^implantar—les, aconsellaren, a més, que aqüestes

gurances es fessin independentment les unes de les al tres, técnica

a

qUe

niés tard fou aplicada amb efeotes lamentables, els quals. en
Part,

encara perduren.

Segons aquest ordre d'idees, un Eeial Decret d'll de

in5)laiitá les bases del Eetir Obrer Obligatori, caracteritzat

de 1919

per la Se^

flnanciació escalonada per part de l'Estat i deis patrons i

obligatori per part de 1'obrer. Aquesta asseguranqa fou

va
perqué ̂

reglamenta-,

da el 1922 i conoedia una pesseta diária de subsidi. La seva implanta

oi<5 a Bspanya fou forqada, sens subte, per 1'enérgica actuacid obrera

centrada sobretot a Biscaia, Astüries i Catalunya, tal com havia

ceít molt abans en alguns paisos europeus i que en el cas eepanyol

era

suc

era

justificada i motivada per la greu crisi económica a conseqüéncia de la

mundial. Efectivament, l'atur s'havia aguditzat
primera guerra ella

Bspanya, la qual cosa incliné també a la oreacié del decret

aqu

de

la

iniciativa deis interessats mitjanqant la subseocié de les ̂ tualitats

obrares que practi caven aquest ti pus d'assegurances. Al mateix tempa, ̂

di es a

18 de marq de 1919 sobre 1'assegoranqa de l'atur forqos, fomentant
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foren incrementades notablement les Societats de Socors Ifiitus, amb cárrec

a la iniciativa privada, societats que satisfan les necessitats d'assis -

téncia médica i farmacéutica en forma estratificada segons la condi ció —

sócio-econéraica de l'assegurat. L'any 1925» sobre una població de 22 mi -

lions d'habitants, hi havia a Espanya més de 400,000 socis mutualistes, -

gran part d'ells a Catalunya, Peré les prestacions atorgades eren molt li.

mitades i les societats disposaven de pocs ndtjans assistenoials.

A Barcelona, el novembre de 1922, fou celebrada una Conferéncia sobre —

Assegorances de Malaltia, d'Invalidesa i de Maternitat, conferéncia en la

qual fou assentat el principi que si per a la vellesa, encara que de mane-

precéria, havia estat establert el principi d'obligatorietat en lloc

del régim de Ilibertat subsidiada, semblava Indiscutible que la convenién

cia de 1'obligatorietat s'estengués a la resta d'assegorances socials, pe—

ré limitant el seu carap d'aplicacid a la protecció de persones amb sous

badxos, tal com ho havien fet amb el retir obrer. La veritat és que la se—

futura implantació seria influida per la diversitat de régims politice

que successivament s'implanten.

ra

va

duré des deEn realitat, la dictadura del general Primo de Rivera que

setembre de 1923 fina a gener de 193Gj no es va distingir pas per la seva

limitar a la reor-
preocupaoió en qüestions d'assegurances socials; es va

denació en els accidenta de treball, a la implantació de subsidie a les -

de mater-
famílies nombroses en 1926 i a 1'estruoturació de 1'asseguranqa

nitat l'any 1929
(2)

EL dia 14 d'abril de 1931, després del triomf en les alecciona monici-

pals, comenqa la II Reptíblica, que suposará la implantació d'un régim

politic més progressista. La nova Constitució republicana marca, efecti -



-'Tsm.eivt, Q.e íoxma acusada l'expansió económico—social del país i diu —

ccnacre-tameirt en el seu ax-ticulali que *’la Repúlolica asseguxarS. a 1^01:3

els treballadors les condicions necessáxies d^’una existéncia digna'* i

que la legislació social regulará els casos de MATiAT/TIA, ACCIDENT, «

ATÜR FORgOSj VELLESA, lUVALIDESA, MOHT I PROTEO CIO A LA MATERITITAT» ¿

●també diu que assegurará EL SALARI MINIM FAMIIiIAR”. Tot aix6

dret social avangadíssim en aquella época, i significavara un q.tie

realitzaoiá d'una política d'asseguianoes aooials, a més d'tma tasca

própia de l'Estat, és queloom que aquest ha de tradxiir en fets. x

espanyola, cons-fcitucionalment s"anticipé a molts dei^ ^

Seguretat Social, fonaments que volgué per$,

II República

naments de la moderna no
ra<5 de la rebel.lié militar del 18 de ipogué veure posats, per

de 1936. Així i tot, durant el breu període republicá es féu nna

denacié completa de 1 "Asseguranga d 'Accidents de treball, de 1 'Agrj.

cul'tora i de la Indústria, en forma obligatória  i foren adoptad

or

®s d

 ^

i^
facilitar l"ocupaci6 i disminuir l'atur.

Re ^verses mesures per a

octubre de 1931, 1 "Asseguranga de Maternitpública establí, ja en

També afcén les contingéncies de malaltia professional, i
at,

deci ^
cidiu és la ratifioaoié, l'any 1932, deis convenís de la Organit

Internacional del Treball (OIT), amb la qual cosa es

les assegurances obligatóries de malaltia en la

comprometí

implantar

2aci6

a a

indústria i

®xperts ^per ais

fou

l'enoertada i implia aérie d'asaeguratices socials que la Oonstituciá

eri de

S del

Q.ne la —

II República —que es distingí peí compliment deltots els compromisQe

treballadors del Canrp. Efectivament, una comissió d'

creada l'any 1933 per estudiar i elaborar avantprojectes Sobre 

eapanyola Inoloía. L'eemeniada Comiaaiá funciona des del Minist

Sanitat, 'Ereball i Prevlaiá que hi havia llavors  i a prinoipi

Podem estar ben1936 ja havia acabat la seva tasca. segurs

ir
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.ternacibnals contrets— hauria dut a terme la implantació i el desenvolti-

pament de les Assegurances Socials si la guerra civil no li hagués trun —

cat 1 "ezisténcia.

El nou Estat dictatorial, en lloc d'assuiDir les obligaoions anteriora,

preferí d'acord amb els seus interesaos política, comen9ar de nou a ni —

vell constitucional ^ Ja durant la guerra civil, l"any 1938, amb cr;.teri

plenament”tiriomfalista, promulga el "Fuero del Trabajo" que será, estruc —

tiirat 1'any següent i també el Régim de subsidia fanúliars^ en una época

en qué només tres países europeus, Franqa, Bélgica i Hongria^tenien sis —

temes obligatoria de proteccié familiars, amb un desenvolupamen'b posto —

rior incomparablement més gran i efectiu en relacié a les realitzacions —

espantóles. El Subsidi familiar, prestació básica del Régim, encara

conserva actualment com a reliquia d"un passat no gaire llunfá*

es —

Segons sembla, amb el subsidi familiar hom pretenia assolir im salari

familiar mínim o vital. La Llei deia en el preámbul .amb el. léxic. pecu ̂

liar del Hégim,..era a-fi d^assegurar al trebailador o productor la quan—

filiada sigui nom -

l'equilibri econénde de

titat indispensable de béns perqué encara que la seva

brosa i així ho exigeiz la Pátria. no es trenqui

la seva llar i arribi a la miséria".

de malal —
Fuero del Trabajo" omet 1'asseguranqa

tia i parla d"una curiosa asseguran9a de tuberculosi que

existir.

En canvi l'esmentat

mai no arribé a

Després seguirán els subsidia de viduítat, d'orfandat, d'escolaritat,

els présteos de nupcialitat i també els prenda a la nupcial!tat i a la

natalitat, etc. De totes mañerea, el subsidi familiai , vera els anys —
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1945—46 es veiiria frenat per la consolidació del Plus Familiar, antic

pía de cárregues familiars q.ue intenta obrir \ma vía nova en concur —

réncia amb el subsidi familiar per tal d 'alleujar els treballadors de

les cárregues produides per la difícil conjuntura económica en aquells

dies«

L“'any 1939 fou promulgada una Llei que convertí l'antiga assegu —

el denominat Subsidi de Vellesa, el qual restáranqa de Eetir Obrer en

inalterat fins que després, l"any 1947, passá a integrar-se en la íiova

i d'Invalidesa; tot aix6 quedarla prácticament
Asseguran^a de Velleáa

amiaat en Implantar-se lee Jíutualitats Labórale  i lea Germendata _

nasqueren per cobrir objectius socials complementaria

"tranaf*

(Montepíos), qn©
ezistents i que de mica en mica

de la reata d'assegurances
es

or

sistema panal.ld.de proteocid sobreposat al quemaren ©n un aqüestes ̂

asseguranees oferien, per exemple la prestacid mutual de llarga malal^

ds complementária de la que presta 1'Asseguranqa Obligatória

Malaltia (SOE), asseguranga implantada 1'any I943, que estudi3Tem

ti a q-ue

de —

complemen -més endavant, i les prestacions de vellesa i d'invalidesa,

táries d'aquesta asseguran9a, etc.

Les Gfermandats i les ífiitualitats Laboráis, íntimament

adnrinistrativament i política ais Sindicats Verticals producto

■^nculad

del

régim, creizeren i es desenvoluparen a vm. ritme vertiginds; foren

n

es

es

ou

 —

gamma de

etc.)

peró arrastraren els greus inconvenients que encara perduren d 'una no

tabJates amb carácter obligatori i constituíren una ámplia

col.leotius (branca téztil, fusta, metal.lürgic, construccid.

table discriminacid en la quantia i en la qualitat de les
prestacions,

segons llur branca de procedéncia i els inconvenients de plural!tat
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d'Institucions i duplicitat d'organitzacions gestores en relacid amb —

l'HJP i amb al tres organismes. A més de les Mutual! tats Laboráis, en —

sorgiren altres de sindlars com les de Previsid Social agrária, del —

Serve! doméstic, etc que no arribaren a integrar-se.● 9

Es curids assenyalar que el desembre de 1 'any 1944 bavia aparegut —

un Decret que assentava les bases per a arribar a la implantacid d una

anomenada "ASSEGfUHAN9A TOTAL”, la qual mai no arribA a ésser establer -

ta. El 17 de juliol del 1945 era aprovat, d'altra banda, el "Fuero de -

los españoles”, després convertít en Llei Ponamental del H&gim, que no

ée-més que _ un intent d'aproximacid a les normativas cons ti tu clonáis

de les democr&cies triorafants de la segona guerra mundial. SI "Fuero*

formula una relacid d'assegurances socials molt menys Amplia que la for

esmenta, en -
mulada per la II Bepüblica catorze anys abans. El "Fuero

canvl l'avortada Asseguranga Total.

El que neix, en canvi, el 1948, és una Amplia operadd "unificadora

que englobava totes les existents, ádhuc —de les Asseguranoes Socials

la darrerament posada en servei, 1'Asseguranqa Ohligatória do Malal —

tia per6 que deixava a fora 1'Asseguranqa d'Accidenta, el Plus familiar

la nominadd
i parcialment el í&itualisme Laboral. El que no explica,

d'assegurances socials unificados, unificacid que afecta els aspectos —

administratius, afiliacid i cotitzaoid, respeotant les individual!tats,

la independencia financera i les característiques peculiars de cada un.

En realitat, només podem parlar d'ima coordinaoid més gran de les asse—

gurances socials, perqué ni tan sois resulta acceptable 1 expressid de

previsid social en aquella época ni tan5>oc la més ambiciosa d ara de

Seguretat Social sense haver arribat, ni de bon tros, a la fase técnica

de la Seguretat Social prépiament dita i amb la palesa coexistencia —

d'ima colla de preceptos en matéria de previsid—seguretat social inco —

ordinats que continúen vigente.
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Sobre la filosofía política inspirada peí régim, vegem-ne una mostra

les paxaules textuals pronunciados per diversos dirigents de les as -

segurances socials espanyoles en els solemnes actes de la celebracid de

la I Assemblea General de l'INP, en els anys 50:

en

Senyors, si avui ens —

reianim aq.uí, és grácies al fet que la nostra Seguretat Social s ̂anomena

i també: "Proclamem la nostra lleialtat

Caudillo" , que en la seva má provident enipunya el mili

(3)
Francisco Franco Baiiamonde

i submissié al o

sistema de previsió ideat per a la millor de les patries: la seva

r

®spa ̂
(4)

vencedora'sa

1957 reorganitzá 1'HTP i li encomana l'elaboracid

de Seguretat Social. La comiasié nomenada, presidida p

Un deoret de

Pía Nacional

Delegat

Bases

re estructurad <5 de tot el que s'havia dictat fins aleshores.

de previsié i seguretat social i serví per a operar el tránsit d

Nacional de l'INP preparé més avlat un avantprojecte de

qual triga sis anys a ésser acabat i que en realitat foel

en

eí

i de

una

®atéria ̂

mer

Seguretat

Lig.

u

'un
Socials vers un sistema més

conóunt d'Asseguranees

Social.

proper a la

Les línies fonamentals serien:

19 - Ezposicié de motius, interpretad^ del contingut,

de l'activitat tal oom la regulen els textos

basada en criteris de solidaritat nacional, arrel

ooifi».a destinatari, tota la comunitat.

fieacié

constitucionals, -

comunitaria i

29 - La necessitat de coordinar la fundé de l'Estat
en matéria de

Seguretat Social amb les d'Assisténda Social i Sanitat de ca «

rácter ptíblic així com ¡ amb les activitats. deis plana de desen

volupament econdinio i social, amb els plans de reforma adminis
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trativa i rjnb qualsevol altra activltat dirigida al bé social.

L'abril del I966 fou aprovat el text articjulat de la Llei de Bases de

Seguretat Social, la posteidor normativa de la qual avanga vers un pro -

cés ciar de fragmentacio ndtjanqant la del régim general i les especiáis

de 1'agricultura (1966), deis representants de comer? (1967)» ¿el mar i

doméstica (1969)» autónoms (1970) i alguna altres régims també especi —

ais, com s<5n els funcionsLris estatals autdnoms, els treballadors indepen

etc. L'any 1978 hi havia uns 22 régims diferents dins la —

Seguretat Social; en donem la llista:

dents, etc● >

(5)

— Hégim general

- Hégim especial agrari (treballadores per compte d'altri)

(compte d'altri)- Régim especial ' treballadors de la mar

— Régim especial ferroviaria

— Régim especial mines de carbé

— Régim especial artistes

— Régim especial toreros

- Régim especial empleades de la llar

— Régim especial representants de comer?

— Régim especial personal civil establiments militars

— Régim especial funcionaris administraoió Estat

— Régim especial forces armad es

— Régim especial funcionaris administracié local

— Régim especial funcionaris .administracid Justicia

— Régim especial funcionaris entitats estatals auténomes

* Régim especial funcionaris de les Corts

*● Régim especial antics funcionaris del Moviment

- Régim especial treballadors auténoms

L



20

- RSgim especial agrari

- Régim especial tretalladors de la mar (per compte propi)

RSgim especial escriptors de llibres

- Régim especial estudianis

fragmentació, palpable en 1'organització del camp d'apliAquesia car>

de Segureta-b Social, ha originat mdltiples deficifenoles

al defecte inicial comentat, d"una
n»anca de pía

ci<5 del sis-bema

resuin obeer^®^qne en —

períodesectors sotmesos a tractament aapecial durant el
nificacid deis

de 1967 a 1972 ¡ aqueets réginis foren oreata senae lona prevlslá apttna. _

llur viabiiitat d'aoord amb l'evoluoiá possi ble del sector _respecte a

corresponent●

amb tin cert grau

To aix5 hauria estat evitat reagrupant els coI.Iqc^ l̂t Us ^

d'homogeneítat en relaci<5 amb el régim general.

eí text articulat de la Llei de Bases de

Llei General de Seguretat Social. L'accid

l'assisténcia sanitária en els casos

En maig del 1974»

rá, substituit per la

1966 Se*-.

51*0 te c ^

tora del sistema comprén: de _
professional, en els casos de matemitat i d'laltia connina o

tota mena de causes;;per

accidenta

casos es
 la recuperacid professional ®n els

les prestacions económiques en les situacions d'incapacitat

i de ^

^aniíiia. ,

sanitaria ^

^ 1 "ac —

regu-

<lue

les prestacions económiques de proteocid a la

mentats;

laboral transí taria, d'invalidesa, de jubilaoiá, d'atur, de

supervi vénda;

I d'una manera

establerts ja o que

cid protectora

len,per a cada un deis régims especiáis esmentats, les prestacions

molt mes teórica, diversos servéis socials i

puguin ésser establerts. Tot airó respecte

del Eégim General i com a límit de prestacions;9  es

ésser completes o incompletas.podran
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1,2.1. Naizement i desenvolu-pament de 1 ̂asaeguranca obligat5ria de

malaltia i de lá Seguretat Social

L'estructura administrativa sanitária espanyola de caricter piíblic es

vella, certament, perqué havia nascut 1'any 1847 ndtjangant una ordena^

ció institucional la qual fou reajustada repetidament en 1855» 1904 i -

1944 peré sempre donava, només, una resposta parcial a les respectives

necessitats de salut.

Al llarg d'aquest prolongat període histéric es reprodueix un procés

d'a^rupaci ons i de disgregadons de conrpeténcies  i d'intents coordina —

dors frustrats, les fites més importants del qual des de la perspectiva

orgánica són: la conversió en temps de la Repiíblica, de la Direcció í?e—

neral de Sanitat en Subsecretaría i la creació del ífinisteri de Tre —

ball, Sanitat i Aasisténcia Social; l'any 1937» en plena guerra civil»

la zona republicana creá per primera i Unica vegada al nostre país el —

lfi.nisteri de Sanitat; en canvi, a l'altra zona fou creat el Servei Na —

oional de Sanitat el qual persistiría alguns mesos després d acabada la

guerra fins a ésser considerat novament com a Direcció General de Sani—

tat; d'altra banda i dins el MLnisteri de Treball fou creada la Direc -

ció General de Previsió Social», -que molt més endavant es transformaxia

en Direcció General de Seguretat Social-la qual pujá de categoría 1 any

situació -
1975 In creació de la Subsecretaria de Seguretat Social,

Bünisteri de Sanitat i —que continua fins al 1977, ©n qué fou oreát el

Seguretat Social.

de Sanitat i Seguretat Social i des

la fita més importat és marcada

Fins a la creació del Ministeri

del punt de vista de les competéncies,

la Llei de Bases de Sanitat Nacional de 1944, encara vigent, llel -per

que no fou desenvolupada del tot i en la qual l'Estat es reserva 1 e

xercici de la fundó pUblioa de la Sanitat (Base 1®) ●

L
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Cal inser-fcar en aquest procés la Llei Fundacional de 1'Asseguranqa ●

Obli^a-tória de llalaltia de l'any 1942 que declara 1'.HÍB entitat ges -

(article 26) ?er6 acceptant des d'un principi el model li -

sanitaria.

tora única

beral i privat de 1'assisténcia

estat el desenvolupament cnterior i posterior a la
Vegem quin ba

implantad^ del SOE.

preparatoris de 1'Aaseguranqa oblig^^^^

l'any 1917 a conseqüéncia de la Con^

fou la base del Decret de

organisrae gestor únic, les continggjj^ ̂

invalidesa, atur, "^ellesa, _

també, cronol6gicament, les Con ̂

debateren temes relacii Ginebra, que

els estudis

a España

Ja bem dit que

-alaltia sorgirenria de
Socials, la qual

d 'As segur ano esferéncia

1919 que confia a

cies de malaltia»

1 'INP, com a

accidents,ternitat,

Hem esmentat

mai

i altres
supervi vénci a

ferénoies de l&drid, Barcelona
inculada funcionalment al camp deisvasanitaria.

'  aats amb l'assisténcia

accidents do treball?

reconegué per primera

tia, fet que tingué com a

bre malalties professionals, 1 any 1936 P

assenyalat igubem

vegada
un

conseqúéncia

la II Hepdbli
alment que

ccnetitucionalment l'Aeseguranqa de

important Llei de Bases

c

a a

a

abans d'esclatar la guem^

civil.

1 'anomenada zona nacional

la declaracié 10» establea

la seguretat d empar

'esmentava per res 1'assegu*

enumerar Íes diverses asaegu -

en—

civil,
Posteriorment, en plena guerra

del Trabajo" que en
fou promulgat el "Fuero

la previsié proporcionarlaque
al treballador

front de l'infortuni; era evldent que no s

de malaltia i molt curiés que,

se 'n mencionés una de tubérculos! ●

en
ranga

ranees socials.
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Hem dit també que per Decret d "11 de juliol de 1941 havia estat crea^

avantprooecte del SOE, els treballs d®da una Comissió per a estudiar un

la qual desembocar!en en la Llei de 14 de desembre de 1942 sobre la im -

de malaltia. Aquesta comissié es-plantacié de 1 "asseguranga obligatória

tava composta per 14 membres? 7 d "ells eren metges i d aquesta 7» tres

de l"Obra sindical 18 de Juliolj —eren representants del mateiz INP, un

la Direocié -
un altre pertanyia a la Iluita anti tuberculosaj uñ altre a

General de Sanitat i un darrer al Consell General de Col#legis M&dics,

tots absolutament mentalitzats i afins ais principia del nou régim* ̂

característiques idéntiques, encarregadatard fou creada una contLssid de

constitxiída per 26 membres,

la -
de la redaccié del proyecte de Eeglament,

entre els qustls hi havia 10 metges i tres farmacéutics* En tot cas,

Direccio General de Sanitat hi tingué només un representant. Hem d afe

al.ludir per res ais es
gir que en els estudis que es feren, no es va

.forqos i treballs anteriora realitzats en temps de la II Eepdblica.

Obligatoria de Malal.

segoit fou creada la Cal-

comptá. amb una Eirec —

El reglament per a l'aplicacié de 1 "Asseguranga

tia fou aprovat 1 "11 de novembre de 1943 i

xa Nacional d "aquesta Asseguranqa dins 1"INP, que

cié (no médica), una subdireccié (médáoa), sis departaments i vuit ofl -

cines téoniques la direooiá de les quals era confiada, preferentm
addiotes# Dos —

Sanitat Nacional políticamentmetges castrenses i de la

de Malaltia fou
abans de la iraplantacio real de 1 Asseguranpa

médio permanent, integrat en

mesos

la major part —
creat un organismo assessor

per facultatius de l"esmentada Caiza Nacional.

classes sanitá

informados ni consulta -

hi volgueren participar,

En realitat, la implanta¿ié del SOE sorprengué les

ries del pa£s, que práoticament no havien estat

des. Hi haguó forqa metges que, en principi, no
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encara ctue molts d'ells, en veure la irreversibilitat del sis-fcema, —

aviat reconsideraren llur postura.

B1 1er, de Setembre de 1944 comencen les prestacions de Medicina —

General, Farmácia i les econdnrLques● Es inrportant assenyalar que lia —

vors, almenys es tingueren en coinpto les possibilitats d'un compliment

assistencial mínim per part deis metges i fou decretat V.n lírait en el

nombre de fanrClies o cartilles assignades, segons deia tertualment —

l'artiole 118 del Eeglament del SOE: ‘'El nombre de famflies assignades

a cada metge de medicina general no será mal superior a cinc—oentes" j

també és oert que aquest límit en realitat tenia com a objectiu poder

fer cabré al SOE el major nombre de metges possible, perqué els contin

genta assignats foren d'una mitjana de 400 fandlies.

La designacld deis metges es feia per concurs i es consideraven mé—

rits preferents els servéis prestats abans del 18 de juliol del 1938

—és a dir abans de la guerra civil— en entitats privados que practi -

o altra una asseguranca de malaltia; també era mé—quessin d'una manera

rit preferent a les sones rurals pertányer al eos de metges d'assistén-

cia ptíblica dondciliéria (APD). Passarien anys abans que les promocions

posteriora a 1944 poguessin accedir al SOE. Una excepcio particularís -

sima fou la preferénoia atorgada ais facultatius pertanyents a la molt

18 de Juliol i a la no menys blava Obra matemal^de^í^iSH -

esmentats foren confecoionades les célebres escales -

blava Obra

Amb els concursos

de l'any 1944>

til, escales que

cultatius fins cap a

do l'Obra 18 de Juliol i de 1'Obra maternal i infan-

quedarien tancades per a les noves generadons de fa -

l'any 58, en qué foren oreados les Escales Nació—

nals TTniques,
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El concurs establert, en el qual no podia faltar com a mérit haver

estat combatent en l'exércit de Franco durant la guerra civil, era ju-

tribunal format per representante de la Delegacid Nació -dicat per un

nal de Falange, de l'INP, de les Facultats de Medicina, del Consell —

General de Col.legis médics, de la DGS i de la sindicalista Obra l8 de

S'hi presentaren 3 21.000 instáncies i foren nomenats uns -juliol.

16.000 metges. Contra el veredicto del tribunal . hi bagué mi- .

de reclamadons les quals, després d'ésser examinades, permeteren

nublicar les ja esmentades escales de l'any 1944 0.^® realitat no -

apsregueren-fins 1'any 1946; només els metges inclosos tingueren la

uossibilitat posterior de prestar servéis en el SOE.

lers

El model assistencial éel SOE anava a parar, des deis comenqaments,

i del coeficient per al pagamente deis —el sistema clau del "cupo

I

en

bonoraris médics. Aquests dos conceptas económicament restrictius, a -

causa de la complexitat administrativa de qualsevol modificacié, por -

taren a la congelacié del sistema d'especialitats, per una banda i per

limitacio de 1'borari de treball deis metges

i obligados -

la manca d'instal.la —

la remuneracié

l'altra a la progressiva

generáis, limitacions no previstes en el concepta "cupo

peí creixement de la poblado protegida i per

dons sanitéries. L'article 31 de la Llei establí que

deis metges del SOE estará constituida per una quantitat fixa per

da familia que tingui assignada, seguint la pauta de les Societats

. La ConrLssiéd'assisténda médico—farmaoéutica mercantils'Iliures

ca -

4,50 pessetes —

establí el "cu-

d'Enllaq abans esmentada fixá la cuota mitjana en xmes

familia i dues pessetes per assegurat individual i

normal d'assegurats en uns 35O-4OO. 0 sigui que un metge, amb un -

contingent mitjá de 4OO famílies percebia unes 1.000 pessetes mensuals

d'aoord amb el cost de la vida i amb el valor adqui-

per

po'

d "emolumenta, que

sitiu de la pesseta, avur

peré actualmont un metge general té un "cupo

1.000 cartilles de mitjana, per les quals cobra 43.000 pessetes men

i dia representarien més de 100.000 pesset

molt superior, unes

es

L
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suals, essent responsable de moltes més persones. Ja sabem que el

d'assegurats d'im metge general des de l'any 1973 fou modificat a 750 —

titulars amb un máxim de 1.000 cartilles encara que éa corrent la xifra

efectiva de 1.500 cartilles per metge de medicina general.

cupo'

del 1947 s'iniciaren les prestacions de les espe-

general i d'hospital!tzacid q.'uirdrgica, d'oftaO^o-.

Des de 1 ̂1 gener

ci^itats de cirurgia

logia, el laboratori

resta de les

excepcid de 1 hospí

i d

especial!t

itali

'análisis, olíniques i el servei de practicanta. La

funcionar un any més tard, ^
ats comengaria a

tzacid médica.

obligatória per a tots els treballad

xpferiors a les 9*00p pessetes/a.r>y^

orsnialaltia fonde
L.'ass eguranca

més grans de 14 enys 1
i  amb ingressos

augmentada. L'asseguran9a incloia eia

a cárrec seu; les presta-

ssivament fou
quantitat que progre

vivi en ambfamili ars que
l'assegurat i estaven

cions foren les ja indi cades
médica, les farmacéutiques i

d 'assisténcia

maternitat. Hem d'advertir quecas de

només es prestavá- en les

en
1'hospital!tzaoid quirúrgica

distécies i es varen inventar.

aquesta darrera
de la ”dist5cia social»*,

L'asseguran^a de malaltia

aanitária per any /á. 1/asseg^at

tivament, d'hospital!t—

el curids terme
a més de la distécia clínica,

d'áuténtic pauperisme
aplicable en els casos

proporcionava

i 13:ala. seus

zacid.

26 setman d 'assisténciaes

fanáZiaraj 12 i 6 setmajies, respec

les indemnitzacionsconvertiren en

maternitat i despeses de defun-

eseconémiques
Les prestacions

corresponents

oid de l'assegurat.

en el de malaltia,s casos

la Seguretat tindrá servéis de —
Liu el text legal corresponent que

0'
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tubérculos!, de venereología, d'assisténcia psiquiátrica, de malalties

infeccioses i medicina preventiva per6 avui dia. encara no son una rea-

litat si exceptuem, parcialment, les malalties infeccioses i les, medi —

● ciña preventiva deis hospitals.

La gestió de 1'asseguranqa de malaltia resta a cárrec de l'IHP com

a única entitat asseguradora a través, tal com hem dit, de 1'anomenada

Caixa Nacional del SOE, la qual des deis comengaments delegá les seves

facultats a diverses entitats d'assegurances ja existents com

l'ASEPBYO, la Mtua General d'Assegurances, Previsié Perroviária, Ali-

que reberen el nom d'Entitats Col.laboradores (EE.CC).anqa, etc ● >

L'organitzacié del SOE, atribuida també a l'INP, s'adaptaria a les

1 'anomenat Pía rsacional —normes generáis de funcionament dictades i a

d'instal.lacions Sanitáries.

La Inspecció a exercir sobre el compliment correcta de la normativa

técnics: d'una banda, a cárrec —vigent quedá a cárrec de tres cossos

deis Inspectora de Iteball, funcionaris de 1'administrado central,

al control de les obligacions de treballadors i erapresaris; -respecte

d^altra banda, a 1'anomenada Inspecció técnica de Previsió Social,
en-

carregada de vigilar la gestió administrativa de la Caixa Nacional i -

constituida per funcionaris de l'INP; i finalment la —de les EE»CC ● »

Inspecció de Servéis Sanitaria atribuida també a funcionaris de 1 INP

encarregats de la vigiláncia de 1'assisténcia médica. Afegim-hi

encomanada ais -

una -

molt teórica inspecció d'instal.lacions i de servéis

nietges del 0os de Sanitat Nacional, funcionaris de l'Estat, inspecció

Llei de Bases de Sanitat Nacional de l'any 1944*estabierta per la
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Pía Nacional d'Instal.lacions foren molt lents,

16.000 Hits d'hospitals, anomenats Residéncies Sanitá —

i la creacio d'una colla de con —

deis hospitals, anomenats ambulatoris. -

Santa Cruz de la Palma a prinoi —

ambulatorl el del Puente de

Els comen^aments

El pía preveía

riea, totea a construir de nova planta i

sultoris externa, independents

La primera Eesidéncia fou inaugurada a

1949 i el mateix any, el primerpis de l'any

Vallecas a Madrid.

Jefatura Nacional SOS”, i en aquesta nova fa

i d'especialitats farraacéutiques que -

estaven autoritzats a prescriure.

En 1950 fou oreada la

funcionar el Petitorise comen9s ̂

incloía totes les que
els facultatius

itzat l'INP i creada com a 5rganfou reorgam

^Issisténoia Sanitária i d^Instal.lacions
d

EL juliol del mateir any

assessor

del SOB, la qual, en

trucciá de nous Centres.

central la Direcciá

els anys següents, doná mx gran impuls a la oons —

de la considerad o subsidia. —
fou important el fet

els metges d"AI®. També ho fou l'ordenaciéa tots

En aquest període

ria de metges del SOB

del país nñtáansant 1'estruoturaoiá en

diversos nivells des del

sec

d'assisténcia médica a

sanitaria

les distintes especialitats inoloses en -
subseotors i zonestors,

metge general o
de zona fins a

de sector? aquesvs-oonjunts-formaven les anomenades -
els encapíalaments

assistencials.
pirámides'

LO del Ministeri de Sanitat i Segu-
i molt abans de la creacio

reformes administratives bastant importante
Postori ormeut

retat Social, bi bagué tres

l'organitzaoiá i la normativa funcional del 30E, la de marp de 1958,

1963 i la de juliol de 1971* Les comentem a continua -

en

la de desembre de

vid.
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EL 7 de mar9 del 1958 el Butlletí Oficial de l'Estat publicava

ampli ventall d'oxdres ministerials, totes referents a 1 asseguranga

un

obligatória de malaltia* Entre d'’al tres, destacaven per llur importS^

cia les relatives a les noves bases de 1'especialitat pediatria-pueri.

Pediatría de femília i Pediatría de consulta; -cultura, dividida en

també tingueren ress6 1 "^bospitalització infantil, la reorganitzacio

sanitaria de l'INP, la reorganitzacié delde la inspecció de servéis

Consell Nacional del SOE i la unificacid del servei de determinacid

d 'honoraris.

la promulgacid de la Llei de Bases

Social de 28 de desembre de 1963» Hei <1^®

del 1967, tres -

La segona reforma correspon a

de la Seguretat

daraent articulada i fou posada en vigor I"! de gener
(6)

anys més tard. Aquesta llei es caracteritzava:

llibertai d'eleccid de metge1) — Per una més o menys hipotética

general, pediatre-puericxator de zona i tocéleg.

funcid de -
- Per la creacid de noves places de facultatius en

assegurades, entre elles la crea —l'augment de les persones

2)

cid de noves especialitats*

l'accés a les -
- Establiment de nous criteris selectius per a

places.

3)

de contractos amb -

a efectes —

— Instauracid d ̂un nou régim de concerts o

Institucions Públiques i privades, en principi

4)

d'bospitalitzacid●

Petitori d'especialitats farmacéutiques i es -5) - Supressid del

tabliment d'una contribucid per part de l'assegurat al cost
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deis medicaments que d'un 10 per cent inicial amb el temps —

augmentá al iO per cent actual, exceptuant-ne els pensionis-

tes.

6) - Introducció a tot el sistema de la nominació Seguretat So —

cial en comptes d'Asseguranga Obligatória de Ualaltia,

la realitat és que la Llei de Bases és reconeguda no-

un punt de partida vers una evolució progressiva.

enca^

ra que

mes com

efectivament, que algunes de les mesu-

visible entre la Seguretat Social a

so ciáis, que s<5n el seu —

La Llei de Bases reconeix,

marquen una líniaincorporad esres

les assegurances

la Nova Llei Fonamental de Principia
qué hom tracta d'arribar i

punt de partenpa. Ja anteriorment

17 de mar? del 1958 reconeixiadel Moviment de
terminantment a tots -

de Malaltia- Pe —3 de 1'Asseguranqa

constitucional de la dictadura
els espanyols el dret ais Uenefiois

16 hem dir que l'any 1980 el oomprotós
d'assegurances spcials

ha estat oomplert; el nostre sistemaencara no

la fase de Seguretat Social própiament
ha assolit, ni de bon trosno

ha transformat el

sistema harmónio i —
aquesta Llei de Bases pretengui quedita, encara que

sociáis independents en un
conjunt d'assegurances

integrada.1'antiga Assegu-
Seguretat Social en el qual fou icoherent de

hem de reconéixer 1'e^● Aix5 no obstant,

istencial que s 'ha produit a par-

Obligatéria de Mal al ti a

i cuantitativa assi

ranqa

pansid qualitativa

dit de la Llei.

1963 l'assisténoia a les Residéncies

centres hospitalaris dotats d'unitats or-

nivells de responsabilitat dintre d'elles, amb

banda, des de l'anyL'altra

Sanit^ies és ordenada com a

amb diversos

dedicaoié del personal i diferents sistemes de remuneracid i seled

molt allunyats deis tradicionals de l'antic SOE.

géniques

més

ció, sistemes
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El desembre del 1966 fou proniulgat l'Estatut Jurídic del Régiin de

oersonal deis servéis i de les institucions sanitáries de la Seguxetat

el qual més endavant fou modificat en relació amb la jeraraiii^

zació deis servéis efectuada 1'any 1971 i amb 1'adjudicació de places

seleccid de personal de l'any 1976, que permeteren paliar la

situacid creada ais interins.

Social,

vacants i

greu

(7)
L'Estatut de Personal i les seves respectives modificacions ana-

regulant la situacid del personal, que passá d'un régim cjnb sis -

contractual de drets i d'obligadons, al d'una reglamentadd més

funcionarial. ?er6, advertim-ho, l'Estatut encara —

ren

tema

avanqada de caire

manté la diversitat de régims de personal existents, segons de quins -

institucions integrante de la Seguretat esdrgans gestors o de quines

tracti.

La tercera reforma fou la ¿erarquitzacid deis servéis de les Ins -

tancades de la Seguretat Social; :i'era-modificada la selec -titucions

cid del personal, donant opcid ais especialistes  a integrar-se o no

i conservant llurs drets individuáis de

e

aquests servéis Jerarquitzats

n

carácter económic peró no els assistencials. Aizí comengá la curiosa -

etapa de 1'especialista cirurgiá, del traumatóleg, de l'urdleg, del

ginecdleg, per exemple, transformats en personal sanitari en funcione

realitzar la funcid -
assistencials ais ambulatoris i sense cap dret a

de llur especialitat ,amb les oonsegüents frustracions pro -quirtírgica
fessionals.

El dispositiu

els elementa pertanyents a la ü'frópia entitat gestora, ais

assistencial de la Seguretat Social es basa actu

ment en

al -

ais Sanitaria Locáis (APD) i ais servéis que té concer -corresponents

tats amb altres organismes i entitats*



32

Conrissió interministerial per a la reforma sanitária (1974)

J)6SDrés de la promulgacid de la Llei de Bases de Sanitat 1 any 19^4»

tal d'arribax a una refor-
el primer intent serids i en profunditat per

l^Estat espanjol va ésser 1'any 1974^ auan en una ordrema sanitária a

de la Presidéncia

de Governacid i

que en principi
i as

del Govern de 26-XII-74, a proposta deis lanisteris -

de Oteball, fou oreada una Condssiá interministerial

de la reforma sanitá, —
senyala els objeotius següents

rias

del sector pú —
les funcions i competéncies própies

de Sanitat.

1 - Actualitzar

matériablio en

matéria de Sanitat per aconse-
el sector püblic

eficácia.

en

2 - Reestructurar

maj orgair una

de la poblado.
assist-fencia ” ntegraA

possibleuna
3 - Considerar

la produccio i -1'ambit dedes de
sector farmacéutic

la dispensad^ i al consum.fins a

el
4 - Ordenar

distribucid

General de Sanitat.
futura Lleibases d'unales

5 - Assenyaiar
constituí

sanitaria es
a la reforma

Interministerial per

de geu®^
de 1975 i

5 encoma—
alimentar la raissio

; Medicina preventiva

La Comissid

ofioialment

nada es formaren

Promooid Social»

denaoid

el 13

d

.
i

farmacéuti

 P®^

.  Sanitat pdblica

de 1'assisténcia
otze ponéncies: sanitária; Or-

 organitzacid general

Control sanitari deis alim®uts
ca;

; Centres i establi_

ordenacid de les acti -sanitaris;

del sector püblic

ersonal de servéis
msnts' sanitaria» P

,  :mtats sani

iSa^tat;
Gost i

matéria -

perfecciona -

en

privadas; competéncies

finanqament de la reforma;
ensenyanca.

*
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cialització i investigació sanitáxies; i finalment una ponén—ment, espe

oia encarregada de la coordinació.

1'estudi encomanat era difícil; hem de teñir enEs ben pal&s que

les limitacions del termini obligat de sis meses, per operar no-compte

més amb les dades i estadístiques disponibles i també les limitacions -

imposades peí régim poli tic de 1'época que impedía una partí clpaoiá ém-

● Alxd no obstant) hom aconseguí sena! bilí tsar piíbllcainentplia de base

sobre els problemes sanitaria que havien quedat en un estat d'estiva

ció i fou uossible realitzar una análisi i un estudi bastant profunda -

ádbuc es pogueren assentar amplis —deis problemes sanitaris concrets;;

suggeriments resolutius per a la reforma adminis —

el dret a la Salut

principis generáis i

trativa de la Sanitat. Principis generáis basats en

la ordenació unitária del sector sanitariade tots els espanyols; en
en la

LÓ comunitaria per a Inefectiva realitzacié del dret a la salut; enparticipad

La Ilibertat d'eleccid. deis servéis assistencials; i en la creacid d'un ser -

tots els ciuta —

, Tot aix6 fou concretat en un informe elevat al Govem de la

vei ptíblic d'assisténcia sanitaria integrat i obert a

dans

de juliol del 1975, el-qual no es tradiií en resultats prá^

rapidament

nacid el mes

segurament per rad deis importants canvis poli ti es que

hi bagué al país.

ti es,

Es interessant recollir aquí la data que la primavera del 1976, fou

inaugurat a Talavera de la Reina un iraportant centre sani tari dependent

del llavors Ministeri de la Governacid, centre que havia d'ésser 1'eix

Area especial sanitária de Talavera de la Rel

eí qual participé técnicament i amb algún ajut finan -

d'accid de 1'anomenada

na", projecte en
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lá l&mdial de la Salut. El projeote oonsiderava la inte-

assistencials i preventius d'una —

procedíen de 1'Administració local

Social, en una sola unitat -

més, perqué servís d'érea de

de forinacid en Salut Pdblica

gráfica, tant els que

els de la Seguretat
ntral i

centre fou programat, aEl

d'investí gaci6 i

1 'Crgani t^acao

iá funcional de tote els servéis

.cer

gracio

extensa

els de

administrativa.

demostració

(vegeu Jnnexos 1

zona geo

la cecom

sanit&ria y

.1/1.2/1-3).

d'dsser les següents:
activitats havien

En síntesl, les

d'urgéncies

primaria

hospitaláLTia

dom
^ Assisténcia

« Assisténcia

i dispensarial
iciliária

i rehabilitadora

bioestadística de
- Assisténcia

_ Servéis d'epidemiologia i
i

1 materr:ologia preventiva
de puericultura i ^

iquiatria preventiva

- Servéis
i d'bigiene mental

- Servéis de psx
col.lectiva

de la salut individual i^ Promocid

_ sanitat ambiental i
i  inspecció sanitaria

de salut pdblica
^ Laboraloris

_ Educacid sanitaria

i formaoiá de personal. Docéncia

_ investigaoid

_ Aotuaoiá d'equips

sanitária

móbils
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1.2.3* La inadeouació de Ies estructures i la oolí-bic? dintegra ció gestora

?oc abans de la creacid del rainisteri de Sanitat  i Seguretat Social,

el seterabre de 1976 ¿a havien estat plantejades, tocant a la política —

assistencial sanitaria del país, la ciunid de deficiéncies de la seva or —

ganitzacid en les estructures i en les institucions (n'hera parlat bastant

en aquest informe), les quals hom podia qualificar de desordenades,

tralitzades i antidemccrátiques. Afegim^hi, a mes, auténtiques llacumes -

assistencials com 1'abséncia abtioluta d'assisténcia psiquiátrica, d'accid

preventiva o rehabilitadora, etc. Tal com déiem, una estructura vella, -

amb equipament ambulatori i hospitalari insuficient i ádhuc deficient, —

amb un dispositiu farmacéutic excessiu i a vegades iatrdgen, amb un cost

assistencial enorme i amb la inverosímil xifra de 2,5 llocs de treball

per raetge, paral.leí a uns situacid efectiva personal de-plétora;

junt de problemes que ens ha de fer reflexionar.

cen —

con-

havien d'a —
La inadequacid de les estructures a les necessitats que

rebien constanxmenttendre ± 1'aguda crítica que aqüestes estructures

obligaren a
així com la magnitud deis interesaos sócio—econdmics en joc,

novembre del 1976 la Secre-reconsiderar la situacid. En conseqüéncia, el

taria del Ministeri de Treball encomana l'elaboracid d'un avantprojecte -

de reforma del sistema de gestid de 1'assisténcia sanitária de la Segure-

t Nacional d'Assi¿
tat Social, pensant en principi la creacid d'un Institu

téncia Sanitária en substitucid de l'INP en tot el que

nou títol (vegeu organigrama 1*4 ).

fa referéncia al —

autonom de —
El Comité d'experts proposá en principi que 1'organismo

'havia d'acomodar a les exi -nova creacid DIAS (vegeu organigrama 1.5 )

géncies d'un servei públic modem, amb una competéncia ben definida per -

s

i
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a assiimir la responsabilitat de facilitar una atenció de salut comple

ta, continua, íntegra, igualatória i eficag tant en els ámbits de la -

prevencid, l'assisténcia guaridora i la rehabilitacid com en els de -

promocid de salut. A més, insistien en el fet q.ue el nou organisme har-

via de contemplar la integracid més completa de les entitats gestores

de la Seguretat, tant les corresponents al régim general com les deis

1'anarquía existent i

. També reclamaven la

régims especiáis, amb la sana intencid d'evitar

la dispersid de criteris de política assistencial

determinacid de 1'homogeneítat objectiva en les prestadons sanitáries

l'Ambit del sistema de Seguretat Social i la concessid d'a -

a la tercera edat i a 1'assisténcia psiquiátrica.

per a tot

tencid preferent

Ens donará “una idea de la complexitat del canvi que proposaven —

d'una manera o d'altra tenien competéncia en matéria d'assi¿Treure que

táncia social, vincultats al ministeri de Treball  o qualificats com a

en*bxtats gestores, els organismos següents:

— Institut Nacional de Previsid

- Institut espanyol d'emigracid

- Institut Social de la Marina

— Mitualisme Laboral

- Organitzacid de treballs portuaris

— Pía Nacional d'Higiene i de Seguretat en el Treball

— Servei social d'assisténcia al pensionista

— Servei social de rehabilitacid i recuperacid de minusválids

físios i psíquica

- Servei social d'universitats laboráis

- Servei de l'ocupacid i de l'accid formativa (PFO)

- Mdtues personáis d'accidenta de treball.
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A mes incloíen (i encara inclouen avui, 1'any 80) prestacions sani-

táries amb condicions i amplitud diferents, els 22 rbgims ja esmen —

que s'integren en forma especial en el confús sistema espanyol -

de seguretat social.

tats,

Es obvi que per a dur a terme un estudi econ6mico-fi nancer definí -

tiu d'alló que en principi havia d'ésser l'Institut Nacional d'Assis -

téncia Sanitária (el que aotualment és l'INSALUD) calia analitzar de -

matéria d'assisténcia sanitaria de —●tingudament les competéncies en

tots els organismes inclosos en la relació anterior i també les pres -

tacions d'aquesta naturalesa que rebien els col.lectius inclosos en el

hem detallat; —I  Régim ^neral i en els respectius Régims especiáis que

I  calia estudiar també si les prestacions es fan directament per mitjans

o servéis propis, si están concertades o si es fan en d'altres condi -

cions.

Abana de posar—nos a estudiar la oreacié del ministeri de Sanitat i

Seguretat Social, ens sembla convenient assenyalar quines eren ante

riorment les competéncies en matéria sanitaria vinculadas d'una banda

al sector ptíblio i de l'altra, al ministeri de Treball, en el qual

l'antiga Direcció General de Seguretat Social havia estat ja elevada -

l'any 1976 al rang de subsecretaria i en canvi la Sanitat dependent

del ministeri de Govemacié restava a la categoría de Direccié Gene —

ral.
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1*2.4* Competéncies sanit&ries del sector oüblic

Abans de la creació del ministeri de Sanitat bi havia, i encara hi

competéncies sanitAries a gairebé tots els Departaments ministe —

riáis constituents de 1'Administració de l'Sstat. Resulta difícil fer

descripció completa de les corapeténcies respectives deis diversos

deo^taments i per tant hem considerat mes convenient fer-ne un resum

tipol&gic. -Aquesta es la seva distribució:

ha,

una

— Ordenació i execucid sanitária (a 9 ministeris)

— Competéncies legáis i aranzel&ries en el sector sanitari (a 7 —-

ministeris)

— Relacione o accions conjuntes amb altres organismes, tant nació —

nals com intemacionals (a 8 ministeris)

— Puncions assistencials, directos o indirectos (  a 11 ministeris)

— Pormacid sanitária a diversos nivells (8 ministeris)

- Investigacid sanitária (9 ministeris)

- Promocid de la Salut i medicina preventiva (a 5 ministeris)

— Campanyes sanitáries d'informacid i de proteccid (a 4 ministeris)

— Seguretat i higiene en el treball (a 7 ministeris)

- Sanitat ambiental (5 ministeris)

- Crientacid sanitária (2 ministeris)
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_ Estadística sanitaria (a 5 ministeris)

- Inspecció, vigilancia i control de productos i activitats ( a 11

ministeris)

- Aspectos sanitaris farmacéutics, de productos quindes i de pro -

ductes alimentaris ( a 3 ministeris)

- 31s qvá. tenen cossos de sanitat propis (a 7 ministeris)

- Sis qui tenen cossos de farmácia propis (a 4 ministeris).
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1.2.5- Conroeténcies sanitáries deis organismes vlnculats al ministe-

ri de Treball

Vegem quines eren les competéncies atribuidles 1'any 1977 (abans de

la creació del ministeri de Sanitat i Seguretat Social) en matéria as—

sistencial, ais organismes vinculats al ministeri de Treball.

1.2.5.1. Subsecretaria de Seguretat Social

Aquest era l'brgan competent per a proveir, ordenar i resoldre en —

matéria de Seguretat social y de régims i entitats de previsió social —

voluntaria i també per al desenvolupament de la política social fand -

liar.

D''aquesta subsecretaria depenien les Direccions Generáis d'Ordena —

ció i Assisténcia Sanitaria de la Seguretat Social, la de Gestió i íi.—

nanciació de la Seguretat Social i la de Servéis Socials. Hem d'obser

var que els llavors Director General d'Ordenació  i Assisténcia Sanita

ria i Subsecretari de Seguretat Social serien raolt aviat el primer i —

el segon Ministres de Sanitat i Seguretat Social respectivament, deis —

equips governamentals.nous

La Direoció General d'Ordenació i Assisténcia Sanitaria estava es -

tructurada en les subdireccions generáis d'Ordenació de la Seguretat -

Social i la d'Assisténcia sanitaria i de personal de la Seguretat So -

cial.

La Direoció General de Gestió i Financiació constava de la Subdi -
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recció General de Gestió i de la de Financiad ó.  I la Dire oció General

de servéis socials de la Seguretat Social desenvolupava les seves ac -

tivitats a través de les subdireccions de Promocié i desenvolupament -

de servéis socials i la de Racionalitzacio i assisténcia técnica de —

Servéis socials, Enquadrats en aquesta Direcció general hi havia a mes

els servéis socials d'assisténcia a pensionistes de la Seguretat So —

cial i els de Recuperado i Rehadlitacié de minusvélis físics i psí -

quics, així com el servei d'Universitats Laboráis,

1,2,5*2, Institut Nacional de Previsié (vegeu organigrama 1,4)

La Direcoié deis servéis sanitaris de la Seguretat Social correspo—

da, dins d'aquesta entitat gestora, a la Subdelegado general de ser-

veis sanitaris (vegeu organigrames 1,6 i 1.7),També li corresponda la

direcoié deis servéis derivats deis concerts o contractos establerts -

amb altres institucions gestores així com les fundons sanitáries de -

terminades per les disposidons vigenta aleshores  i no atribuidos de —

forma expressa a cap altre érgan de l'INP,

Aquesta era la seva estructura central:

1. Servei d'inspeccié de servéis sanitaris (organigrama 1,8)

1,1. Agrupacié d'Inspectora médics d'assisténcia hospital&ria

1,2# Agrupacié d'inspectora médics d'assisténcia extrabospitala

ria

1,3, Agrupacié d'inspectora farmacéutics

1.4. Seccié administrativa
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Servfti planificació i d'ordensció médica (organigrama I49)

2.1. Seccid de planificació

2.2. Secció d'ordenació médica

2.

3, Servsi planiíicacio d institucions sanitáries (organigrama 1.10)

3.1. Secció de planificació de projectes

3.2. Secció de planificació de dotació i d'instal.lacions

4. Servei de gestió aanitária (organigrama X.ll)

4.1. Secció de gestió sanitária

4*2. Secció de concerts

4.3. Secció de control d'hospitalització

5# Servei d ordenació farmacéutica (organigrama 1,12)

5.1. -Assessoria farmacéuti

.. 5«2. Secció administrativa

6. Secretaria de la Comissió nacional d'hematologia i d'hemoterápia

ca

Totes les qüestions referents a obres i subministraments i a perso —

nal sanitari i auxiliar, titulat i no titulat, eren de la competéncia d©

les Subdelegadons generáis de 1'Mministráció i de Personal, respecti

vament.

1.2.5-3* Institut Social de la Marina (ISM)

Pou creat per decret de 26 de febrer de I930 i reorganitzat a fons

per la Llei de 18 d'octubre de 1941» i és encara l'instrument necessari

per a dur ais treballadors de la mar la promoció social i la cobertura ...

de llur seguretat social.

j|
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Hes-oecte a 1'assisténcia sanitáxia, l'Institut Social de la Marina

●oorts, clíniques i consultoris els qnals jointsanent

les anomenades Cases del Mar formen una ámplia -

cobreix bona part de les necessitats de les tripu-

ha crea* a bastants

amb els instal.la-ts a

xarxa sanitária que

lacions d'altura i de gran altura.

les flotes que passen molt teraps allunyades de les nostres -

coinpta amb una colla de concerts amb entitats internacionals -

mitjanqant els quals garanteix 1'assisténcia médica en els ports es —

Al mateix temps i a causa de la gran concentració d'embarca-

de uesca que hi ha en algunes aigües, han estat habilitats dis -

13 atesos per metges i personal auxiliar espanyol  a Terranova, -

Per a

costes,

trangers

cions

pensaris

Mauritánia, Port-Etienne i Sudéfrica.

Dins d'aquest tipus de servéis és important el dedicat ais reconei-

iniciat l'any 1962. Sis reconeixementsxements previs a 1'enrolament,

abans ais servéis de la Sanitat Nacional de Ports  j forencorresponden

reorganitzats com

amb l'OIT i incrementáis l'any I967 en disposar la direcció general de

a conseqüéncia del conven! 113 subscrit per Espanya

navegació el reconeixement raédio com a requisit indispensable per a

1'enrolament de tot el personal embarcad en vaixells de la flota mer -

cant i de pesca d'altura i de gran altura.

Per cobrir 1'assisténcia médica i sanitária, 1'ISM compta amb una

inspeccid médica central, inspectora médics a totes les delegadons

nombrds quadre de facultatius ais diversos ports delprovine!ais i un

litoral.

Les instal.lacions prépies de 1'ISM responen ais tipus següents:
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— Les anomenades policlíniques, que acostumen a ésser d'ámbit pro

vincial i están instal.lades com una dependéncia mes a les

ses del Mar"; a més, a Madrid hi ha diverses especialitats cen —

tralitzades i també 1'assisténcia deis assegurats integrats en —

l'Institut, residents a la capital.

Ca -

clíniques locáis", instal.lades a gairebé tots els ports de

les províncies dins de les respectives "Cases del Mar" o de les

anomenades coftadies de pescadora.

— Les

Oasa del Mariner" de Las Palmas hi ha una clínica hospita —

Ihria de 33 Hits.

^ k la

Peferent al país catalh, les previsions no complertes encara, eren

Port de —la oreaoiá de oonsultoris a Arenys de Mar, l'Esoala, Roses i

la Selva, a la.provínola de airona 1 Calafell, Cambrlls, Sant Caries -

de la Rápita i Cases d'Alcañar
a Tarragona. A part hi ha ambulatoris o

policlíniques d'especialitats a Barcelona capital i Tarragona capital.

1.2.5.4* ifcitualisme laboral

Atribuida a les Efiatualitats Labórala la

dents de treball en les esferes central i

gestió del régim d'acci —

i provincial, dins la subdele—

estava enquadrat el —

corresponen la direccid, 1'ori -

les activitats relacionades —

gació general del servei del í-fiatualisme Laboral,

Servei d'Accidents de Treball al qual

entacid, la coordinacid i l'impulsid de

amb la dita gestio.

També es. 1'encarregat de proposar a
la Delegacid General els acia-
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riments o les modificacions de la legislacid vigent en nia-téria d'acci-

dents de treball i de malalties professionals.i d'establir els crite -

ris generáis sobre l'aplicació uniforme de la normativa vigent,

dinant les activitats q.ue s'hagin de realitzar en aquesta matéria i —

que puguin teñir carácter corad o que estiguin relacionados amb les —

atribuidos a altres unitats administratives del servei del rautualisme

laboral. També ha de mantenir el contacte necessari amb els servéis —

corauns que entonen en matéries directament relacionades amb els acci -

dents de treball o amb les malalties professionals.

coor —

La majoria deis cárreos de nivell alt i raitjá i ádhuc inferior de

la nombrosíssima plantilla de les rautualitats laboráis foren des d un

urincipi acapaxats per persones addictes al régim amb un accentuat co

lor blau.

les unitats31 servei d'Accidente de Treball quedá estructurat en

següents:

- Secció de planificació i gestió

— Secoié administrativa de prestacions sanitáries

- Direccid de servéis médics

En l'ámbit provincial actúen avui dia les assessories médiques

provincials amb les'tasques següents:

sanitaris -- Ordenacid, vigiláncia i assessorament deis procesaos

deriváis d'accidenta de treball i de malalties professionals

- Assessorament técnico-sanitari ais brgans de govern del mutua

lisme laboral.
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— Assessorament técnico—sanitari en relacid amb els funcionaris de

1 “'organitzacid mutualista*

Les mutualitats laboráis de Barcelona que incloíen les nnitualitats

interprovincials sideroraetal.lúrgiques, les de la ftista i de química -

facilitaven i faciliten les prestacions sanitéries i farmacéutiques —

(ií]7©ctaiiient a llurs pensionistes i beneficiaris j per delegado de 1 an

tic INP d^acord amb el contráete subscrit per ambdues entitats el 7 de

febrer de 1973; de la mateiza forma ho feien i ho fan la germandat —

téztil de malalties i la caira de jubilacions i subsidia téxtil-mutua-

litat laboral, d'acord amb els contractas subscrits amb 1 "INP el 18 de

maig de 1973 i el 7 de febrer del mateiz any.

1.2.5*5* Qrganització de treballs portuaris

KLa servéis de malaltia i d "accidents, dins 1'organitzaciá de tre—

balls portuaris son gestionats mitjanqant el sistema que expliquem a -

continuacid:

Ais servéis centráis hi ha una inspeccid general médica i adminis

trativa per al control general de tots els servéis. A cada provincia —

hi ba un inspector médic. L'hospitalitzacid es fa en clíniques priva -

des, excepte a Mélaga, Santander i Santa Cruz de Tenerife, on sdn uti—

litzades les Institucions de la Seguretat Social, igualment que per a

l^Ambit de tot l'Estat peí que fa referéncia a les especial!tats i su—

perespecialitats.

El personal sani tari d'aquesta organitzacid es regeiz per una or —
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dre de lo de juliol de 1956 en forma específica i en les contingéncies no

orevistes en aqüestes normes es guien peí régim general de la Seguretat

Social i de l'Institut Social de la Marina, que és l'encarregat de l'a

plicació de la Llei de Seguretat Social a la mar,  i 1'organitzacid de

Treballs Portuaris actúa per delegació d'aquest Institut,

1¿2.5«6. Serve! Social d""Assisténcia de Pensionistes de la Seguretat

Social (SAP)

Una de les prestacions que fa el SAP a través deis seus servéis ge—

rontológics és 1'assisténcia médico—preventiva i rehabilitadora.Aquest

tipus d'assisténcia es diferents segons que es tracti de Eesidénoies o

de Llars de pensionistes* La missid fonamental hauria d'ésser la rea -

litzacid d'exploracions o de reconeixeraents de salut, de la qual en —

qualsevol cas resultará l'aplicacid de la medicina rehabilitadora# La

reaÜtat objectiva és que aquesta servéis sdn molt limitats i gairebé

només existeixen sobre el paper*

1*2*5*7« Servei social de recuneracid i rehabilitacid de minuaválids

física i psíquica

Uisposa de servéis sanitaria constituíta per un nombre limitat de —●

metges rehabilitadors que treballen per hores en els pocs tíentres de —

recuperacid existente*
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1.2*5«8* Seirvei d^niversitats labórala

ELs servéis assistencials de les universitats laboráis i llurs cen

tres corresponents s<5n atesos per metges i ATS enq.uadrats en els deno-

niLnats grupa A i B d'una escala de servéis técnics. Aquest personal

cqnstitult, per a tot 1 "Estat espanyol, per 31 metges i 37 ATS, está —

distribuit per tot el sistema d'universitats laboráis; Catalunya només

té un centre instal.lat a Tarragona i servit per dos metges i 2 ATS.

1.2.5*9« Servei Social d'Higiene i Seguretat en el Treball

D'acord amb el Reial Decret 2133/1976 de 10 d'agost aquest servei —

social fou integrat orgánicament en la Direccio General de Treball i -

comprenda l'Institut Nacional de Medicina i Seguretat en el Treball

(abane Institut de Medicina, Higiene i Seguretat en el Treball) , 1'Es

cola Nacional de Medicina del Treball, la Clínica de malalties proíes—

sionals i 1 Organitzacié de Servéis Medies d'En5>resa, entructures que

anteriorment estaven totes integrados a 1'Institut Nacional de Previ —

sid i tenien la seu a Madrid, excepte per ais Servéis Regionals de —

l'Institut de Medicina i Seguretat en el Treball.

El Servei Social d'Higiene i Seguretat del Treball intenta projeo-

tar la medicina del» treball vers la poblacié laboral la tutela de la -

qual té encomanada, a través d'una estructura d'aquesta activitat que

está representada en els nivells central, territorial (o regional) i -

provincial.

Al nivell central s'han de planificar, coordinar  i controlar les -

actuacions la realitzacid práctica de les quals té lloc a les imitats
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els Instituts Territoidals i Gabinots técnica provincials a

través deis Centres d'Higiene i de Seguretat.

existents en

Al nivell territorial, on al cap hi ha els Instituts territorials, -

el departament de- medicina del treball está configurat per un grup d'es-

pecialistes de diverses branques, amb la miasié específica de completar

i perfeccionar l'estudi médic deis treballadors que préviament havien passal

pela circuits de reconeixements periódica i mostraven possibles anoma —

lies que requeríen proves diagnóstiques i estudis especiáis.

A nivell provincial i en aquells gabinete técnica que tenen equipa -

de circuits de reconeixement i equipa móbils, és on realment té Iloo 1 ¿

plicaci<5 práctica de la medicina preventiva laboral mitjanqant els reco-

neizements médica oportuna per la sistemática deis quals alguns servéis

disposen de técniques avanqades i están constituits per salesd^audiome—

tria col.lectiva, fotoseriaoid, unitats de control-visi<5, d'análisis —

clíniques, de reconeizements en les diverses especialitats. La filosofia

de tota aquesta servéis és la mateixa, i només varien alguns mitjans —

complementaris. En general les dotacions técniques séc modemes i el —

personal és sufioient; ara, per conéizer-ne 1'efeotivitat, hauríem de

saber-ne el rendiment real.

1.2.5*10* L'aasisténoia sanitária en els réaima es-peoials

Régim es-peci al agrari

L'assisténcia sanitária a les persones protegides en aquest régim e£

pecial, la facilita el régim general mitjan5ant la corapensaoié económica

corresponent.
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R5glm es-pecial del servei domSstic

L'assisténcia sanitária també la dona el régim general en les matei-

xes condiciona.

Rfegjm especial d "“autónoma

— De 1 "apicultura: En aquesta nrutualitat 1'ajuda económica, a causa

d "intervencid quirúrgica, és substituida per la prestacid directa d"as —

sisténcia mitjanqant concert amb la Seguretat Social.

L'assisténoia sanitá, —— Del consum, de la indústria i deis servéis,

ria d "aquest régim especial está, configurada com una ajuda consistent a

lliurar ais beneficiáis una quantitat fiza, segons barem, per a atendré

les despeses ocasionades per intervencions quirúrgiques. L assistáncia —

reben els pensionistas té el raateix abast que en el régim general.que

Régim especial deis treballadors de la mar

(Vegeu Institut Social de la Marina)

Régim especial de socis de cooneratives de nroduocid

Aquest régim especial encara no está desenvolupat. Els seus treba —●

lladors-socis-cooperadors quedaren exolosos del régim general per Decret

2566/1971 de 13 d'agost, amb possibilitat d'opcid per a continuar en el

régim de treballadors autónoms en favor d'aquells socis anteriorment in—

closos en aquest Régim especial.

Régim especial d"estudiants

Pins ara, aquest régim encara no ha estat desenvolupat; es manté -

1 "As segur aúpa escolar que fou creada per Llei de 17 de juliol del 1953-

jí
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Els Estatuts de la mutualitat de 1'Asseguranga Escolar, aprovats

ordre conjunta deis aleshores rainisteris d'Bducacid i

i de Treball de 17 d'agost de 1953, establien aqüestes prestacions de

Ci&ncia
per una

mal al ti a:

- Assisténcia médica completa en totes les especialitats édhuc

1'hospitalitzacid

- Assisténcia farmacéutica per un inrport del 70 per cent de les -

despeses

- Assisténcia en medicina preventiva

L'assisténcia médica prevista comprenia tots els servéis de medi

cina general i d'especialitats a més deis servéis especiáis de tuber-

culosi, d'assisténcia psiqiaiátrica i de malalties infeccioses en par

ticular, La veritat és que les prestacions indicados encara no han —

comenqat, excepte 1 'intemament sanatorial en cas de tuberculosi du —

rant un máxim de tres anys i el 70 per cent de les despeses d assis —

téncia médico—farmacéutica si el malalt no és hospitalitzat j 1 assis—

téncia médico-farmacéutica completa i intemament en intervencions —

quirúrgiques; 1'intemament sanatorial per un període máxim d'un any

en els casos d'esquizofrénia, de toxicomanies i psicopaties greus i -

posterior tractament d'assisténcia médico—farmacéutica en un 70 per -

cent de l'import, per un temps máxim de sis mesos  i també 1'assistén

cia completa en tocología i amb carácter graciable el tractament de -

fisioterápia, cobaltoterápia, radioterápia, ronyd artificial i rá

dium-terápia.
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R&gim esTjeoial de representants de comerc

Només tenen dret a 1'assisténcia sanitária els pensionistas d'a —●

quest régim amb el mateiz abast que el Régim general.

Rbgim especial de la mineria de carbó

efectes de 1'assisténcia sanitária tant els treballadors com

els pensionistas d'aquest régim están equiparats ais del régim general.

A

RSgim especial deis treballadors ferrovlaris

Les prestacions d'assisténcia sanitária d'aquest régim especial —

¿(5n les mateixes que les del régim general.

RéjsAm esnecial deis artistas

L'assisténcia sanitária ostablerta té el mateix abast que el régim

general, peré limitada a períodos de sis mesos amb l'exigéncia d'un pe

ríodo mínim carencial de cotitzacié de vuitanta dies dins deis dotze —

meaos naturals immediatament anteriora.

Régim esneoial deis escritora de Ilibres

En matéria d'assisténcia sanitária només s'atorguen els servéis —

determinats per a tractaments especiáis de rehabilitacio i readaptacié,

per invalidesa en els graus d'incapacitat permanent absoluta i de gran

invalidesa.

Régim esrecial deis toreros

L'assisténoia sanitária té el mateix abast que en el régim gene

ral.
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R5aim especial de funoionaris püblics civils i militars

- M.U.F.FoC.E (Mitualitat de funcionaris civils de l'Estat,

L'assisténcia sanitária és facilitada a través de la MÜPACE, peí

concert amb tres entitats privats d'^assisténcia médico—farmacéutica —

p_er6 no es escarta que els mutualistes puguin elegir el régim general.

La mutual!tat té una unitat administrativa que és el Departament d‘'As—

áisténcia Sanit&ria i Socialj el qual té encomanades la gestid i l^ad—

ministracid de les prestacions que eniimera l'article 14 de la Llei —

29/1975 de 27 de jiiny. Sdn aqüestes:

Assisténcia sanitária; subsidi teinporal d'incapacitat transitó -

ria; subsidi temporal d'invalidesa provisional; prestacions recupera —

dores per incapacitat permanent total, absoluta i de gran invalidesa;

prestaciones per a la remuneracid de la persona encarregada del gran —

inválid; indemnitzacid per malaltia professional  o acte de servei;ser—

veis socials; assisténcia social; subsidi de nupcial!tat; i finalment,

subsidi de natal!tat.

- I.S.P.A.S (InóLtitut social dé les forces armadas)

La prestacid d'assisténcia sanitária es realitza raitjangant els

, técnico-sanitaris i d'hospital!tzacioservéis facultatius, auxiliara

propis d'aquest régim especial. Té concertáis, especialment, servéis —

amb la Sanitat Militar i amb els del Eégim general de la Seguretat So¬

cial i d'algunea altres entitats.públiques i privades.

Reglamentáriament, les facultáis deis servéis médics de l'Insti-

tut Social de les forces aiMnades s'adapten a les competéncies especí -

fiques que la legisiabid vigent .reconeix- ̂  la Sanitat Militar referent

a declaracions dé oapacitat o d'incapacitat per al servei en qualsevol

de les seves modalitats.
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La dispensació de medicaraents per a llur aplicació fora deis cen —

tres hospitalaris es fará, mitjangant concerts preferentment amb els aa —

teir'os servéis farmacéutios de les forces armades i en alguns casos, amb

les farmácies civils.

Rfegim es-pe cial del personal del Movíment

Sense regular abans d'ésser extingit l'organisrae.

RSgxm especial de funcionaris d^entitats estatals  i autónomes

Sense regular.

Régim de personal civil no funcionari al servei d "“establiments  militara

Sense regular.

Mítues patronals d ̂ accidents de treball

4 part de poder organitzar servéis propis per a 1'assisténcia d'ac —

cidents de treball, aqüestes iiitítues patronals han creat a tot 1'Estat —

espanyol 32 centres de rehabilitació; establerts  a Catalunya, hi ha els

següents:

— Centre de prevencid d'accidents i rehabilitació professional d'as—

sociacid mutual d'assegurances Laietana. Corts Catalanes 639, Bar

celona,

— Centre de rehabilitació i prevencid d'accidenta  i de malalties pro,

fessionals de la nnítua patronal fornera de Catalunya d'accidents -

de treball, Avinguda del Tibidabo, Barcelona,
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- Centre mutual per a la rehabilitad<5 d'acddents de treball* Dipu-

tadd 276, Barcelona,

— Centre de prevencid d'accidenta de treball i de malalties profes -

sionals de la llítua gironina d'accidenta de treball, nnítua patro —

nal d'accidenta de treball. Girona.

- Centre de prevencid, rehabilitacid i readaptacid profession^ de -

la Mdtua de previsid social, radtua patronal d'accidenta de ̂ re —

ball. Plaga de Catalunya 9, Barcelona.

— Centre de rehabilitacid d'Asepeyo, Mutual Patronal d'accidenta de

treball. Via Augusta 151, Barcelona.

- Centre de rehabilitacid de la Mítua metal.lúrgica. Diagonal

Barcelona.

Enrpresea col, laborad ores

malal -Tant en accidenta de treball com en malalties professionals,

ties comunes i accidenta no labórala, les empreses podien i poden encara

prestar directament 1'assisténcia sanitaria a llurs treballadors i orgar-

l'INP i el —ni tsar els propia servéis, els quals eren supervisats per

personal facultatiu era seleccionat d'entre els que actúen en els qua —

dres de la Seguretat Social del Hégim General.
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1.3- KL Ministeri de Sanitat i Seguretat Social

El Reial decret 15558/1977 de 4 de Juliol, en punt 1er. de l'article

12 eleva el rang adndnistraviu deis afers sanitaria de l'Estat espanyol

a la categoría ministerial i crea, per primera vegada després de l'any

1935» temps de la República, el MLnisteri de Sanitat i Seguretat So

cial

Aquest canvi té lloc ensems que son reestructurats alguna órgans de

1'administracié central de l'Estat; será, una reforma profunda que vol -

estendre's, a mes, a la perifária i a determinades institucions. A

d'altres ministeris és creada la figura de la Secretaria d'Estat

és intermédia entre la del ministre i la del sota-secretar!.

, que -

El nou ministeri de Sanitat i Seguretat Social és integrat, a mes de

i la Secretaria General Técnica, pela órgans segü -
la Sots—secretaria

ents:

La Direccié General de Sanitat procedent de l'antic ministeri de la

Governaci ó (organigrama l.l3)5la Sots-secretaria de Seguretat

les Direccions generala d'ordenacié i assisténcia sanitá,ri

retat Social, la de gestio i financiacid de la Seguretat Social,

d assisténcia i servéis socials del ministeri de Treball

entitats auténomes estatals, servéis i organismos,

sional i al tres entitats adscritos ais antics

de Governacid a través deis centres directius

Social i —

a de la Segu

ía —

així com les —

corporacions profes—

ministeris de Treball i -

que es traspassen o vin —

oulats a ella per rad de direccid, vigiláncia, tutela o protectorat.

Roes dies després d'aquest Reial Decret,
es publicá el 20 de juliol
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(10) aue determina 1'estructura orgánica del nou departa—

li s6n atribuidas

ion nou de ere t

ment ministerial i distribúeix les compet&ncies que

en la forma següent;

— Sots—sepretaria del Departament

— Sots—secretaria de la Salut

— Secretaria General Técnica

- Direcció General de personal, gestió i financiació

— Direcciá General de prestadons

- Direccid General de Servéis Socials

— Direcció General d'Assisténcia Sanitária

- Direcció General d'Ordenació Farmacéutica

- Direcció General de Salut Pdblica i Sanitat Veterinária

les delegad ons territo-També queden incorporades al nou ministeri

Seguretat Social (en lloc de provincials) i les en -riáis de Sanitat i

titats estatals auténomes, servéis, organismes, comissions i órgans col.

legiats, organitzacions col.legials professionals sadtáries, corpora -

dons i altres entitats, com disposava l'esmentat Reial decret de 4 d®

juliol.

Consell de Direc-Per elaborar la Política ministerial fou creat un

do del qual formaven part els Sots-secretaris,. els titulars deis Gen-

Directius del Ministeri i els delegats generáis de les entitats itres

Gabinet Técnic -

de dirigir els

organismes adscrita al Departament. Tambó fou creat

a les ordres immediates del ministre i encarregat  a mes

un

servéis informatius del Ministeri. D'altra banda també foren creades

de la Inspecció de la Seguretat Social —

i la Inspecció de la Sa -

les unitats administratives

(procedente de l'antiga Inspecció de Treball)
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lut (abans Inspecció general de Sanltat) , organismes que dependrien di-

jiünistre) ●rectament del

Vegem a continuacid com fou configurada 1'estructura deis diversos

.órgan'S ministerials
(11)

a) Sots—secretaria del-Penartament

El Sots-secretari será el Cap Superior del departament, després

del ministre, estará jerárquicament davant del Sots-secretari de la 

Salut i té encomanades les competéncies atribui'des al MLnisteri en ma -

téria de Seguretat Social, excepte les prestacions d'assisténcia sani—

tária encara que pot intervenir en el reglament Jurídic d'aqüestes 

prestacions.

La sots-secretaria consta de cinc sots-direccions generáis. Les

delegacions territorials del HíLnisteri dependran del ministre a través,

precisament d'aquesta sots—secretaria de la qual depenen també, directar-

ment, les Direccions Generáis de Gestió i ̂ inanciacié (és a dir, el po

der econSmic), la de prestacions i la de Servéis Socials.

b) Secretaria. General Técnica

ámb categoria de Lirecció General s'estructura en la Vice—secre

taria General Técnica i la Vicesecretaria de la Salut, ambdues amb

tegoria de sots-direccions.

ca -

c) La Direccié General de personal, gestié i financiacié

Li pertoca tot el que es refereix a ordenad ó del régim jurídic

del personal dependent d'Entitats, Organismes i Servéis adscrita al —
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el personal al serve! de les Institucions i Servéis

está encarregada de la direcció, vigilSncia i tutela —

de totes les entitats gestores i servéis corauns de la Seguretat Social i

de les organitzacions, empreses i llurs agrupadons en tant que col.la-

borin amb la gestió. També té atribucions en matéria de financiacié i

de pressupostos de Sanitat, Seguretat Social i Servéis Socials, Aquesta

Direccid General consta de quatre sots-direccions; R&gim Juridic, Perso

nal, Gestid, Financiacid i Pressupostos,

Departament, excepte

sanitaris. A mes,

e) Direccid General de Prestacions

Té a cárrec 1"ordenament del sistema de Seguretat Social no atri—

bdt a altres Direccions Generáis del Departament. Intervé, per tant,

l'^extensid del camp d"aplicaoid de la Seguretat Social i en 1 homogeneijt

zacid de l'accid deis diversos régims que integren el sistema; en el de¿

envelopament de la política del Ministeri en relacid amb el régim jurx —

dio de les mLllores voluntáries de l'accid protectora de la Seguretat ●

Social i de les Entitats de Previsid social voluntária; i en tot el que

fa referéncia ais expedienta per infraccid en matéria de Seguretat So

en

cial i de recursos de sancid i liquidacid de quotes. Consta de les

i millores i -
sots-direccions generáis de Régim Jurídic, de prestacions

d'entitats de previsid social.

e) Direccid General de Servéis Socjals

de
Es 1'encarregada de la formulacid i 1 'execucid deis programes

l'Estat per a promocid i desenvelopament de 1'assisténcia social i deis

afers socials que afecten la infáncia i la juventut, els minusválids fi-

sics i psíquics, la vellesa i la marginacid social. Consta de les

Racionalitzaoid i Assisténcia Técnica i de -sots-direccions generáis de
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Promoció del Desenvelopsunent. Aquesta Direcció General també té vinculats

adscrits 1‘TInstitut Nacional d"Assisténcia Social, 1'Organitzacié Nació -

nal de cees, l^Associacid Nacional d^'invSlids civils i diversos organis

mos col*legiats com el Consell Superior de cees, la Comissié interminis -

terial per a la integradé social de minusv&lids, la Comissié interminis

terial per a l'estudi del problema derivat de 1'alcoñolisme i del tráfic.

d "estupefaents, la Comissió interministerial per al benestar infantil i -

social i la Junta de promocié educativa.

f) Sots—secretaria de la Salut

Ss 1'encarregada d'assunrLr i exercir les funcions atribddes al —

Ministeri referente a la tasca de les tres Direccions Generáis q.ue la in¬

tegren, Assist&ncia sanitárla, Ordenacié farmacéutica i Salut Pdblica.

De la sots-seoretaria depenen directament quatre sots-direccions gene —

rals: la secretaria general, el gabinet técnic, la secretaria d'investi -

gaoié i d® docéncia, i la de personal d'institucions i servéis sanitaris.

Té directament adscdtes 1 "Aiministracié Institucional de la Sanitat Na -

cional, 1'Escola Nacional de Sanitat i les seves filiáis i la Junta Asse-

ssora d'especialitats farmacéutiques.

g) La Direccié General d'Assisténcia Sanitária

Encarregada de la planificacié, coordinacié i^proposta d'ordenacié

de l'assistéácia sanitária hospitalária i extrahospitalária. Compta amb -

les segflents direccions generáis: de servéis hospitalaris, de servéis ex—

trahospitalaris i de coordinacié i concerts.

h) La Direccié General d'ordenacié farmacéutica

Assumí les funcions atribuidos al Ministeri procedents de 1'antiga
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sots-direccid general de farmácia, és a dir; especialitats farmacéuti-

ques, estupefaents, cosmetologia, alimente d'origen no animal, ofici —

nes de farmácia, laboratoris de productes farmacéutics, magatzems i

distribuidors* Coiiiprenia les sots-direccions generáis d'establiments i

aasisténcia farmacéutica i de control farmacéutic  i bromatologia*

l) La Direccid General de Salut Pública i Sanitat Veterinária

Ilnalment, integrada per les sots-direccions generáis de Medi -

ciña ̂ eventiva, Sanitat Ambiental i la de Veterinária de l'antiga Di-

reccid GenersúL de Sanitat, fou constituida aquesta Direccid General, -

la qual ba d'intervenir en totes les qüestions ¿e: epidemiologia, bio—

estadística, ll\iites i campanyes sanitáries, sanitat ambiental i con —

trol d'activltats, establiments i locáis pdblics, sanitat exterior de

ports i fronteres, d'aeroports i tranaports* Comprén les sots-direc —

cions generáis de Medicina preventiva, sanitat ambiental i sanitat ve

terinária*

1«3*1. Les delegacions territorials

Encara trigarien quatre mesos a desenvolupar 1'estructura de Sani

tat i Seguretat Social en els nivells inferiora administratius, és a —

dir, de Servéis, Secoior^ i Negociats, tan neoessaris per a poder co -

men9ar a funcionar les unitats orgániques dins la mateixa administra —

oid central* L'ordre ministerial de 21 d'octubre de 1977 desenvolupá,

finalment, aquesta estructura*

Quant ais nivells periférics, passarien encara quatre mesos

abans que el decret nS 211/78 de 10 de febrer de 1978
(12)

disp

mes

osés el
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régim orgánic i funcional de les delegacions territorials d'ámbit pro

vincial en principi, encara que hom preveu la possibilitat de crear —

delegacions o servéis d'ámbit interprovincial*

Llur estructura básica s'adapta a les delegacions de categoria es

pecial (Barcelona i Madrid), de primera (I3 provincias), de segona (I9

provincias) i de tercera (I8 provincies). Hi foren integrales 1'antiga

inspeccid de treball i la de salut, amb les respectivas missions*

ELs delegats territorials nomenats per Decret son elegits entre 

funcionaris de 1 Estat i tenen incompatibilitat en qualsevol exeroici

professionalj depenen directament del Sots-secretari per delegacid del

ministre i a través de la inspeccid general de servéis del ministeri;

tácnioament depenen de la Sots-secretari a de la salut, del secretari -

general i de les corresponents Bireccions Generáis.

ELs delegats territorials han assumit les competéncies següents:

1.3«1.1. De carácter general:

Aplicado de la política ministerial i la seva represen —

tacid.

— Presidéncia de: Conseils, Assembiees^, Comissions i di ver —

sos Patronats.

- Ordenacid de les inspeccions de Salut i de Treball.

- Imposar sanciona i la recepcid i el trámit de demíncies -

i multes.

- Eelacions amb al tres organismos, corporacions  i amb els -

col.legis professionals.

— Accid protectora de la Creu Roja Espanyola*
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1.3.1.2. Sn matferia de Seguretat Social;

- Tramitar i resoldre les impugnacions contra les actes de

liquidacid i requeriment de quotesj propostes de sancid

0153 truc ció en mat feria deper iníraccions i per actes d

Seguretat Social forniulades per la inspecció de treball.

la resolució deis ajomaments de pagament- Intervenir, en

de quotes, condonació de recárrecs de retard en la coti^

la concessió d'autoritzacions; en la discrepSn

la renovad ó

zaciój en

cia de les entitats gestores i einpreses;

i concessió de títols de famílies nombreses; en el reco-

ement de les dades sobre afiliació, cotitzacio i

en

nei

prestadons de la Seguretat Social.

— Ezerdr les funcions que li siguin

les entitats gestores i servéis comuns

Social, Mútues patronals d'Accidents de Treball i

autoritzades a col.laborar en la gestió.

atribuídes resp

preses

ecte a

de la Seguretat -

em —

1, 3*1.3* En matferia: cLe S^-feat i Saluti

- aonfeizer i villar totes les activitats que

té encomanades la delegació i que

continuado:

en
matferia

posem a

● en aquesta

síntesi ex -

funoió d'análisi i vigilancia,

tant de Centres —

la medicina preventiva com

— En epidemiologia en

coordinació d'assisténcia sanitána,— En

públics com privats i tant

rebabilitadora.

en

en la guaridora i

— Inspecció, vi^l&ncia

les seves característiques.

i control del medi ambient en totes
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— Desenvolupament, avalua9ió i ezecució deis diversos —

programes aanitaris de protecciá i de promoció de

lut.

- Vigilancia i control de l'assisténcia farmacéutica.

— La policía sanitária mortuória.

— La Sanitat exterior i deis transporta.

- Promocid sobre la formacid i política de personal

nitari.

sa —

sa -

1. 3.1.4* En matéria de servéis i accid social:

— Intervencid sobre el funcionament deis servéis socials

i assistencials.

- Ezercir les competéncies deis Governadors Civlls i Jun

tes Provincials d'^sisténcia Social en matéria d'as -

sisténcia social, així com de 1'Organitzacid Ilacional

de Cees i de 1"Associacid d'Inválida civlls.

Al cap de cada un deis respectius servéis se sitúen les Direcci—

ons de Salut de Servéis Socials i assistencials i la Secretaria Gene

ral de la Delegadd Territorial. Pinalment, hom diu que hi haurá els

Consells de Sanitat i de Seguretat Social, com a érgans cónsultius 

deis Delegats territorials.

(13)
Una ordre ministerial de 28 de j"uny de 1978 desenvolupá —

aquesta estructura, especificant les corresponents unitats adminis —

tratives des deis nivells orgánics de servei i seccid fins ais

ciats que han de correspondre a les delegacions territorials

seves distintes categories.

en

negó -

 les -
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1,3,2. La nova gestió institucional de la Seguretat Social, de la

Salut i d.9 l*ocupaci6

(14)
El reial Decret-Iilei 36/1979 d.® 16 de novembre

cia 1 "existénoia d'iinportants defectes en 1 "organitssació, així com una

manca de ©oheréncia en la concepció sistemática de 1'estructura i —

del funcionament deis nombrosos órgans de gestió institucional de la —

Seguretat Social a l'Estat espanyol i considera prioritari política —

ment abordar una reforma encara q.ue estima que ha d'ésser prudent en —

el plantejament, reforma facilitada per la creació recent del ministe—

ri de Sanitat i Seguretat Social, el qual, segons l'esmentat Reial De-

cret-Llei, na d'ósser completat amb una estructura constitucional su -

ficient.

posa en evidén—

a Decret-Llei tracta el problema des de diversos punts de vista: -

simplificar el nombre d'activitats gestores, aconseguir-ne la deseen -

democrática; reintegrar a l'Estat -tralització i la representativitat

les funcions que, malgrat no ésser-li prbpies, havia assumit la Segu -

retat Social, tais com l'ocupació, l'educació i els servéis socials; i

racionaliizar la gestió mitjanqant el pilnci-finalment, simplificar i

pi d'una Caixa tínica per a tot el sistema.

la sa-
Ámb aquesta finalitat, hom delimita el sector en tres árees.

social, dependents del Minis-

a de-
lut, la Seguretat Social i 1'Assisténoia

teri de Sanitat i Seguretat Social'i l'ocupació passa, en canvi,

; tot a través deis nous Instituts Na —pendre del Ministeri de Itreball

otoñáis de la Salut (INSALUD), de la Seguretat Sooial (lUSEaso), de —

l'AssistSnoia Sooial (INAS) i de l'Ooupaoiá (INDE).



66

L'INSERSO será l"organisme destinat a la gestid i 1'adminlstracid

de les prestacions econSmiaues del sistema de Seguretat Social en el

q.ual s'integren les mutualitats i al tres entitats gestores.

L'UISALtlD será 1'organisme encarregat de la gestio i 1'administra

ció de tots els servéis sanitaris.

L'IIíSS será 1'encarregat de la gestió deis servéis complementaria

de les prestacions del sistema de la Seguretat Social.

Continúen d'altra banda, com a organismes autónoms de l'Estat ^

1'Admiiiistració Institucional de la Sanitat Nacional (amb tot el bloo

de servéis especiáis oonstituxt entre d'altres pels laboratoris cen ̂

trals de láajadahonda, els hospitals psiquiátrics, els hospitals de

malalties del tórax:, la leprosería de Trillo, centres de subnormala^

etc.) i l'Institut Nacional d'Assisténcia Social amb els seus respeo—

*tius centres assistencials.

A més de l'Institut Nacional d'Ocupació, s'adscriu al Eádnisteri

de Treball com a organismo autónom, l'Institut Nacional d'Higiene i ̂

de Seguretat en el Treball de nova cread ó amb aquest nom. Quant a —

1'Escola Nacional de Medicina del Treball, la clínica de malalties

professionals, 1'organització de metges d'Empresa  i els Instituís

ritorials d'Higiene i de Seguretat en el Treball, l'esmentat Decret—

Llei diu que serán incorporats al "Servei Social de Medicina Preven -

tiva", dependen! del ministeri de Sanitat i Seguretat Social (i enca

ra no ha estat estructurat).
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Pinalment, en virtut d'aquest Decret-Llei han estat declarats ex-

tingits alguna organismes importantíssims i tradicionals i diversos —

servéis socials procedents d'Apoques molt anteriors i molts d'ells —

maxcats amb un profun significat blau deis temps dictatorials, tais -

l'Institut Nacional de Previsid, els servéis i les entitats ges -

tores del Ziitualisme Laboral i les Universi tais Laboráis entre d'al —

tres.

com

1,3.3. Primera reorganització del SíLnisteri de Sanitat i Seguretat

Social

Encara .no havien passat divuit mesos des de la creacid del Minis—

teri de Sanitat i Seguretat Social, que un Reial Decret de 22 de de -

sembre de 1978, el n® 3302/78

i determina una nova estructura del Ministeri amb els següents orga -

(15)
deroga el del 29 de juliol de 1977

ni smes:

— Secretaria d'Estat per a la Seguretat Social

— Sots-secretaria del Departament

- Direccid General de régim jurídic de la Seguretat Social

- Secretaria General Técnica

— Direccid General de régim econémic de la Seguretat Social

— Direccid General d "assisténcia sanitaria

- Direccid General de Salut Piíblica

- Direccid General de Servéis Socials

- Delegacions Territorials de la Sanitat i Seguretat Social
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novetats fonamentals consisteixen en 1'elimina^Podem veure que l©s

oiá de la Sots-seoretaria de la Salut i l'elevaoió del rang de la Segu-

retat Social, ele^a a Secretaria d'Estat així oom el canvi.de. nomina-

Generáis com la de Parmácia, la de Salut PiS-cions d'algones Direccions

"blica, la de prestad ons
i personal i la de gestió i financiado.

de direcd<5 i tutela i vigilancia del Mnisteri,

exercides;

se —
Les funcions

gons aquest decret serán

- Respecte ais aspectos jurídics i económics de les Entitats i Ser-

de la Seguretat Social així com a l'Institut Nacional de Se-

Secretaria

veis

guretat Social i a la Tresoreria general, per la nova

d'Estat per a la Seguretat Social.

a l'HíSALUL- Qumt a l'ordenacid sanitária i assistencial referid.©®

i a l'IN,AS, l'ordenacid técnica de carácter sanitari i

cial i 1 'ordenaci<5 económica referida ais organismes autónoms de

1'Estat, 1'Administrad^ Institucional de la Sanitat Nacional i -

l'Institut Nacional d'Assisténcia Social, per la Sots—secretaria

assisten —

del Lepartament.

La Secretaria d'Estat per a la Seguretat Social s'integrá en els —

organs següentsi

— Direocid General de Régim Jurídic de la Seguretat Social

— Direccid General de Régim Sconómic de la Seguretat Social

— Sots-direodd general de coordinadd

- Gabinet Técnic
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De la sots—secretaria del departament dependran les Direccions Gene

ráis següents:

- D'issisténcia sanitária

-De Farmácia i Medicaments

— De Servéis Socials

Aguest Decret fa un complet desenvolupament orgAnic fins al nivell de

Servei, peí q.ue respecta a la nova estructura administrativa central. -

D'altra banda, un Decret de 2 de marg de 1979 delega un gran nombre d"a-

tribucicns del láinistre en el Sots-secretari i d'aquest en els directors

generáis i a llur tom en els sots-directors i en els Delegats territo-

rials
(16)

1. 3*4* Segxtna reforma c reorganitzacid del Mlnisteri de Sanitat i Segu-

retat Social (vegeu organigrama 1.14)

L'abril del 1979» per Heial Decret nS 933/79» fou reorganitzada per —

segona volta des de la seva creació, el Ministeri de Sanitat i Seguretat

Social, en la forma que expliquem a continuació:

Es creada la Secretaria d'Estat per a la Sanitat, integrada per les —

Direccions Generáis d'Assisténoia Sanitária, de Farmácia i Medicaments —

(abans anomenada d'Ordenació farmacéutica i en 1'anterior reorganitzacid,

de Farmácia i Medicament) i la Direccid General de Salut Pública (qne —

s'havia anomenat de Salut Pública i Sanitat Veterinária) de la qual passa

a dependre, a més, la sots-direccid general d'alimentacid (abans depen

dent de la sots-secretaria del Departament), peí Gabinet Técnic, la

L
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Inspeccxó de Sanitat, D'’al‘tra

les seves filiáis i

a exercir les funcions

del Depaxtament, a l'Ins-

5 Institucional de la Sa-

i

sots-direcció general de coordinació, la

banda de la Secretaria d'Estat per a

també la de Geréncia hospitalária i a más passa

la Sanitat

atribuidas anteriorment a la Sots-secretaria

titut Nacional de la Salut i a 1'Administració

nitat Nacional.

En aquesta nova reorganitzacié desapareix la Secretaria d/Estat —

la Seguretat Social, les atribucions de la qual assiuneix la

ecretaria del Departament. En definitiva, el rang orgánic deis
(

per a.

Spts-s

servéis de sanitat és elevat al nivell més alt
17)

Tercera reestructuracié del ̂ nisteri (vegeu organigrauj^^ ^.15)

Encara no havia transcorregut un any de la reforma ministerial

anterior que es procedeiz a una remodelacié important en qué el ®üport

técnio médic i sanitari baizen notóriament de nivell orgánic i qq iXóna.

entrada a la Secretaria d'Estat per a la Sanitat  i a la Direccié de

l^INSALUD a persones amb una preparacié gerencial, executiva i

sarial ensems que economista, certament destacados.

empre

Efectivament, el B, O. de l'Estat del 2 de juliol de I980 publica

Decret de 30 de juny peí qual és reestructurat el Ministeri. Sónun

creades. com a nous drgans en funcié de l'Estat, la Direccié General

d"Inspeccié i de Personal i la de Planificacié Sanitária.

Segons sembla, es tracta d'evitar les dualitats que hi havia ante—

riorment i es desglossen les tres grans árees funcionáis del %nisteri,
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la Sanitat, 1'Assisténcia Social i la Seguretat Social jimtament amb -

llurs organs gerencialsj amb identital: prbpie i caxactenstiques  fun

cionáis ben definides. En realitat, hom pretén aoonseguir posai a punt

organització ministerial capag d'emprendre 1'ajornada reforma saiü.

tária, reservant-se el Departament com a 6rgan de 1'Mministracid  de

l'Estat les funcions de planificacid, d'ordenado, de coordinacid i de

realitzades —

una

control sobre les tasques de gestid, sobretot financera.

les entitats instrumentáis de la Seguretat Social, funcions que en

evidentment —

per

aquesta darrera reorganitzacid del líinisteri, apareixen

re±'or9ades.

L
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1.4* El Jepartament de Sanitat i d ̂Assiatfencia Social de la Generalitat

de Catalianya (organigrama 1.16)

Un Decret de 3 d'octubre de 1977 estructuré, el Consell executiu de

la Generalitat de Catalunya en 12 Departaments, un deis quals adqui-

reÍ3C les competéncies de Sanitat i d'Assisténcia Social.

Un cop nomenada la ConrLssid Mixta Estat—Generalitat, els treballa

de la Ponencia de Sanitat dins del grup tercer "Treball, Sanitat i -

Seguretat Social" comenqaren el 8 de febrer de 1978. Després de

broses reunions en el si de la Comissió Mixta a Madrid, bom

acord que contempla les matéries referidos a la

el bloc de transíeréncies Estat—Generalitat de la qu^

non^

arribé. -

Salutfinalment a un

Pdblica, o ..

fou aprpvat fins el mes de febrer de 1979, peró continuá i encara

cpntinua la discussid, molt complexa en matéria d'assisténcia

n

aani

.

 -

tária i assisténcia social, i així ens trobem que  a mitjan l98o té ̂

llpc el fet insblit que, constituft ja el Parlament Catalé, i en pie

desenvolupament tebric de l'autonomia, hi ha dues línies paral,leles

administratives de direccid sanitéria, una per a la Salut Piíblica i

urtfl. altra per a 1'Assisténcia Sanitária, línies que marquen

i insostenible situaoid antagónica albora que impedeixen

Tina greu

accid -

progressista eficaq.

Finalment, en una de les darreres reunions, a Madrid, del Consell

deMinistres (juliol del I980) fou acordada en ferm la transferéncia

a la Generalitat d'algunes de les matéries exeroides en el territori

oatalá auténom referente a 1'assisténcia sanitária i, de manera més

concreta, diversos servéis en matéria d'assisténcia social. Els

acords adoptats, en el moment de redactar aquest treball, encara no
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el Butlletíhfl-n estat publicats ndtóangant els decrete corresponents en

Oficial.

Hom creu que abans d'acabar l'any I98O ser& un fet la transferéncia

a la Generalitat de tota 1'assisténcia sanitaria primária (de familia^

ambulatória,i rural), de la secundaria, (hospitalaria i extrahospitaia —

ria) ,_1'assisténcia psiqi2iatrica i de reinserció social de la Sanitat —

Nacional^ de la Sanitat Local i Mministracid Institucional així com —

1'assisténcia sanitaria de les entitats gestores de la Seguretat Social

i entitats col.laboradores i concertades, adhuc les de carácter privat

i particular. I també la transferéncia de totes les activitats. socials

que dxiu a terme a Catalunya 1 'administració central de 1 'Estat en rela^

cid s«nb l'administracid institucional, amb les diverses Institucions, -

entitats i organismes ptíblics sense finalitat lucrativa, igualment que

qualsevol altre organismo autónom, i en entitats  o institucions tutela-

des o fiscalitzades pels diferents Ministeris centráis.
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1.5. L^’Institut Nacional de la Salut (DTSALUP). (Vegeu organigrama l.l?)

El Decret-Llei 36/1978 de l6 de novembre establia que l'INSALUD paasar-

ria a ésser la nova entitat gestora de la Seguretat Social per a l'admi —

nistracid i gestid deis servéis sanitaris, en substitucid del suprimit —

UJP i que a mós es convertirla en l'organisme executiu fonamental de la —

política per a 1'assisténcia médica sanitária i la promoció de la salut —

sota la direccid i tutela del Ministeri de Sanitat i Seguretat Social,

(21) (22)
KL decret 1855/79 de 30 de juliol de 1979 desenvelopa 1"es ~

tructura i les corapeténcies del nou Institut, al qual, diu,

d'^tma banda el desenvolupament i l'execucid de les funciona i activi-j.

necessSries per a fer efectius els se3?veis i garantir les prestacio

ata

ns sa-

nit&ries del sistema de Seguretat Social igualment que les relativ

medicina preventiva, promocid de salut individual, medicina de la

tat i assistSnoia sanitéria (no comprenem aquesta diferenciacid

1'assisténcia sanitária, la formen 1'accid preventiva, la

rehabilitadora i la promocid de la salut); i d'altra banda, la

e

guaridora

gest

s a la

perqué

, i^ _

i<5 i

1 "administracid'del personal, deis centres, servéis i establiments Sani -

taláis) ●

L'INS^ÜD será estructurat en els érgans següents;

Tin Consell General amb representacid igual a 13 representants

riáis, de 1'administradd ptíblica i sindicáis;
será President

empresa^

el Secre

tari d'Estat per a la Salut, amb atribucions per  a elaborar criterig

en

d'a¿

tuaoid de l'INSALUD i 1'avantprojecte de pressupostos.

Una Comissid executiva, també a parts iguals quant a membres represen

tants sindicáis r d'empresaris i de 1'administracid; n'és President el Di¬

rector de 1 'INSALUD●

....A
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A raés de la Direccid General de l'Institut, que assumeix les compe -

téncies directives, de gesiiid-, d'inspecoiá i les representatives de —

1'organisme, hem d‘*esmentar la Intervenoid Central i la Secretaria Ge —

neral de l'Institut. D'altra banda i amb el nivell orgánic de sots-di -

reccions generáis (vegeu organigrama 1.16) , foren oreades les se —

güentsj

— La d'assisténcia hospitalária, encarregada deis afers relacionats

amb la programad<5, el submim.strament, manteniment, govem i la

gestid d'hospltals.

- La d'assisténcia extrahospital Aria encarregada deis afers relacio

nats amb l'ordenacid funcional de 1'assisténcia sanitAria primAria

i secundAria.

cArrec de la —- La de medicina preventiva i sanitat cpmunitAria a

qual hi haurA les qüestions reladonades amb la prevencid de les —

malalties, la promocid de la salut i l^educaoid sanitAria de la

poblacid.

- La sots-direccid de personal.

- La sots-direccid general d'administracid.

— La sots-direccid general de formacid de personal, la qual s ocupar-

rA deis afers relacionats amb la formacid i especialitzacid del

personal deis servéis sanitaria.

a la gestid,-- La sots-direccid de prestacions farmacéutiques per

l'anAlisi i l^’avaluacid d'aqüestes prestacions.
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— La iJispeccid de servéis sanitaris, encarregada de la inspeccid del

personal, deis centres i servéis sanitaris, tant de l'Institut com

deis servéis concertats.

23ivell provincial, sdn creades també comissions executives de 9

membres vocals, també en proporcid igual pero de  3 membres en represen—

tacid_.dels sindicats, de 1'administracid i patronal; serán presidides -

será vice—president el Di ——peí Delegat Territorial del Ministeri i en

rector provincial de l'INSáLTID, amMds, a més, representants de 1 ̂adrni-

nistracid pública. Aqüestes comissions s'encarregaran de supervisar i —

controlar l^aplicacid. a nivell provincial deis acords adoptats .pel Con—

setll General i de proposar, quan convingui, les mesiires o els plans i -

programes de millora. Contínuament es destaca en aquesta organitzacid —

l'abséncia de representacid comunitária o deis usuaris del sistema»

els drgans cónsultius i erecutius de l'INSALUD tal com l'abséncia d'una

auténtica filosofía de desconcentmacid o descentralitzacid administra -

tiva. També es percep la hipertréfia en 1'organigrama organitzatiu.

en

Les direcoions provinoials serán les encarregades de la gestid peri

férica. Llur organitzacid ha.estat desenvolupada en maig de 1980, d'a -

cord amb el dictat de la que á.u que hi haurá una secretaria provincial

i diversas unitats administratives técniques. entre elles la d'enlla? —

amb la tresoreria general de la Seguretat Social  i amb els Instituts —

Nacionals de Seguretat Social i de Servéis Socials (vegeu organigrama -

i;i6 bis).
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1, 5 ● 1 ● El reglament deis Consells Ctenerals de l^IITSALUD, de 1 ̂INSS i

de l^INSERSO

Dos decrets mes (els 1854 i 1855) de 30 de juliol de 1979 marcaren

les competéncies i estructiares deis altres dos Instituts del Ministeri

de Sanitat i Segiiretat Social; foren creats també en ells els respec -

tius consells generáis i comissions executives i es dibuixaren neta —

ment les comissions executives provincials. 5n la disposicié final se-

gona deis tres decrets al.ludits (INSMjÜD, INSERSO, INSS) s'indica la

competencia de cada un deis consells generáis per  a proposar al I^nis—

teri de Sanitat i Seguretat Social llxirs respe ctius reglaments de i’é —

gim i de funcionament*

En compliment d'aqüestes disposicions, les comissions executives —

deis tres Instituts trameteren ais respectius Consells Gtenerals 1 a —

vantprojecte del Reglament, el qual aprovaren el 20 de desembre de —

1979* Pinalment, el Ministeri de Sanitat i Seguretat Social, amb data

de 17 de gener del 1980 aprová. el Reglament de régira i funcionament —

deis consells generáis d'INSS, de 1'HTSALUD i de l'EISERSO. En farem -

un comentari amb el qual acabarem la compilad ó de les qüestions relar-

cionades amb el sistema sanitari de la seguretat social de 1 jiSoat es

panyol.

control i una vi -

els Consells

través deis -

El reglament és, sens dubte, un pas més cap a un

giiancia més grans de la seguretat social; especifica que

Generáis deis tres. Instituts son els órgans superiors a

quals ha d'ésser realitzada la participado deis treballadors, deis em

presaris i de 1'administrado (els usuaria son ignorats)
el controlen

només
i la vigiláncia de la gestié, cosa que en el régim anterior era
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teórica i que ara hom tracta de convertir-la en objectiva i práctica.

El Reglament anrovat disposa que son atribucions deis Consells Gene —

a mes de 1'esmentada funció de control: l'elaboracid deis cil -rals,

teris generáis d'actuació deis respectius instituts, l'elaboracid de

l'avantproyecte de pressupost d'acord amb el que disposa la Llei Ge -

pressupostária, i l'aprovació de la Memória sinual per a la pos-neral

terior elevad <5 al Govern.

Consell estará integrat per 39 membres; en corresponen 13 a -

de sindicáis, d"empresaris i de l^’ad—

serán els mateixos organismes repreSembla que

Cada

cada una de les representadons

ministrado pdblica.

sentatius els electors de
lltirs representants.

Respecte a l'IHSAI,DE, el president del Consell General, oom deia _

el Beeret-Llei 36/78, serh el Seoretaxi d'Estat per a la Salut. També

a cada organismo representathi haurá tres vice-presidents, un per en

el Consell.

KLs Consells Generáis, per tal de fer el control más efectiu, es ̂

reunirán cada tres mesos; també es podran celebrar totes les reunions

eztraordinari que calgui, quan ho cregui oporttí la Rresi-

ho sol. lid ten el 20 per cent, com a raínim, deis Conse —

de carácter

déncia o si

llers.

General será estructurada orgánicament amb tots ela

administratius necessaris per al conrpliment de la -

La Secretaria

servéis técnica i

ndssié i ajudará, naturalment, la fondo assignada ais conseseva

llers.

El Eeglament destaca els objeotius de les Comissions ezecutives,

els quals sén controlar l'aplicacié deis acords del Consell General i

proposar les mesures que creguin oportunos i necessáries per al com —

esta «
ran oonstituldes, tal oom les provincials, per 9 membres, tres per —.

pliment de la missié deis Instituts. Les comissions executives
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aáministració, empresas i sindicats» Les reu —cada grup representa^:

nions serán mensuals.

la possibilitat de constituir en el Consell Ge-

estudiar temes específics o monográ —

El Reglament preveu

neral comissions especiáis per a

fies i també ponéncies col.legiades o unipersonals; han d esser cons —

tituides guardant la proporcionalitat establerta per a les comissions

executives.

Com és Ibgic, fins que no hagl passat un període prudencial de fun—

cionament deis Consells Generáis, entre ells el de l'INSALIID, nó po

tanta
drem conéixer llur paper en el control efectiu de la* gestió, que

falta fa en el nostre sistema de Seguretat Social-

funci£
En la creació de l'IUSALÜI) i en 1'examen del seu organigrama

nal central (l'iínic que hi na actualment, marg de I980) destaca, en

referent a l'a-

intent d'adequar-la a

déna a aquest -

una breu análisi comparada amb el de l'extingit INP i

tencid sanitária en la Seguretat Social, un oert

les necessitats del moment, encara que el ritme que es

canvi tan esperat és lentíssim a tenor del que estem completant#

l'ordenaoid -a
no obstant, la creacid d'una sots-direccid general per

medicina preventiva,de 1'assisténcia primária i d'una altra per a la

i també la creacid de lapromocid de la salut i sanitat comunitáries

sots-direccid general de formacid i d'especialitzacid del personal
sa-

sanitaris bá —
nitari, semblen, efectivament, inspiradas per conceptea

els anteriorment imperants : quesi es més progressius i innovadors que

ens conduiren a 1'actual degradacid, tan ámplia que exigeix la intro

tots els
duocid d'\m ritme intens en el desenvolupament de  1 INSALÜI) a

plantejament parlamentari de la projectar-nivells, independentment del

da reforma sanitaria de l'Estat.
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I.6., L'^Organització Internacional del ‘Ereball (OIT) i 1 ̂assisténcia sani

taria

Ebi el desenvolupament de les Assegurances Socials, internadonalment y

ja fa anys que no és .possible ésser autdnom i és lógic que la problemá —

tica sigd contemplada en conjiint, sobretot si tenim en corapte 1^’inrpuls

decidit després deis anys 50 del fenomen ndgratori,el sistema de cober -

tijra sanitário-social del qual era i és un deis problemas més grans de ~

qualsevol país com també ho és al- nostre igualment que en alguns d 'al —

tres de la conca mediterránia la cobertura de les migracions parcials o

temperáis ocasionades per la massa de turisne- social que ens aflujerz.Hi ha

reglamentaoié de les fórmales de protecció migratória, tait per part

deis govems exportadors o importadors de treballadors en actiu o de va

canees, mitoanqant tractats bilaterals o multilaterals en qué intervenen

de forma bésica coordinant—los i harmonitzant-los amb llur própia filo —

sofia, les recomanacions i els convenis promulgats per l'OIT

una

(24)

Per complementar tot el que hem exposat en aquest estudi, creiem con

ven! ent citar les disposicions bésiques contingudes en aquesta textos, —

en matéria d'assisténcia sanitéria, disposicions que per a una ndllor —

exposició, agrupem en els epigrafs següents:

(25)
1 — Formes deis servéis d'assisténcia sanitária (Conven! 102

Conveni 130
(26) )(27) .i Becomanació 69

2 — Característiques i objectius fonamentals de 1'assisténcia sanita

ria (Convenis. Í02 i 130).

3 - Persones protegidas pels servéis d'assisténcia sanitaria (Recomar-

nació 134)
(2a)

r
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.  ● 4 — Naturalesa i abast de 1'assisténcia sanitária, (Recotnanacid 69 i

Conven! 102)●

5 — Condiciona d'^opcid a la prestacid (Recomanacid 60),

6 — Finangament (Recomanacid 69)*

7 — Participacid deis beneficiaris en el cost de  1 "assisténcia (Con—

veni 102, Recomanacid 134 i Conveni 130).

8 - Organitzacid i coordinacid deis servéis d'assisténcia saniticria

(Recomanacid 69).

9 — Normes de competéncia i coneixements professionals (Recomanacid

69)-

10 - Admi ni stracid deis servéis d'assisténcia sanitéria (Recomanacid

-69 i Conveni 130),

En els acords de l'OIT domina el criteri que "per  a una óptima aten-

cid assistencial convindria iorplantar un serve! públic que empards tota

la poblacid i que un£s en forma inr>egrada, 1'assisténcia médica amb els

servéis de Sanitat" i afegeix "que el servei d'assisténcia médica d'un

Pía de Salut corréete hauria de garantir l'accid preventiva, la guari -

dora i la promocid do la salut amb una técnica i una qualitat humana -

al mds acurados possible".
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1.7. Comentari a -un poasible Pía de Salut

En el país catalá, avui dia, per tal d'aconseguir que siguí realitat

un sistema de salut com el que recomana, segons Ja hem vist, l'OIT, cal-

dria preparar les condicions adequades per a preparar-lo. La formulacid

d "una política integrada de salut ha de respondre a una política social

del país i a més ha d'ésser establerta prenent per base una informació -

estadística que ens doni un contingut operatiu per a determinar quins —

s<5n els programes de salut més factibles i més eficaces en llur realit —

zacid* Els aspectos més destacats serien els referits a 1 extensié de la

cobertura del sistema^ la prioritat deis programes de salut i la finan «

oiacid no tan sois deis programes operatius en el propi lerreny sino tan>-.

formacid teórica i práctica deis bé la financiacid deis programes de

recursos humana, deis d'adquisicid

dificis i instal.lacions i llur posterior

d'utillatge idsls de construocid d'e^

sosteniment i manteniment.

Ben segur que el factor més important per a la instauracid adminis

trativa sanitária de la Seguretat Social és la recaptacid d'ingresaos -i-_

per al sosteniment del sistema les principáis fonts posaibles del qual

només sdn duess la ootitzaoid com en el nostre sistema actual o els im

postes●

irribats en aquest punt^ ens podem preguntar si hi ha \ma

iuiportant en altres paísos sobre l'estrat&gia més adequada a

experiéncia

 Seguir per*»
quS en el nostre sigo! realitat una reforma sanitaria assistencial ópti

mao Creiem que la respoata pot ésser afirmativa i encara que l'experi6n—

cia que tenim és reduída, podem identificar alguna deis problemes més —.

importants amb qué ens hem d'enfrontar per a la realitzacid prácti

d'un Fia Nacional de Salut»

ca
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1. 7.1* Problema de decisió

Es el mes important i fonamental perqué sense decisid política no pot

haver—M pía. Decisió que té dos aspectes, un de fácil que és la decisié

de formular el pía i un altre, el difícil i més realista que significa -

deixar de banda tota mena d'interesaos personáis  o particulars i actuar

fermament en funcid d'allé que siguí més racional  i conven!ent per ais —

interesaos deis ciutadans del país. L'experiénoia demostra que només —

quan es compta amb una decisid plenament favorable a nivell superior el

pía ha pogut esdevenir realitat; en canvi si ha estat fet en forma limi

tada o la decisid ha estat feble o negociada (consensuada com es diu ara

per aquesta verals) , el pía no será més que un,dooument de musen.

1.7*2. Problema de coordinacid

■j^'ha insistit molt que els plans de salut han d'estar integrata dins-

d'un pía nacional de desenvolupament. La veritat és que aquesta condicid

no es compleiz, per ara, a 1'Estat espanyol on el pressnpost del sector —

el x>ressupost nació —salut sempre era inclés, a cegues i amb presses, en

nal. I a més tampoo no han estat articulades degudament les acoions de

les institucions i deis organismes que conformen el mateix sector salut,

sigui amb la prest acid directa o indirecta deis servéis o sigui en la for

macid de personal, capítol que considerem de la més gran importánoia.

Cal actuar i immediatament. No es tracta,.*necessáriament, d'integra -

cid perqué, per arribar-hi —si no hi ha un canvi poli tic imprevisible

que la permeti— caldrá recdrrer un camí llarg i difícil. Es tracta de —

delimitar amb molta cura i precisid qué desitgem de veritat incloure en -

el sector salut i a o\irt i mitjé termini, de forma progressiva, el siste-



84

ma nacional de salut, dina el qual cada institució podrá

seva au’tonomia administrativa i gestora
(29)

conservar la

1.7.3* Problema de financiacid

Sense pressnpost necessari no pot haver-hi pía. Aix6 implica la

ponsabilitat básica d"un pressnpost ajustat al pía mit3an9ant un pro

r

grama basat en els costos unitaris perfectament estudiats. L'alga del -

cost de les aotivitats de salut és seinpre més gran que l'alga del

de la vida, per ben calculat que estigui. Qualsevol nova impiantaoid ~-

per petita que sigui, eleva immediatament el cost unitari mLtáá, Cal

es—

cost

defini3T categbricament qué es pot fer amb els diners disponibles

prometre all6 que és impossible de finangar.

sense

1¿7*4* Problemes d^admínistraoid general

En gran part son problemes que comprenen 1'organització d'una Qstruc

elstura clara i definida del mateix equip central.A més, cal afegiis-hi

del sistema de control (estadístio.*, pressupostari, técnic) mitóangant

els quals hom pot avaluar la consecucié deis objectius fixats peí

de salut. I també els problemes de personal i els subministraments,

Plnalment, els problemes tScnios referents sobretot a les normes

p

ad

ía -

minis

presta —trativés i a la formacié i capacitaoid del personal per a la

cié del servei.

i
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2. L'ASSISTÉNCIA EXTRAHOSPITALÁRIA A

CARREC de L'INSALUD a CATALUNYA
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2 - L^ASSISTEUCIA EXTRAHOSPITALAHIA A CJÜBHEC DB L^INSALUD A CATALUNYA

2. Introduce!<5

2,1. Recursos humans: descripció

2.1.1. Redes bAsiques

2.1.1.1. Poblado total catalana

2.1.1.2. Titulara i assegurats

2.1.1.3. Poblad(5 protegida peí sistema

2.1.1.4. Personal sanitari de l'TNSALUD

2.2. Valorado cz^tica deis recursos

assignats ais metges de capqalera

2.2.2. AnAlisi de 1'oferta de servéis de pediatría

2.2.3* AnAlisi de la "primera línia" d'assisténoia

2.2.4* AnAlisi de l'atencid d'especialitats

2.2.5* AnAlisi del personal sanitari de l'INSALtn) a Catalunya:

facultatius de "cupo

2.2.6. AnAlisi del personal sanitari de l'HíSALDR  a Catalunya:

personal no médic

2.2.7* Resum del personal sanitari de l'INSlLin)  a Catalunya,

incloent el d'Institucions obertes, tancades i deis sei>-

veis d'ürgénda

2.3* Equipaments de les Institudons obertes de l'INSALUR

2.4* Recursos materials: la xarxa assistencial de l'INSALtID

2.5* Comentaris a les divisions orgániques, administratives i sani-

táries de 1 'INSAIiDR

2.2.1. An&lisi deis it M
cupos

II
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2, Introducéis

Es tracta de fer una descripciS deis recursos iramans i materials —

do 1"I1ÍSALDD a Catalunya. A efectos d'ostudi, hem dividit el disposi-

tiu assistencial en hospitalari i ertrahospitalari, Aquest darrer —

oomprSn 1'assisténcia prestada en régim ambulatori, tant de medicina

general com d"especialitats.

L'atenciS médlco-quirárgioa proporcionada al col.lectiu d'assegu -

rats constitueir una pega clau del sistema i está destinada —qualse-

revaloritzada.

assistencial i

La
que sigoi el futur d"aquest sistema - a ésser

població es mostra molt sensible envere aquest nivell

la seva análisi detallada té un valor indubtable.

vol

istencial és tan

errónies o —●
Aizd no obstant, la coniplezitat de la máquina ass2 -

gran que probablement trobarem llacunes» o informacions

inoon^letes●

de diver -
Hem traotat do recollir iafoinnacid objectiva, procedent

sos ostudis. D'altra banda, hem* fet un esforg per poder oferir les ●—

dades mée recents.

Aotualment, hom comenca a oferir dades procedents d'estudia fets -

en aquest oamp, perfi hi ha seriosos dubtes sobro la fiabilitat de les

dades obtingudos, no sois peí possible déficit en la recollida d'in -

formacid sind en la posterior elaboracid.

Desde la seva oreacid, el Ifinisteri de Sanitat i S. S, ha fet un —

esforg por estudiar i doscriure el sistema assistencial de la S.S. —

tí
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Hi ha, sens dubte, una valoració molt crítica, palesa tant en el Lli-

cpm en la publicaciá de 1‘'HíSALUD: "Necessi —bre Blanc de la S. S

tats sanit&rxes i recursos asslstencials", editada peí Ministeri

l'any 1979, per citar infoimacid fonamentalment técnica. («)

● >

pas endavant.Malgrat que cíeri-r infoimaci<5 suposa, evidentment,

hem de criticar, com Ja assenyalévem abans, la seva mala qualitat. Per

un

exenqple, és sorprenént que a la publicad ó de l^INSALUD esmentada, hom

parll de 2,5 hores en referir-se al tennis de consulta del personal mé—

el ndllor deis —dio no Jerarquitzat d'Instituoions obertes, quan, en

sobrepassa les 2 hores (i encara per la necessitat d'adaptar

el nombre de íacultatius a l'horari deis establiments sanitaris; no —

parlem ara del problema d'inoonrpliment d'horari). En aquesta mateixa —

publicacid, d'altra banda acurada i molt seriosa, podem apreciar unes

concepcions desfasades, édhuc amb les normes del mateix líinisteri; oh~

servem el quadre que intenta reflectir la medicina preventiva deis ann-

la informacid subministrada pot ósser objectada tant peí

representa (és difícil discernir aílladaraent qué és medicina pre -

casos no

bulatorisi

que

ventiva) com per la seva procedencia.

El resultat ds molt curids; aoompanyem la oépia literal del text

de 1'esmentada publicacid; a continua -

en els
que introdueir el quadre 3*2.5

cid, el quadre 2.1. re culi en nombre de “consultes preventivea

ambulatoria de la Segoretat Social.

!^.2.5* La medicina preventiva ambulatoria.

En el contexto de la asistencia especializada ambulato-
solo se incluye la cura -ria de la Seguridad Social no

tiva sino que también tiene lugar la preventiva. Beta -
realiza mediante consultas médicas e inmunizaciones.se

Por lo que respecta de forma directa a la asistencia m^

dica, interesan principalmente las consultas, su ampli—
ttid, los médicos que las atienden y'las posibilidades -
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asistenciales. Una imagen aproximada, la ofrece el caa~

dro siguiente, referido únicamente a la asistencia pre~

ventiva prestada en los ambulatorios de la Seguridad —

Social"●

En aquest capftol hem omés explicadons sobre el funcionalisme bá—

sic que ja consten a d'altres publicadons (L'assisténda extrahospi—

taiaxia de la S. S, a la ciutat de Barcelona, GAPS 1978. Sociología —

de los Ambulatorios, Bravo, de Miguel, Polo, Reventús, Editorial —

Ariel, Barcelona 1979> etc...)#

Hem tractat d'aportar novetats substandalment quantitatives, com«

pletant, en certa manera, el Mapa Sanitari elaborat peí Departament ..

de Sanitat i d'Assisténcia Social de la General!tat de Catalunya, que

descriu el sector considerat de forma molt breu.

(*)Quan aquest treball estova en lo fose de correcció d'errodes,
el Ministeri de Sanitat va enviar a les Corts Espanyoles, el*
Pressupost per a Programes de l'INSALÜD per a 1981.

En el Volum IV, tom II, annexos, s'hi incorpora informació
actualitzada sobre varis aspectes de 1'assistencia sanita
ria de l'INSALÜD a Catalunya.Dintre les nostres possibilitats
hem confrontat les dades i hem corregit possibles discrepan-
cies entre les varies fonts; tanmateix no hem pogut fer-ho en
la totalitat de casos, i és per aixb,i malgrat l'esford que
hem realitzat fins al darrer moment, que en alguns aspectes
la informació disponible a partir d'aquests pressupostos no
ha pogut ser tractada en profunditat.

El fet de la publicació és un pas important en el terreny
de la infomació sobre l’INSALÜD, si bé hi observem notables
absencies i deficiencies en les dades de 1'Avantproiecte de
Programa.
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QUADRE NUM.2.1.

CONSULTES MÉDIQUESt PREVENTIVES EN ELS AMBULATORI5

DE LA SE6URETAT SOCIAL

(1975 - 1976)

Núm. de cori
suites a
1' any

Núm« de cori
suites p/met
ge a l'any.

Núm. de con^
suites p/me;t
ge al dia

Minuts dedi-
cats a cada
consulta

Núm. de
metges

Anys

8*1618*371975

1976

1.140 5.444.007 4.775

5. 116 19*67 7*621.172 5.995.727

Pont: "Necesidades sanitarias y recursos asistenciales.
Madrid 1979. Ministerio de Sanidad y Seguridad Social".
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2.1* Hecirrsos humans. Descrj-pcid

Hem pres com a unitat analítica cada una de les quatre provincias

catalanes* En el cas de Barcelona, peí seu diferent valor específic,

hem diferenciat la iníormaci<5 disponible per a Barcelona—Capital i la

de Barcelona-Província.

Obviament, la divisid político-administrativa actual de Catalunya,

ho és a tots els efectes per l'INSALÜD, independentment de les propos—

tes contingodes en el Mapa Sanitari de Catalunya, que el Ministeri ja

coneir.

2.1.1* Dades b&siaues

Les dades b&siques que utilitzem s<5n les segfíentsj

2*1*1«1« Poblad<S total, a cada provincia 1 'Anuari Esta —

dístic publicat por l'INE l'any I977, i procedente de 1'elaboracid —

, segons

deis PadrouB Itoilcipals del 1975. K1 quadre n« 2.2 resumeis aqüestes -

dades demogrhfiquese
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QUADEE n« 2.2.

PADHO MÜHICIPAL 1975 (Poblacid do fot)

Barcelona

Provincia

CapitsuL

4-389.737

1.751.136

Qirona

Provincia

Capital

441.796

75.109

Lleida

Provincia

Capital

348.358

100.872

Tarragona

480.325

100.787

Provincia

Capital

Total Catalnnya

5.660.216
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£ns liaaxia agradat treballax amb xifres més actual! tzades; les

tis±gues disponibles s<5n les avangades, per a 1 ‘'any I98O j per 1 "‘ttt'R

1 resulta, segons el nostre parer, ezcesslu el crelzement previst

per a la poblado catalana, E3. quadre 2.3. és alzí:

QÜADHE nQ.;2.3.

POBLACIO CATALABA PREVISTA PER L'IBE PEE A I98O

1.918.197Barcelona — capital

Barcelona - provínola 3*209.352

Tarra^na 495.130

Llelda 349.590

Olrona 470.584

TOTAL 6.442.853
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El creizement teóric previst, per exeii5)le, per  a la provincia de

Barcelona (amb excepció de la capital) és de més d'un ndlió de per

sones ̂ i ens sembla molt exagerat.

La Fundacid Boca Salés, en un estudi demogr&fic apunta la xifra

de 6.250.000 habitante en I98O, nombre que sembla bastant realista,

encara que només pugui ésser acceptat a títol orientatiu. Les dades

del cens referides a l'any en curs no serán conegudes, probable —

ment, fins d 'aquí un parell d 'anys (Catalimya).

Hem preferit, dones, utilitzar les xiftes referides a l'any —

1975* Paradoxalment, quan al nostre país hom fa estudis sobre temes

sanitaris, acostuma a trobar informació recent i fiable sobre pobla

cid i de mala qualitat sobre els recursos humans disponibles —al —

menys fins fa poc. En el nostre cas, referirem recursos materials i

humans en 1 'any 1979 a 1 'any 1975 9 i sáxi els resultats podran apa^

réixer lleugerament nállorats.

i

2.I.I.2. Nombre de titulara i nombre d'assegurats  a cada provin¬

cia

Hem de recordar que els titulara (en algunes publicacions

garata”) s<5n les persones que tenen dret'i)ropi'* a 1'assistSncia; —

treballadors per compte d'altri, pensionistes i perceptora de pres—

tacions periddiques del ESgim General i Régims Especiáis; ele asse-

gurats (en algunes publicacions "beneficiaris

derivat deis anteriora: sdn els fandliars i aasindladors.

asse-

el tenen per dret —

E^tadísticament, a la provincia de Barcelona, hom considera que

per cada titular hi ha un beneficiari (exactament, la xifra ds in -

ferior a la xanitat: 0,98).
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Aquest coeficient pot ésser objecte de nombroses critiques, perqué

no permet recollir variables de morbilitat i demográfiques bésiques.

En efecte, quan a un titular, li és assignat un "beneficiarl”,

tracta d'un anciá o d'un infant, que son grups de poblacid

demanda sanitá —

no sa^

bem si es

característiques especiáis de necessitats i/o de

"Annals de Medicina", titulat "L'orga -

extrabospitalS-iña de la Seguretat Social a

s'insisteix en aquesta pro-(1)
f

amb

ria. Á l'axtlcle publicat per

nitzaciá de 1 'assisténcia

Barcelona: consideracions critiques

blem&tica. Es evident que si bom
utilitza el mateiz coeficient per a

del Baiz Llobregat, que comp-

natalitat elevada,

a 1'estructura

demanda potencial

diguem, a la comarca

de Catalunya i amb xana

assignar recursos,

ta amb la poblado mós jove

i a Lleida^capital, introduirá distorsiona importants

sanitaria peí fet d'ignorar la dimensid real de la

de la pobladá*

de la deman-

demográfica

d'sgregadíS

aeran deoisius

per6 estem molt

consideració mós rigorosa de les característiquesUna

da assistendal ba de comptar, almenys, amb 1'estructura

factor geográfiobásica de la poblacid i també valorar el

o de dispersió. Naturalment, els estudis de morbilitat

la correcta planificadé de servéis sanitaris,

d 'informacid-de teñir accés a aquest tipus

per a

lluny, encara,

a cada —

al quadre

atribuíts 0,77 assegurats

com podem veure

L'any 1976, a Catalunya, eren

titular, i la ndtdana nacional era d'1,10.

nfl 2.4.

(1)
H. Belenes, H. Casas, E. SSculi i A. Segara: L'organitzaoid de —

1'asBistSncia extrabospitalária de la Seguretat Social a Barcelo

na”. Annala de Medicina. Volxim UCVI n° 3* Mar? 1900
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QUADRE NUM.2.4
assasxaasssaasss A

DISTRIBUCIC5 DEL NÚMERO DE BENEFICIARIS

PER ASSEGURAT, PER REGIO (1976)

Beneficiaris per asseguratREGIONS

Andalucía Oriental

Andalucía Occidental

Levante

Cataluña

Aragón

Vascongadas-Navarra

Castilla-León

Asturias-Galicia

Centro

Extremadura

Insular: Baleares

Canarias

1’59

1'77

1*08

0*77

1'04

1'14

1'17

1*13

1*34

1'20

0'93

1*68

TOTAL 1'18

Font: Necesidades Sanitarias y recursos asistenciales.

Madrid 1979. Ministerio de Sanidad y Seguridad
Social.
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Podem apreciax que éa el coéficiezrt més balz, jant amb el de les

Baleara (0,93)* La resta de regions espanyoles sobrepassa la uní tai:,

i Andalusia Occidental aasoleiz la xifta d'1,77*

El quadre 2.5* rectill les dades citades,de l^Estat espanyol, pe^

regions (any 1976)*

DISTRIBUCIO DE LA POBLAClO PROTEGIDA SANITÁRIAMENT

PER LA SEGURETAT SOCIAL ENTRE TITULARS DEL DRET I

SENEFICIARIS. PER REGIONS (1976)

%Titulara % Bonefic. % TOTALREGIONS

Andalucía Oriental

Andalucía Occidental

Levante

Cataluña

Aragén

Vascongadas-Navarra

Castilla-León

Asturias -Galicia

Centro

Extremadura

Insular: Baleares

Canarias

8*26

11'73

10-96

12*97

2*90

7*04

8*75

10*53

18*93

2*28

1*68

3*97

2.189.679

2.985.963

3.431.120

4.860.771

925.115

2.149.283

2.643.649

3.227.474

5.369.245

678.007

565.899

1.029.339

846.884

1.079.099

1.649.697

2.752.579

453.804

1.004.432

1.220.543

1.514.786

2.291.607

307.879

293.210

383.739

6*14

7*82

11*96

19*95

3*29

7*28

8*85

10*98

16*60

2*23

2*12

2*78

7*29

9*93

11*41

16*17

3*08

7*15

8*80

10*74

17*87

2*26

1*88

3*42

1.342.794

1.906.865

1.781.423

2.108.192

471.312

1.144.851

1.423.105

1.712.688

3.077.638

370.129

272.689

645.599

16.257.285 100'- 30.055.544 100*-TOTAL 13.798.259 100*'

Font;
Necesidades Sanitar^ias y recursos asistenciales.
Madrid 1979. Ministerio de Sanidad y Seguridad Social.
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Les zlfres del quadre 2.6, , les hem elaborades nosaltres i son

válides per a mitjan I98O:

QÜADBE ns 2.6.

Assegurats CoeficientsTitnlars

68O.49OBarcelonar-capi tal 756.101

Barcelona-.-resta provincia 1.176.372 1.056.734

Bar cel ona^proví nci a Or981.932.473 1.739.224

Tarragona 1,66360.151

240.700

216.959

152.342 1,58Lleida

1.12226.32o2o2.o71Girona

TOTAL 2.5o3.845- 2.566.395 1,33

(coefioient

regional)

Elaboració própia. 198o.Fpgtt Direecions provinoials de l'INSALín).

L
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Consultad.es di verses fonts de les Delegacions Provincials, per tal

d^obtenir infoncacid exacta sobre el coeficient utilitzat actualment

titular/beneficiari, hem pogut conrprovar que treballem ajnb lifíes apr¿

xlmades, 1'origen de les quals, per estrany que sembli, no és possi ble

determinar. Sis coeficients citats sdn diferents  a cada provincia i

están lluny del 0,77 apuntat peí Ministeri; el coeficient "regional",

els nostres c&lculs, és prácticament el doble.segons

al docToment
Per a con5)rendre més bé el problema, cal explicar que

d'afiliacié ("cartilla") consta en principi el titular; els beneficia-

sén recollits peí sistema de

ni tan
ris, que s'hi afegeixen posteriorment, no

exemple,
mecanitaaoié de l'TSSALTJD, A Barcelona^província, per

sigoi gaire
de

sois está ciar que el coeficient de 0,9 aproximad.ani®^'*^*
amb

● El que sabem és que hi ha al voltant de 1.400*000 ti tul 9

correspondre

fiar

la condi ció de "treballadors en alta", ais quals semblen

1.200.000 beneficiaris. Per6 manquen gairebé 500.000 titulara, que son

pensionistas, o de l'ISPAS, MDPACE, el nombre de -i desconeixem

beneficiaris que els correspon, encara que hom suposa la mateixa pro -

porció que per 1'anterior grup de titulara.

etc● 9

La insisténcia a treballar només amb el nombre de cartilles es

justifica tan sois per la necessitat d'afi ̂de conservar el mecanisme

llaci¿ i de eotitzacid; pera urgeix estructurar la forma eficaz

permeti cotóiier el nombre exaote do bonefioiaris. Á±x&, a més de con^

tribuir al oonelrement Imprescindible de la poblaolá real amb dret a -

asalstbBcla, evitara groas deslgnaltats econbmiques entre el personal

facultatiu, oar la forma actual de
P^SQ-ment es basa en 1'assignació,



109

referida exclnsivaH»nt al nombre de titulare i no al d'assegúrate* —

L'exercici professional en una zona amb gran nombre de beneflciaris

a TiTifl. altra amb una —per cartilla és retribuít, aval dia, igual q.ue

proporció molt mée baiza*

Finalment 9 i basant—nos en ele fets ezposats 9 ene és difícil ez “

plicaxnos com el Ministeri obtS els percentatges sobre poblacié pro-

!  tegida per la S« S* i paral «lelament com obté els coeficients*

Cal recorrer a cálenla estimatius, perqué altres sistemes ens sem

bien molt complicats (estudis de mostrea de poblacié escollidés a -

en matéria sani —l'atzar^ per ezemple)* Perój poc podrem planificar

térla si no ooneizem ezactament la magnitud i les caxacterístiques —

b&siques de la poblad 6 o treballem amb dades précticament irreals.

més correccions, —
(a Xleida, el coefioient d'1,66 és eniprat, sense

des de l'any 1966)*

Si analitzem la titularitat do la protocoié, al conjunt de 1 Es -

tat^ traurem informacié interessant* Voiemt segons el quadre

les Baleara oompten amb més titulars que bone—2«4*> Catalunya i

fioiaris, a diferéncia de la resta de l'Estat* Si tenim en compte

que l'aportaoié econémioa prové ezclusivament deis titulars, podem

considerar que sén regions no deficitéries, que injocten xin impor

cal valorar la —tant fluz eoonómic súL sisteaa general, encara que

ntilitzaoié que la pobladé assegurada fad

per tal de teñir una

de rentes" i " coinpensador de

atribuít al sistema de S* S*

del si

visié més ajustada do 1'efect

stema assistencial

o "redistribuídor

desigualtats regionals" que pot ésser -

L
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2.1 ● 1 ● 3 ● Pro-Qorcíó de la població total protegida per la S, S, Á±x£ ob-i

-fcenim la coberinaxa sanitária de 1"INSALUD a Catalunya; aquesta dada -

varia segons la font cozisultada; les divergSncies sdn importants i - :

tornem a insistir en el fet que, actualment, no ée possible conéixer

la proporcid exacta de poblacid amb dret a assisténcia sanitaria de

la So So si no és a través de mecanismes indirectes i per tant

ximats; aix£ i tot, desconeixem aquests mecanismes o

, apro—

Segons el Llibre Blanc de la S, S, (1977), la mLt jana de cobertii^

ra estatal és del 90,85^. Exactament, hi havia 33.037,943

amb dret a assisténcia.

persones

El quadre 2,7. aporta dades, a partir de la mateixa font abana

mentada, de Catalunya els anys 1975 i 1976.

CU^RO^NS|¿7

19761975

Poblacidn
protegida

Poblacidn
protegida

Porcentaje
sobre pobla
cidn genepal

Porcentaje
sobre pobla
cidn general

81*75%74*26%Barcelona 3.321.782 3.741.733

94*19%90*94% 441.854Tarragona 420.519

81*64%285.58874 * 28%Lérida 259.577

87*49%78*34% 391.596346.012Gerona

Fuente; Libro Blanco de la Seguridad Social. Ministerio do Sanidad y
Seguridad Social. Madrid 1977.
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Tarragona destaca peí gran elevat de cobertura; assoleiz, jont

amb Lugo (98 per cent) .els valora més alta do l'Eatat.

EL quadre 2.8. compara la diatribuciá interregional, a tot —

l'Eatat espanyol.

QUADRE NÜM2.8
saoasfliansBaaa

DISTRIBUCIÓ PER REGIONS DE LA POBLACIÓ PROTEGIDA

SANITÁRIAMENT PER LA SEGURETAT SOCIAL (1975-1976)

19761975

REGIONES
% sobre la
Población

% sobre la
Población

Na do
Protegidos

Na de
Protegidos

Andalucía Oriental

Andalucía Occidental

Levante

Cataluña

Arogón

Vascongadas-Navarra

Castilla-León

Asturias-Galicia

Centro

Extremadura

Insular: Baleares

Canarias

2.189. 679

2.985.963

3.431.120

4.860.771

925.115

2.149.283

2.643.649

3.227.474

5.369.245

678.007

565.899

1.029.339

2.103.530

2.922.884

3.548.969

4.347.890

968.102

2.119.951

2.587.360

3.140.420

5.000.756

656.016

551.489

1.042.456

80» 47

87*44

84*73

75*92

82*73

80*50

83*99

89*34

80*71

82*86

78*83

79*58

82*60

89*42

87*26

66*46

90*52

79*23

80*24

86*87

82*99

62*91

89*98

81*72

TOTAL 28.989.823 81*73 30.055.544 83*84

Necesidades Sanitarias y recursos asistenciales.
Madrid, 1979. Ministerio do Sanidad y Seguridad Social.

Pont!
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.  La distribncld de valozrs és bastant bomo^nxa* : osGil.la entre el

66,46 per cent d'Extremadura i el 90,52 per cent de les Baleara. Men -

tre que a gairebá tots els casos el creixement, entre 1975 i 1976, fou

inferior a quatre punta, Catalunya passa del 75>92 per cent al 82,86 -

per cent, eiperimentant un fort augment que 1'acosta a la ndtjana na —

cional en aquest perfode.

L'IHSALnD oferí dades generáis el 1979 quant a poblacid protegida,

calculant-la en 30.055«544 persones, que representen el 83,84 per cent

de la poblacid total d 'Espanya, Podem veure que aquesta xifra és molt

diferent de la presentada peí Llibre Blanc, i sembla mós ajustada a la

realitat.

L'augment de la cobertura sanitaria tingot una elevad6 cons ——

tant. L'any I970, en el conjunt de l'Estat, era del 60,92 per cent. Hi

ha un "salt" fins a assolir el 80 per cent cap al 1974* Actualment, —

vist el oreixement anual experimentat, cal esperar un augment de només

dues o tres décimes anuals, de manera bastant homogénia a totes les —

regions (encara que el fenomen de l'atur pot distorsionar, en teoría,

aquesta tend&noia).

Finalment, oferim les dades elaborados per nosaltres per a prlnci -»

pis de 1980, al quadre 2.9.

l'any 1975.

El percentatge és sobre poblado de
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Poblacién prote
gida principios
1980 (titular +
beneficiarios/

% sobre po
blación en
1975.

Población en
1975

73%1.436.591 1.918.197Barcelona—capital

68%3.209.3522.233.106Barcelona-resto

Barcelona-provincia
(total) 71%5.127.5493.669.697

120%480.325577.lioTarragona

88%348.358Lérida 393.042

96*9%441.796Gerona 428.391

89'5%5.660.216Total 5.069.640

Fuente: Direcciones Provinciales del INSALUD. 1980.



114

el 71 per cent obtingut per nosaltres, a partir de dades

la Delegació Provincial de Barcelona el maig del 1980,

de la xifra donada peí ííinisteri. Mime treballant amb po—

dubte inferior a la real actualment, car partim del Padro Ifii—

de 1975- Si utilitzem la xifra estimativa de 6.250.000, com a po-

Observem q.ue

üreporcionades per

s 'allunya molt

blacid sens

niel pal

blacid actual, el tant per cent és més baix encara; el 78 per cent de po-

blacid té dret a prestacions de S. S,

Dues explicacions, no excloents, poden justificar la diferéncia de méa

del 10 per cent. En primer lloc, si partim de la base que la xifra de ti„

tulars és molt exacta —en declarar les enrpreses directament els trebali^

dors en alta i en conéixer-se bé la magnitud d'altres col.lectius assegu^

rats (ISPAS, etc.)—, hem de concloure que 1'error és al coeficient que ̂

atribueix el nombre de beneficiaris a cada titular, el qusl probablemen-fc

passa de la unitat.

^ segon lloc, bem de teñir en compte els efectes que té el fenomen ,3^^

l'atur sobre les prestacions de la S. S.

En afecte,esgotades les prestacions per atur,bom perd també el dret e,

assisténcia sanit&ria,encara que es concedeixen algunes prbrrogues (nomég

la desproteccié de 3^^

Si tenim en

per uns mesos) .L'atur incideix,dones,directament

poblaci6,la qual oerd els seus drets a rebre assisténciai

compte la magnitud de l'atur laboral a la provincia de Barcelona,no és

en

(»)

trany que tingui una gran repercussié sobre el sistema sanitari.Actual ̂

menty aquests fets aguditzen la injusticia social perqué la pérdua de 1^

feina porta a la pérdua del dret a rebre assisténcia sanitária, encara

la mateiza imperfeccié

(»)
La Llei básica d'Ocupacié, aprovada recentment, modifica substancial^

ment aquest estat de coses; segons sembla, regula el dret a rebre

sisténcia sanitária, ádhac quan ja s'hagin exbaurit les prestacions ..

econémiques per atur. Aixé no obstant, ignorem el desenvolupament le*>
gislatiu de 1'sementada Llei. Aquesta mesura és molt important. D'una
Ijanda, aspira a aconseguir cotes més altos de justicia social; d'al
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del sistema permeti que, de fet, algons nivells assistencials (l' as -

sisténcia médica i la farmacéutica) continuin les prestacions quan. —

ha estat coii5>rovat si el treballador está d'^alta a la S. S. En al —

(prestacions per ILT, Incapacitat), la verificació és auto-

no

tres casos

mática*

Destaca, perqué és molt difícil d'explicar, el 120 per cent de —

Tarragona; és impossihle una lifra de poblacié protegida superior a la

real; en aquest cas, a més deis raonaments abans exposats, hom pot ar

gumentar que la poblacié actual sigui superior a la del 1975 i per-

centatge min'\^ fins per sota del 100 per cent; de totes maneres, ja el

1976, oferia un 94 per cent de poblacié protegida* Desooneixem la cau—

esn®ntar—ne només ——sa de les diferéncies interprovincials, peré, per

una, el rápid desenvolupament industrial de la provincia pot explicar

tant l'augment inrportant de poblacié com l'alta cota de titulara i —

d*^assegarats* (Tarragona presenta 1'estructura demográfica més dinánn—

de les quatre províncies catalanes).ca

de les quatre provízt-

diversos nivells s

2.1.1*4- Personal sanitari de l'OSALDD a cada una

ciea. La informaclé disponible és desglossada en

a) Nombro de metges do medicina general i nombro do pediatras, -

está em&arcat en elconsiderem que llar exercici professional

asaisténoia primária"). Incloem aquí ais facol-

tatius d'APD, oís quals «automátioament” tenen adsorit un nom^

bre doterminat d'assegurats de la S. S. Troballarom aab xifres

que denominem

tra banda i des del punt de vista "doctrinal”, la cobertura de risos

ospeoífios (per malaltia) a col.lectius que no cotitzen (pensionis —

tes, treballadors en atur, inválida) accentua el carácter de "réglm —
almenys en la branca d 'assisténcia sani—pdblic" del sistema de S.S● *

tária.
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no bl ha ocupac±<S plena

tant resten places vacants > i -

(o mes) acamlats a nn sol -<-°

reais i no teóriques? en algons casos,

de la plantilla orgSnica i per

adLzf tenim que hi lia dos "cupos

facultatiu.

o les substitucions, —

zifres reflectides al quadre

interinesHo ezcloem tanq)oc les places

les quals resten compreses en les

2.10.

reflectir adllor el que hem comentat —

quadre 2.11 ♦ > per a la provín —

A títol d^exemple i per

anteriorment, presentem, en

ola de Gipona, el llistat del personal facultatln, indioant el

nombre de places real i el previst o tedrio. Podem apreciar la

algunes especialitats, la no cober-no coincidencia, ádhuc per

tura representa un greu problema assistencial. Conoretament, -

les especialitats d"oftalmología i d"0BL, només están cobertes

en un 60 per cent? altres especialitats, urología, tocología -

están totalment cobertes —

els corresponen, segons la plantilla or —

i, fins i tot pediatría, tan5»oo no

pels facoltatius que

gánica fizada dbviament, la repercussid d"aquesta déficits so¬

la ordenació assistencial és molt important, sobre tot enbre

consultes d "especialitats bésiques que están notablement -

sobreoaxregades. Quan, per altra banda, obtinguem els fndexs —

personal facultatiu de "cupo"/poblaci<5 assegorada,

aquesta fets tenen, en el reconrpte global, poca transcendén —

oiaj aquesta pot ésser ponderada millor analitzant, en con —

cret, cada una de les especialitats, tal com farem, breument*

les

veurem que
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b) Hombre de* practicante, llevadores, ÜTS i auxiliare de clínica:

Uo incloem el personal d'^Institucions tancades*quadre 2«12<

de la S.S.:
c) Distribuoid provincial dele especialistes de "cupo'

Actualment, les eapecialitats están dividides enquadre 2.13*

tres grups, segons reflecteiz el quadre* Ele

lars determinants de les places d'Especialitats Mfediques s<5n de

cupos" de titu —

12.690, 25.380 i 50*770 per al primer, segon i tercer grup, res.

pectivament (Ordre del Mlnisteri de l^eball, 10 de juliol del —

quadre 2.14 la distribuciá provincial1973# També oferim en el
total i per grups d“'especialitats*

d) Pacultatius de "cupo" por províncies, sense distincié entre me

dicina general i especialistes (Taula I4)●
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PERSONAL FACULTATIVO DE CUPO PARA LA PROVINCIA DE GERONA.

PLAZAS OCUPADAS Y PLAZAS TEORICAS.

Plazas previstas Razas provista:
sin ocupar

Especialidades Plazas ocupadas
(reales)

197 202MBdicina General

Análisis Clínicos

Aparato digestivo

Aparato cardiores
piratorio

Cirugía general

Electroradiología

Odontología

- 5

1213 + 1

1211 - 1

1210 - 2

1312 1

1210 - 2

1212 0

128Oftalmología - 4

127ORL

Traumatología y
Ortopedia

Dermatología

Ginecología

Neuropsiquiatría

Urología

Endocrinología

- 5

77 0

77 0

77 0

77 0

74 - 3

44 0

Direccrión INSALUD de Gerona. Mayo 1980. Elaboración propia.Fuente;
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e) Hocursos sanitaria totals (incloem el personal d'Institucions

obertes i tancades, i deis Servéis d'Urgéncies). Acompanyem cada

nn deis qnadres esmentats, amb les mateizes dades, extretes de -

la publicacio de l'IHSAUn) "Necessitats Sanitáries i recorsos —

assistencials", i referidas a l'any 1977^ Apreciem qne les dnes

fonts concorden bastant, peró desconeiiem si el lfí.nisteri es

fereix a places ocupadas o previstas J a més, hi ha una virtual —

oongelació de plantilles que inrpedeiz la creació do places

i que es remunta a dos anysj aix5 pot explicar la similitud#

re-

noves

.  (») Taules 2.11 bis

2.12 bis

2.13 ̂ ±3

2.14 Ms

2.15 bisI

L
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CUADRO NS2.11

PERSONAL SANITARIO DEL INSALUD, MG Y PEDIATRIA.

PEDIATRIAMG

(  733)

(1.082)

(  223)

(  301)

Barcelona—capital

Barcolona-provincia (resto)

Barcelona-provincia (total) 1.815 524
(-t-19 consultases OiO
5 Barcelona-ciudad
14 Barcelona-provin.

270 39Tarragona

Lérida 16212

Gerona 197 27

Totales 606 ● 3.1002.494 +

(«) Los pediatras-consultores (a extinguir) no se incluyen.

Fuente: Direcciones Provinciales. 1980. Elaboración propia.
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CUADRO NS 2^11 BIS

PERSONAL SANITARIO DEL INSALUD

MEDICINA GENERAL

Medicino General

Barcelona Total: 1.753

260Tarragona:

Lérida: 194

184Gerona:

2.391Total

Memoria estadística del INP, 1977.

(Obsérvese como el número de pediatras no consta; no

sabemos si esté incluido en el número de especialistas

tas totales, puesto que sumadas ambas cifras, en algu

nos casos da un resultado congruente comparado por el

obtenido por nosotros en 1980, y en otros no).

Fuente:
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CUADRO N« 2.12
scisasszsassssiss

Auxiliares MatronasPracticantes {») ATS

(556)(777) 130
(341)Barcélona-capital 117

(664)

1.220

(6511 84 APD
(573)Barcelona-provincia

3311.428914

56 52115152Tarragona

11 4365Lérida 137

62 56142Gerona 131

1.349 .4821.55oTotales: 1,334

localidades rurales, se acumula(*) Debe tenerse en cuenta que en numerosas

lo* plaza de practicante APD a la de M.G. En Lérida, por ejemplo, aparto

de los 131 practicantes resefíados en el cuadro, hay 56 plazas acumul

das a facultativos do M.G.
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CUADRO NS 2.12.BIS

PERSONAL SANITARIO NO MEDICO DEL INSALUD,

INSTITUCIONES ABIERTAS

AuxiliorasPracticantes Zona MMatronaaATS

1.235920 1.297 317Barcelona

178 103 79 40Tarragona

Lérida 80 47 16 42

60131114Gerona 5

1.3901.292 1.582 404Totales:

Memoria estadística del INP« 1977.Fuente:
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CUADRO N9 ̂  i3

PERSONAL SANITARIO DEL INSALUD

ESPECIALISTAS DE INSTITUCIONES ABIERTAS

Especialistas TotalesAyudantes

630Barcelona-capital

Barcelona—provincia

Barcelona—total

400
793

1.443 1.843

133 17845Tarragona

2784 104Lérida

121 147Gerona

1.781 498Totales: 2.292

198o. Elaboración propia.Direcciones Provinciales.Fuente:
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CUADR0^Ng^2¿14^^12

RECURSOS HUMANOS, ESPECIALISTAS DE

INSTITUCIONES ABIERTAS DEL INSALUD

POR GRUPOS DE ESPECIALIDADES Y PRO¬

VINCIAS

TotalBarcelono-capital Barcolona-provineio

Ir. Grupo

123Digestivo
Cirugía
Pulmén y corazón
Oftalmología
Otorrinolaringología
Traumatología
Radiología
Apólisis
Odontología

52 71
1257154
1237152
1257154
12352 71
12655 71

41 8948
30 8252
52 12573

1.041Total: 442 579

2n. Grupo

Dermatología
Urología
Ginecología
Neuropsiquiatría

Total:

6429 35
6328 35
6227 35
6328 35

252112 140

3r. Grupo

Endocrinología 391722

Tocología 57 11154

630Totales 793 1.443

Fuente; Direcciones Provinciales del INSALUD.1980. Elaboración propia.



126

Lárída GeroñoTarragona

Ir,Grupo

Cirugía general
T rauraatología
Cardiorespiratorio
Digestivo
Radiología
Análisis
Odontología
Oftalmología
ORL

1213 7
1214 7
1014 7
1112 9
106 3
1314 5
1215 7
867
76 6

28 Grupo

Dermatología
Ginecología
Neuropsiqúiatría
Urología

79 4
77 5
78 6
48 5

38 Grupo

Endocrinología 44 3

Tocología 36 3

83Totales: 127 142
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CUADRO 2.14 (III)

Lérida TotalesGeronaBarcelona Tarragona

11 155912123Digestivo

Cirugía

Pulmén y Corazón

Oftalmología

ORL

T raumatología

Radiología

Análisis

Odontología

15712713125

15410714123

1466 87125

66 7 142123

7 12 159126 14

106 3 10889

135 1141482

66 7 144125

(90)(92) (56) (1279)(1041)

64 9 4 7Dermatología

Urología

Ginecología

Neuropsiquiatría

84

63 5 77 82

662 78 33

63 5 48 80

(32) (21) (24)(252) 329

Endocrinología 39 3 4 4 50

6Tocología 111 3 3 123

1.781133 84 1211.493Totales:
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CUADRO N9 2. 13
asassaassaasasasss

PERSONAL SANITARIO INSALUD

FACULTATIVOS DE CUPO Y AYUDANTES

Medicina General Pediatría Especialistas Ayudantes Totales

1.813 524 1.443Barcelona 400 4.180

270 39 133 45 487Tarragona

Lérida 16.  212 3392784

197 27 26Gerona 121 371

Totales: 2.492 606 1.781 5.. 37749fi

Direcciones provinciales 1980. Elaboración propia.Fuente;
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CUADRO_2^15_bis

NÚMERO TOTAL DE FACULTATIVOS DE

CUPO. POR PROVINCIAS.1

Especialistas
(suponemos incluidos
ayudantes y pediatras)

TotalesM.G.

2.331 4.0841.753Barcelona

260 253 513Tarragona

106194Lérida 300

184 248 432Gerona

2.391 2.938 5.329Totales:

Fuente: Memoria Estadística del INP,1977.
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2*2* Taloració crítica deis recursos

A paxtir de les dades ezposades al capítol anterior, farem nns

mentaris específica per a cada nivell assistencial i tipns de personal

sanitari (i recordem que es tracta del personal real, és a dir, que —●

actualment ocupa plaga, i no de la plantilla teórica).

co -

2.2.I. AuAlisi deis cupos" assignats ais motges de capgalera.

2.#2«2. AnAlisi de 1'oferta de servéis de pediatria,

2.,2.3* AnAlisi de la "primera línia" d'assisténoia.

2.,2«4« AnAlisi de l'atencid d'especial!tats.

2.,2.5, ^álisi del personal sanitari de l'IHSALXJD a

facultatius de "cupo"#
Catalunya:

2 #2«6# Análisi del personal sanitari de l'INSALü]) a Catal

personal no médic#

2,#2#7# Quadre resum del personal sanitari de l'IBSALUD

Itmya; inclós el d'instituoions obertes, tancades i

deis Servéis d'Crg&ncia#

^ Cata-
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2.2*1. An&lisi deis “cu-pos” assignats ais metges de capcalera

Hem calcxilat, en els dos qnadres que veurem a continuació, 2.16 i

21.7» el "cupo" de titulara provincial i per a Catalunya, així com la

mitóana d"assegurats corresponent●

CUADRO N92.16

CUPOS PROVINCIALES Y PARA CATALUNYA
Titulores de derecho
Número de facultativos de M.6.)(Cupo medio «

756.101Barcelona-Capital 1.031
733

1.176.372Barcolona-Provincia 1.087
1.082

1.932.473
1.815

Barcelono-Totol 1.064

216.959Tarragona 803
270

152.342Lérida 718
212

202-071Gerona 1.025-
197

1.0032.503.845
2.494

Total
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CUADRO N2 2.17

MEDIA DE ASEGURADOS POR PROVINCIA Y PARA CATALUNYA

(O POBLACIÓN TOTAL PROTEGIDA)

asegurados (titulares beneficiarios)
Número de facultativos de M.G.(Media »

Barcelona-Capital 1.436.591
1.959733

Barcelona-Provincia 2.233.106
2.0631.082

3. 669.697Bareelono-Total 2.0211.815

Tarragona 577.110
2.137

270

Lérida 393.042 1.853
212

Gerona 428.391 2.174
197

Total 5.069.640
2.494

2.032
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mltjá. a Catalniiya s'acosta al m&xim

autoritzat (gaixeté 1*0CX)) : la provincia de Barcelona sobrepasaa —

aquest líndl:, i aiz6 és preocupador perqué representa una concentra^

ció d"assegurats molt elevada*

Podem observar que d "cupo'

lío hem tingat en corapte la dispersid de la poblacid rural per —

ens obli-
qué aixé sobrepassaria les possibilitais d'aquest estudi i

garia a introduir correotius si hom pensés a homogeneíizar 1 oferta

de recursos»

concentració

d'un metge de zona ru—

cupo" d "assegurats", en unaObviament, un mateiz

urbana o en una zona rural (sovint, el "cupo'

ral prové de la suma deis assegurats de tres o quatre nuclis dis

de feina molt dife-tants entre ells), donaré al facultatiu un ti pus

rent tant quantitativament com qualitativa»

hi ha entre elsT£uiq>oc no valorem les grans diferéncies que

cupos", hi ha xifTes de fins a 1»800 o més titulare»

tendénoia actual i acostar

sobretot

Una cosa ás evident: cal invertir la

els "cupos" cap ais mínima més que cap ais máxims permesos,

a les zones densament pobladas» A les zones ruralSj el problema és

més complei, cal afavorir i promoure, amb incentius materials i
eco-

manera raonap-
nómics, l^ezercici profes si onal i a més valorar, d'una

ble, la dispersid geográfica de la poblacid assegurada»

veiem que lesQuant al nombre d'assegurats per metge de M# G.,

zifres s'acosten a 2»000.
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La mit jana,2o32 , ens sembla lleugerament elevada. Bridgman aprm-

ta la zlfra de 1.500 persones per metge d'assistfencia primária (que —

inclou l'assisténcia pediátrica). Si sumem, com farem després, els fa-

cultatins de M. G. i de Pediatria, ens acostem mós a aquesta zifra). -

De totes maneres, a partir d'informació actualitzada sobre el NHS,cada.

"GeneralPrac-tiotioneií*té a la seva llista entre  2 i 2.500 persones? -

aquesta lifra varia, augmentant excepcionalment fins a 3.000 o més en

árees urbanes i baixant fins a 1.000 a les zones rurals. Hecordem

el metge de familia anglés realitza l'atencié primária a menors i

adults, i aten visites i urgéncies domiciliáries.

qne

Segons sembla, en línies generáis, els recursos, al nivell

estem considerant, son bastant acceptables.

que

segons la nostra opinid, modificar el tipus2s -més interessant,

cici professional (sobretot, l'escassa dedicacid horária —2 horos ^

del personal facultatiu no jerarqnitzat de les Institucions obertes

precisament, aquesta dedioacid escassa, peculiar del nostre sis-be^

sanitari dificulta la comparabilitat entre els índexs obtingut

nostre pafs i els deis altres sistemes) que augmentar els

s al ^

^^ecursos

■tQnintmans, encara que aizó hauria de fer-se d'una manera selectiva,

en compte variables básiques com* dimensid real de la poblacid ^sogu^
rada; estructura etária, etc.

A efectes del meroat de treball, áom pot acceptar la hipátesi

I'^ISSALUD no augmentará notablement 1 “'oferta de llocs do treball

menys a ourt termini, EL desbloqueig d'aquest mercat tindria lloc

aviat en base a l'aplicacid d'una política estricta ¿“'incompatibili —

tats i també a primar un tipus determinat d'exercici professional,

d^acord amb la conoepdd de medicina integrada#

que

* al ,

més

més
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2..2.2, .An&lisi de 1 "oferta de servéis de Pediatría

reflecteii el nombre de pediatres a cada provincia

i a Catalunya. EL nombro total és do 606, la majoria es concentra a la -

provincia do Barcelona, amb 524> o sigui el 86 por cent que atenen el —

79 per cent deis titulara totals de Catalunya.

El quadre 2.11

En aquest cas, no té cap valor calcular el nombre de titulara i d'aa

segorats per pediatre. Tebrioament, cada pediatra sol teñir adjudicats —

almonya 2 ”cupos” de M.G.

Aquesta manera do procedir és completan»nt irracional? ens tomem a

trobar amb ims cálculs que proscindeiren de raons técnico-sanitaries —

Sena dubté.
perqué la poblacié infantil no esté repartida homogéniament.

hi ha mesures correctores a les sones de demanda assistencial pediátrica

elevada, peré sense seguir un criteri determinat.

A títol d'exeniple, a la ciutat de 1‘^ospitalet do Llobregat, la mit—

és de
jana de titulara, els filis deis quals aén atesoa per un pediatre.

de M. G.3.120? aixb aupoaa atendré 3 o 4 "cupos'

relaoionats amb aquesta fa -

sanitaria contem -

Hem de comentar, també, altres aspectos

ceta assistencial. Com ja sabem, no tota els sistemas

píen la figura del pediatre tal com nosaltres la coneixem. A molts pal

és donada peí metge desos, l^assisténoia pediétrioa a nivell primari

capqalera, el qual pot enviar els casos que s'escapen do les sovos pos

sibilitats diagnóstiquos i/o terapéutiquos ais especialistas de pedia

tria, en régim do consultora, o do consultes oitomos hospitalSries.
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Al nostro país, el pediadxe proporciona assisténcia básica a la po-

blacid infantil menor de 7 anys; la seva figura 4b bastant ambigua, —

perqné en algunos publicacions del Mlnisteri, se'l considera com espe -

clalista i en d"altres, no. D'altra banda, hi ha els ospecialistes qne

les consultes externes deis hospitals, i fins fa poc, po

tara figura cxiriosa: la del pediatre—consultor que sembla

fan visites a

díem observar

comptar amb un nivell d"especialitzacid superior. Encara que a la pro -

Barcelona hi ha encara 19 consultora, és una figura determi —víncia de

ésser extingida. Una altra qüeatid important ós l'edat do 7

arbitráriament por rebre assisténcia a cárrec deis pediatras, i

no rospon a cap planteig oientífio? l'edat de 14 anys* fára, proba -

anysnada a

fixada

que

blomont, mós ajustada.

Finalment, hem de ressenyar que 1'oferta d'assisténcia pediátri

no ás homogénia per a

pediatras a les localitats que

tota la poblacid catalana. En afecte, només hi

tenen institucions de l'INSáliDD,

ha

A les sones mrals, les funeions del pediatre (junt amb d'altrea) _

al metgo de cap9alera. L'accés al pediatre resta, dones

la poblacid assegurada de nuclis urbans d'una

explica el nombre elevat d'aquesta professionals  a la

9 re—

importán _
certa i

Pi'ovín-

s'acumulen

servat a

cia. iixd

oia de Barcelona i tambó l'abundor d'ambulatoria  i de consultoris. La -

desigualtat ós, en el sistema sanitari actual, un fet coraprovat;

eós ais recursos no ós homogeni i está oondicionat per 1'estructura as-

l"ac -

sistenoial, a mós d'altros factors.

titulara (gairebó dos milions) de la provincia de

Barcelona sí que poden acudir ais 524 pediatras (3.600 titulars/pedia —

tra) porqué tenen un centre assistenoial a prop; perd els filis deis —

Els filis deis
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assogorats de Tarragona poden rebre assisténcia a poce llocs (Eens, -

Tortosa, capital i rodal!es9 etc») on treballen els 39 pediatres ais

ambalatoris i consultoris (5*5^3 titulars per pediatre; aquesta zi —

fra, molt elevada^ només és te&rloa, perqué la poblacid infantil

ral només pot anar al metge de capqalera o al serrei de pediatría —

d'un centre hospitalari).

m -



138

2.2*3* ATiA-liai de la primera Ifnla d^assistSncia

Calculem l'índez de població assegurada per metge d'assisténcia —

prim&ria, considerant, amb el sistema actual, oom  a tais, els faciil -

tatins de M. G, i pediatres.

El quadre 2.18 recnll aqüestes dades.

POBLACION ASEGURADA POR MEDICOS DE ASISTENCIA. PRIMARIA

Indicos
Asogurado/
Médico

PediotríoM.6. Total Asegurados
totolas

1.5683.669.6971.815 2.339Barcelona 524

Tarragona 309 577.110 1.867270 39

Lérida 16 393.042212 228 1.723

27 224197Gerona 428.391 1.912

606 3.100Totales 2.494 5.069.640 1.635'
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En aquest cas, 1'índex que resulta de dividir el nombre de ti tu -

de facultatius de M,G, i pediatría no té sentit, —laxs per la sxuna

perqué cada titular té assignat, de forma natural, un d'aqueste met -

ges.

, només calcularem 1'índex pels assegurats totals? així i

a causa de 1'especial ordenació de 1'assisténcia de pediatría, -

Barcelonar-província, —

aitiía entre 3 o 4 a 1;

proporció és molt diferent (7>

és molt infe —

Per tant

tot,

ja comentada, aquest té valor, sobretot, per a

la proporció metge de capíalera^pediatre se

a les altres tres provine!es, aquesta

8 a 1...) i per tant, el pes específic deis pediatras

on

rlor.

la ndtjana cat alar-confirma comentaris anteriors jEl quadre 2,18

na és molt acceptable.

sot—
és possible d'oferir una xifta "ideal senseUaturalment, no

sobre el
metre-la a crítica. En aquest cas, a part les consideradons

tipas d'exercici professional (sobretot, la dedioació)> bem J

'assisténcia primarla, -
tar que ignorem la demanda real d'atencions d

només coneixem la potencial; és prou coneguda la gran

recursos privats per part de la població assegurada a

ntili-fczació de

la S, S. La —

sanitaria pdblioa
desintegració i la incoordinació actual de la xarxa

i privada dificulta una anélisi exhaustiva d'aquest tema#
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2*2.4® An&lisi de l‘*atenci<S d"'esneoialitats

ja oferia una informacié detallada d 'aquest nivellEQ. quadre 2,14

assistenclal* Calculem a continaacid el nombre de titulare que corres-

cada especialista, (quadre nQ 2.19)pon a

CUADRO N2 2. 19

NUMERO DE TITULARES POR ESPECIALISTA

Indice

Titular/
Especialista

EspecialistasTitulares

1.443 2.5433.669.697Barcelona

4.064142577.110Tarragona

4.73583Lérida 393.042

127Gerona 3.373428.391

1.781Total 5.069.640 2.846
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Aquesta índexs, sense gaire valor des d'un punt de vista técnico—sa

ni tari, només son dtils per a constatar la manca d'homogenextat  en la -

oferta de recursos, car veiem grane diferéncies a favor de Barcelona i

i Tarragona i Lleida queden a gran distáncia.Girona,

L''”estructura piramidal” (4 especialistes del 1er. grup per 2 del -

2on# i 1 del 3er.) sembla que es manté una mica, especialment a la pro

vincia de Barcelona.

seguent, el nombre d'especialistes del —

primer grup que correspon al nombre de titulars, tenint en compte que -

cada 12.690 cartilles tenen assignat un facultatiu.

Hem calculat, en la taula

1.932.473

12.690

Bar caloñas
152 facultatius per a cada

especial!tat del 1er. grup

216.251
12.690

Tarragona 17 facultatius per a cada

especialitat del 1er. grup

152.342

12.690.
Lleida 12 facultatius per a cada

especialitat del 1er. grup

2o2.o71
Girona 16 facultatius per a cada

especialitat del 1er. grup
12.690

nosaltres en el
En comparar aquestos xifTes amb les obtingudes per

veiem que son inferiora.

Probablement, l'augment de titulars deis darrors

quadre 2.149

ba suposat el oreizement del nombre d'especialistas, i per

la indicada per la

anys no

tant l'assignació de titulars és bastant superior a

normativa.
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Una an&lisi —no detallada— de la distribucid de metges per espe-

cialitats ens suggereiz els comentaris següents:

l) Hi ha una pemiria d 'analistes i de radidlegs  a la provincia de

Barcelona, per sota do la xifta teórica corresponent; a Tarra

gona i a Lloida passa el mateix.

2) També a Girona i a Tarragona manquen oftalmólegs i otorrinola—

riongólegs.

3) ?odem afirmar que l'atencié en forma d'especialitats és insufi

cient i molt desordenada. Caldrá. sotmetre aquest nivell assia—

tencial a una revisid profunda, tant d'estructura com de fun —

cions. Ss evident que 1'estructura piramidal actual és excessi

vament rígicBa, i a més no té en compte factors básics com moiN-

bilitat, demanda real, etc... d'altra banda difícils de defi

nir per ara. Peró: separar, per exeinple, 1'especial!tat de neu

rologia de la do psiquiatría; la cardiología de la neumonolo —

gla; augmentar el nombre d'odontólegs i de dermat&legs; crear

1'especialitat de reumatologLa, ens aomblen mesures urgents.

Cal estudiar també el funcionament deis servéis de radiología i —

d'análisis cÜniques, molt sobreoargats actualment. La jerarquitzacid

aconseguiria, probablemont, augmentar la qualitat d'aquesta servéis.

Tomem a insistir en el fot que aquest nivell está especialment —

deteriorat, amb un "funcionament autónom” molt especial, desvinculat

sovint, tant do la medicina general com de los consTiltes externes hos

pitaláries. EL déficit de recursos és, d'altra banda, ciar: costa de

creare que només 50 ondocrindlogs hagin d'atendré una poblacid de gal-

robé sis milions d'habitanta, amb una incidáncia elevada i

de diabetis, per exeinplo.

prevalenqa
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/
2,2.5* Axi&lisi del loersonal sanitari de l^IUSALUD a Catalunya;f

ela facultatiiia de ”cupo".

No pot ésser sohreposat el nombre de facultatins de "cupo" al de

facultatius d'assisténcia eztrahospitalarla, perqué aquí no incloem-

els Seirveis d'Urgfencies, En can-vl, a afectes de simplificar l'erposi—

ció, incloem entre els facultatius de

quit2sat d'institucions obertes (radiélegs i analistes, en nombre molt

escás) i els ajudants d"especialistes.

u
cupo" el personal médic jerar—

El quadre 2.20 recull, per provine!es, el nombre de titulars i

el d'assegurats per cada facultatiu de "cupo".

CUADRO N2 2.20

Población
Especia- Titulares Asegurada
listas Ayudantes Facult.cupo

Titulares
Facult.
cupoPediatríaM.G.

2.160400 1.3301.443Barcelona 1.815 524

6801.360133 45270 39Tarragona

860Lérida 16 27 2.220212 84

26197 27 121 1.154Gerona 554

2.494 606 1.781 498 8561.723TOTAL

medias
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Observem grans diferencies interprovincials: Tarragona i

LLeida están molt per sota de Barcelona. De tota manera, té

mes valor, des del punt de vista sanitari, el nombre de perso

nes protegidos peí sistema, per cada facultatiu, també infe

rior a 1.000 per les províncies mes afavorides.

Pensem que les mitjanes estatals d'habitants per metge

totals eren de 662 i 634 els anys 1975 i 1976 i en aquests ma-

teixos anys a Catalunya eren de 605 i 587; aqüestes xifres ja

s*acosten molt a les obtingudes per nosaltres per Barcelona,

aixo sense comptar els metges de 1'INSALUD en Institucions tan-

codes.
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2,2.6* Análisi del personal aanitari no mSdic

ObtincLrem els índezs següents:

- Nombre de practicants i llevadores per assegurat.
Quadres 2.21 i 2.22

auxiliara de clínica per assegurat.- Nombre d'ATS i

Quadre 2.23

auxiliara per cada metge de "cupo”.- Nombre d'ATS i

Quadre 2.24
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CUADRO NS2.21

INDICE DE PRACTICANTES POR 1000 ASEGURADOS (a)

IndicesPracticantes Asegurados

3.669.697 0*24BARCELONA 914

0*26TARRAGONA 150 577.lio

LÉRIDA 137 393.042 0*34

GERONA 131 428.391 0'30

5.069.640 0*26TOTALES 1.334

(»} descontados los practicantes de los Servicios de Urgencia.
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CUADRO N92.22

INDICE DE MATRONAS POR 1000 ASEGURADOS (X)

IndicesAseguradosMatronas

3.669.697BARCELONA 331 0*09

577.110 0'09TARRAGONA 52

LÉRIDA 393.04243 0*10

56GERONA 428.391 0*13

TOTALES 482 5.069.640 0'095

(«) No se incluyen las matronas de Instituciones cerradas.
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Observem,

notable similitud;

4 províncies.

en aquests grups de personal sanitari,

els índexs son practicament iguals a les

una

CUADRO NS2.23
a

ÍNDICE DE PERSONAL AUXILIAR SANITARIO

(ATS + AUXILIARES) POR MÉDICO DE CUPO

(MQ, PEDIATRAS Y ESPECIALISTAS («)).

Personal sanitario
auxiliar. Médicos índices

0*64BARCELONA 2.448 3.780

171 442 0*38TARRAGONA

LERIDA 76 312 0*24

GERONA 204 345 0*59

4.879TOTALES: 2.899 0*59

(«) No incluimos aquí a los ayudontes, puesto que, teóricamente,

realicen la consulta conjuntamente por el especialista titu

lar, y se ven auxiliados ambos por el mismo personal.
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Podem observar grans diferencies eni;re els índexs obiiin^ts, seinpre

el caicul que -
a favor de la provincia de Barcelona* De totes maneres.

perqué la dedicacid horá^hem fet només és váilid a efectes comparatius,

ria de metges i del personal auxiliar és molt diferent i, peí* exen^le.

jomada laboral* Perun ATS pot "passar" tres consultes durant una

tant, 1 "índex, clássic dina el camp

fermera (o personal auxiliar) per metge

de 1 "organ
d"in —

itzacié sanitSria,

recolliin aquí*ás el queno

efeotuat per aquest

ais —
ais ATS i per

No entrera tampoc a comentar el tipus de treball

substanciáis,
personal auxiliar, molt diferenoiat en teoria, per

hi ha diferénciesaoxiliars, encara que a la pr&otica no

i predomina el carácter burocr&tic del seu ezeroioi professional.
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ÍNDICE DE ATS Y AUXILIARES DE CLÍNICA POR 1000 ASEGURADOS

(solamento personal de Instituciones abiertas)

ATS
Auxiliares de clínica índicesAsegurados

3.669.697 0*66BARCELONA 2.448

577.110TARRAGONA 171 0*29

LERIDA 76 393.042 0*19

0*47GERONA 204 428.391

2.899 5.069.640 0*57TOTALES:
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aquest qtiadre, apreciem les

les dues provine!es
res¬

Si compaxem els índexs obtinguts en

bones posicions de Barcelona i de Gironaj

tan*ts están molt per sota, la qual cosa preocupa perqué ás molt —

de personal auxiliar: si

de metges adequat,

més si s^’in

important comptar amb un nombre suficient

hom disposi del nombre

assistencial perd racionalitat. I encara

aquest manca, encara que

el dispositiu

tenta “revaloritzar" aquesta proiessionals*
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El q-uadre 2.25 mostra la distribució d'ATS per cada 1.000 assegu —

rata, a cada tina de les 4 províncies catalanes. L'índex ndtjá és —

prácticament igual a 1, perd el superen Barcelona.

El quadre 2.26 relaciona el nombre de diplomata d'infermeria i —

el nombre de protegits. El quadre 2.2? ofereix la mateixa informacid

per provínoles; i el quadre 2.28, per regions. La font comuna per —

ais tres quadres és la publicacié del iíinisteri de Sanitat i Segure -

tat Social "necesidades sanitarias 7 recursos asistenciales". Veiem -

que hi ha una gran diferénoia entre aquesta font  i les dades

cionades per les Belegacions, aquest any.

propor -

Ignorem si el Ministeri inclou els practicanta de zona; aixó po -

dria explicar les grans diferéncies.

De totes mañerea, el 0,95 practicanta per 1.000 assegurats que

nosaltres hem calculat, está lluny deis 626 protegits (que resulta

ésBor 1,59/1-000 assegurats) per practicant ofert peí Ministeri.
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CUADRO N2 2.25
aoia a n s a S3 s ssa s

INDICE DE ATS POR 1000 ASEGURADOS

(en todas las modalidades de ejercicio profesional)

IndicesATS Asegurados

3.886 3.669.697BARCELONA 1'05

431TARRAGONA 577.lio 0*74

LERIDA 192 393.042 0*48

428.391323 0*75GERONA

5.069.640TOTALES: 4.832 0*95

L
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QUADRE NÜM^. 26
sssassssssssssT^?

RELACId ENTRE NÚMERO DE DIPLOMAIS D»INFERMERIA

AMB EXERCICI EN LA SEGURETAT SOCIAL I EL NUME-

RO DE PROTEGITS PER L»ENTITAT (1975 - 1976).

N9 de diplomados
en enfermería

N9 de prot. por la
S.S. p/diplomado
en enfermería

AÑOS

1975 41.201 703

47.986 6261976

Font: Necesidades sanitarias y recursos asistenciales.
Madrid, 1980. Ministerio de Sanidad y Seguridad
Social.
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QUAORE NUM.2.27

RELACIC ENTRE EL NÚMERO DE DIPLOMATS EN INFERMERIA
DE LA SEGURETAT SOCIAL I PROTEGITS PER L’ENTITAT

A CADA PROVINCIA
097^1

NS de
diplomados

NS de
protegidos ProporciónPROVINCIAS

672Alava
Albacete
Alicante
Almería
Avila
Badajoz
Baleares
Barcelona
Burgos
Cóceres
Códiz
Castellón
Ciudad Real
Córdoba
Coruña, La
Cuenca
Gerona
Granada
Guadalajara
Huelva
Huesca
Jaén
León
Lérida
Logroño
Lugo
Madrid
Malaga
Murcia
Navarra
Orense
Oviedo
Palencia
Palmas* Las
Pontevedra
Salamanca
Sta.Cruz Tener.
Santander
Segovia
Sevilla
Sorio
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid
Vizcaya
Zamora
Zaragoza

230.508
250.824
782.043
302.293
136.899
397.028
565.899

3.741.733
313.294
280.979
731.606
360.993
403.916
619.842
907.335
170.265
391.596
647.048
119.857
308.798
155.142
497.247
447.577
285.588
177.612
370.588

4.103.382
724.213
624.218
372.744
277.596
953.391
147.249
503.106
718.674
306.482
526.232
419.379
128.218

1.286.645
77.763

441.854
135.395
321.001

1.663.866
308.312
982.587
180.864
634.579

343
610411
7161.091
935323

101 1.355
454 874
754 750

5.119 730
764410

624 450
870 840
492 733
564 716

1.036
1.070

598
847

235 724
904433
5991.079

284 422
700441
668232
671741
694644

465 782
453392

1.531242
5337.686

1.238
1.429

584
436
586636
944294
5811.639
572257
819614

1.087661
444689
985534
3881.079
413310
6122.104

1.31859
958461
362373
511628
4763.490
397776
6501.511
999181
4381.448

Faente; misma que la anterior.
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QUADRE NUM.2.28
saiaasasasssaass

RELACIO ENTRE EL NÜMERO DE DIPLOMAIS EN INFERMERIA

DE LA SEGURETAT SOCIAL I PROTEGITS PER L'ENTITAT.

PER REGIONS

N9 de
protegidos

N2 de

diplomados ProporciónREGIONES

Andalucía Oriental

Andalucía Occidental

Levante

Cataluña

Aragón

Vascongadas-Navarra

Castilla-León

Asturias-Galicia

Centro

Extremadura

Insular: Baleares

Canarias

2.189.679

2.985.963

3.431.120

4.860.771

925.115
♦

2.149.283

2.643.649

3.227.474

5.369.245
678.007
565.899

1.029.339

6473.381

4.451
6. 502

6.378
2.053

3.326

4.916

3.906

9.808
1.078

670
527

762

450

646

537

826

547
628

754 750

8961. 148

Fuente: misma que la anterior.
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El OLuadre 2.29 recull els Indezs de metges de l^INSALUD per

1.000 assegarats. Barcelona continua ocupant el lloc millor.

üh oop transfonnats siquests inders per tal d^obtenir el nombre

de metges per cada 1.000 assegurats, han resultat les zi£res de -

625 > 909» 1.000, 909 per a lea provincias de Barcelona, Tarrago -

na, Lleida i Girona, respeotivament. La ndtjana catalana ás de -

660 assegurats per cada metge de l^INSALIH).

Aqüestes rifares, si no considerem al tres faotors com l'homoge-

neitat en la distribució de recursos, la qualitat de l'assistén -

cia, etc s6n més que acceptables.● 9

lí'any 1974, les ndtJanes provincials dTiabitants per metge

eren les segflentst

584Barcelona

Tarragona

Lleida

960

992

Girona 1.049

mltjana total 644

Pont» ISapa SanLtari de Catalunya
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CUADRO N22.29

INDICE DE MEDICOS DEL INSALUD (EN TODAS LAS MODALIDADES
DE EJERCICIO PROFESIONAL) POR l/OOO ASEGURADOS.

Médicos índicesAsegurados

3.669.697 1*65.925BARCE LONA

4

686 577.lioTARRAGONA l'l

LÉRIDA 393.042421 l'O

428.391 l'lGERONA 477

5.069.640 1*48TOTALES: 7.509
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La publicad<5 de l'INSALXJL "Recursos aani-tarios  y necesidades

ofereiz els següents índexs de metges per 1*000 -

habitants, en els anys 1975 i 19761

asistenciales"

19761975

552 519Barcelona

772 750Tarragona

Lleida ● 960 920

1.107 1*022Girona

TOTAL 605 587

el mateiz comen-tari ezpressa-t abana j la cobertTira -

actual de l'INSALUD, quant a personal facultatiu és semblant, o

mlllora la proporcionada per tot el oonjunt de metges a

població catalana, també en 1975 i 1976*

Fodem fer

tota la

'evolucié de la poblaoié protegí-

nombre de metges de la Seguretat Social, i -també del

nombre de protegíts per metge*

Al quadre 2*30 podem veure 1

da 1 del
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QUADRE NUM.2.30

EVOLUCIÓ DE LA POBLAClO PROTEGIDA I DEL NUMERO

DE METGE5 DE LA SEGURETAT SOCIAL I NUMERO DE

PROTEGITS PER METGE

N2 de protegidos
p/médicos

NS de
médicos

N2 de

protegidos
AÑOS

68128.500.000

29.965.654

30.055.544

41.809

45.533

46.214

1974

1975

1976

658

650

Pont; "Necesidades sanitaris y recursos asistenciales"

Madrid, 1979. Ministerio de Sanidad y Seguridad

Social.
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Obeorvem un lleuger ri-tme decxeixent en la proporci<5 de protegits

metge*

ofereii les mateixes dades per regions. PodenKL quadre 2.31

otoervar q.ue Catalunya está, molt a prop de la mLtjana nacional.

SegoBS els nostres caiculs reflectits anterioment, la ndtjana —

d'áflsegarats o de protegits per metge ha augmentat lleugerament, pas -

aant de 650 en 1976 a 660 en I98O.

Si volem conéixer millor la realitat sanitária de Catalunya, cal

estudiar amb més detall els inq)ortants desequilibria intexprovincials

i intercomaroals; els diversos índezs,per a lea capitals i per a la —

rs'Bta de provínoles; el nombre de metges de M.G.  i el de la reata d'os.

psoLalitats. EL Mapa Sanitari de Cataltinya recull i comenta algunes —

d'aquestos variables, perd a partir de dades relativament antigües i «

smi^e referidos a recursos totals i no ezolusivament de 1'*Í]7SALÜD.



162

QUADRE NUM.2.31
sssaaossiass!

DISTRIBUCIO REGIONAL DE LA POBLACIÚ PROTEGIDA

PER LA SEGURETAT SOCIAL I DELS METGES. I NÜME-£

RO DE PROTEGITS PER METGE

AÑOS 19761975

N2de pro
tegidos
p/médico

N9de pro
tegidos""
p/médico

754

772

REGIONES N9 de

protegidos

N9 de
médicos

N9 de

protegidos

N9 de
médicos

Andalucía Oriental

Andalucía Occident.

Levante

Cataluña

Aragón

Vascongadas-Novarre

Castilla-León

Asturias-Galicia

Centro

Extremadura

Insular;Baleares

Canarias

2.189.679

2.985.963

3.431.120

4.860.771

925.115

2.149.283

2.643.649

3.227.474

5.369.245

678.007

565.899

1.029.339

2.103.530

2.922.884

3.548.969

4.347.890

968.102

2.119.951

2.587.360

3.140.420

5.000.756

656.016

551.489

1.042.456

2.773

3.918

5.333

7. 063

1.848

3.359

5.028

3.947

9.277

1.146

759 2.903

3. 865

5. 343

7.283

1.864

3.245

746

642665

616 667

496524

631 662

516514 5.120

796 8054.009

9.585

1. 154

560539

572 587

746 782739 723

961 9191.085 1. 120

636 65028.989.823 46.21445.533 30.055.544TOTAL

Pont; Necesidades sanitarias y recursos asistenciales. Madrid 1980.
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social.
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indica el nombre d'ATS per metge. La

és elevada. De totes mañerea,

superior de metges sobre el d ̂ S.

A continuació, el quadre 2.32

disparitat entre els fndezs provinoials no

es rellevant el nombre serapre

Aquest estat de coses, certament atípic, crida poderosament l'aten -

ció.

CUADRO NS 2.32

INDICE DE ATS POR MÉDICO EN CATALUNYA. EJERCICIO PROFESION^

TODAS LAS modalidades DE EJER_^EN EL INSALUD. COMPRENDIENDO1

CICIO PROFESIONAL.

IndicesATSMédicos

0'653.8865.925BARCELONA

0'62431686TARRAGONA

0*45
192421LÉRIDA

0*67
323477GERONA

0*64
4.8327-509TOTALES:
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Per conclonre aquest capítol,hem reunit totes-les xifres que hem utdiit

zat,en dos quadresí2.33 i 2.34*En el primer,desglossem per províncies -

les diferents categories i modalitats d'exercici professional; en el

segon detallem, per a tot Catalunya, el tipus de personal san!tari,

la seva distrilauoid per categories i modalitat d^exercici.

Sintéticament, observem que l'IlíSALUD a Catalunya compta amb «na

recursos humana (de 18*738 persones) (personal sanitari) que atenen

una poblaoio protegida de 5.o69^64.o persones* D'aquesta xifra, el —

79 P®P cent exerceix a Barcelona, el 9 P©r cent a Tarragona, el 4 —

per cent a Lleida i el 6 per cent a Girona, que compten, respectiva^-

ment, amb el 75 P©3? cent, l'll per cent, el 8 per cent i el 4 per —

cent deis assegurats*

Per categories, trobem els percentatges segGents:

- Metges

- ATS

42,29

25,78 ̂

— AuxiIIara

— Practicants

- Llevadores

20,10

8,78 ̂

3,02 ̂

Deis 7*926 metges, el 31,44 per cent sdn de H*G,5 el 7,64 per cen

per cent sdn especialistes d'ambulatoria i el

també d'ambulatoria; la resta es distribueix entre

aén pediatresj el 22,46

6,28 aén ajudants.

un 26,89 per cent de

tanoats i un 5,26

metges jerarquitzats en Centres Assistencials —

per cent que están adscrita ala Servéis d^Urgéncia.
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la modalitat d'eieroici professional, els percentatgos sdnSegons

ela aegQentss

53,85^

42,25^

3,89^

— Personal d^nsliilíucions Obertesi

- Personal d^Insti-tuoions Tancadess

- Personal deis Servéis d'Urgéncies:
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CUADRO NS2.33
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2«3« Eq;alpainent de les Instltucions obertes de l'INSALD]}

No és posslble oferlr, zil tan sois d^tma manera parcialitzada^

visi<5 de 1''equipament b&sic d''ambulatoria 1 de cónsultoris.

En general» les obres citados en aquest capftol fan referéncia a —

subratilant oís déficits, d'altra bazida prou coneguts i

evidonts, Vegou, en particular, l'obra "Assisténcia eitrahospitaléria

de la Sogorotat Social a Barcolona-Ciutat”, en el capftol titralat "La

qualitat assistenoial" 4anteriorment esmontada).

aquest tema.

No hi ba cap normativa que assonyali el tipus i la quantitat d'e _

qtiipaments que corrosponen ais ambulatoria i cónsul toris do la Sogu -

rotat Social. Unicament coneizem la publicaoid del üinisteri de Sre -

ball (Madrid, 196$), titulada "Dotaciones de material y especifica —

cienes técnicas de los ̂ bulatorios" i que no és més

tiva llista d''equipaments oís quals, en ccní:3a8t amb la realitat, no

hi ba manera de trobar.

71TLQ. ezhana —que

Sembla que la dotadé inicial ad;)udioada a cada centre té lloc

fimclé de lee cireamst&ncies (quantitat a invertir, fonamentalment)

La renovaoié o reposicié de material es fa a partir del "Plan de

eeaidades", el qual 6b presontat anualmont. Després, hi ha dades

permeten afirmar que una part del material assistenoial es perd

des«q>rofltat mentre que una altra part és sobreutilitzat fins

dar antiquat per raé deis nous avengos tecnológlcs (aiz6 és v&lid

e

ne

qu

o é

a que—

sobretot, por ais laboratoils d'.Análisis Clfniques), Ens sembla

gent, dones, marcar les Ifnies de treball segdents:

T2r

n

.

e

s

 -
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l) Fer tm inventari tasio d'equipaments, on constin les dotacions

previstes i les existents actualment* Issenyalar el tipas i la

qnaatitat de material desaparegut —si és aquest és el cas— o

totalment desaprofitat*

equipament basio tipas" per a ambalatoris i con -

saltoris, sense allanya3>-eo del tipos gen&ric d'asSisténcia

qae es dóna en aqnests moments*

2) Proposar an

3) Solacionar els déficits més nrgents i escandalosos (fonendos -

copia, aparolls do prosa de pressid arterial, etc); concreta -

Laboratoris d^inaiisis Clíni-

aix£ com a la dig —

ment, posar especial atonoi<5 ais

ques i a les instal.lacions do Eadiologia,

nlfioaciá. neoosstoia dal material que hi ha a algooes oonsnl -

ginecologia, fona-
tes d'especialitats (cirorgia, odontología,

mentalment) ●

ambient de responsabilitat qae perme-

material dieponible i la seva desapari-

a la Bireeoiá i Gastlá

Hatoralment, cal imposar on

ti controlar l'tSs correcto del

cid possi ble* En parlarem en el capítol dedicat

deis centres.
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2.4 , Becnrsos materiala. La Xarza Aaslstencial de l^INSAUIDt Insti~

t-gcíons obertea de la Segaretat Social a Catalmiya.

La valoració, háhxLo estrictament quantitativa, de la zarxa d ̂ambu

latoria i consultoris, és difícil; hi ha centres previstos, fins i tot

construíts, que per problemes no soluciónate, d'infraestructura o d'a¿

signació de plantilles, no es posen en funcionament* D'altra banda, hi

La una certa confusid en la terminologia aplicada* Els ambulatoria PNI

(’*Pla Nacional d'Inversions”) corresponen ais edificis antics, amb

^an capacitat aasistencial. Mds endavant, ban estat construíts altres

ambulatoris que ja no pertanyen a aquest Pía, peró que realitzen assi¿

t6ncla d especialitats* En alguna d'aquesta ambtilatoris continua ha —

vent hi consultos de M« i do Pediatria, encara que la tendencia ha

estat la de desviar aquest tipus d'assisténcia cap ais denomlnats

"consultoris modulats".

T!Vi T

OI quadre 2,35 oferim el nombre d'aquesta centres, per provín-
ciea«
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CUADRO N92.35

Otros
CentrosAmbulatorios (*) Consultorios

1 Centro de

Oiagnést^
co y Tra
tamiento.

BARCE LONA-CAPITAL 3112

1 Dispensa
rio.

48BARCE LONA-PROVINCIA 14

26BARCE LONA-TOTAL 79 2

TARRAGONA 4 9

LÉRIDA 5 2

5 5GERONA

95 240TOTALES:

(») So entiende como tal aquel centro que cuenta con consultas
de especialistas.

Fuente: Direcciones Provinciales del INSALÜD, 1980.
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E3. nombre de centres a tot Catalunya és de 139. El "Mapa Sanitari

de Catalunya assenyala^ de manei^a bastant aproximada, els déficits co

marcáis, i no farem ara l'^análisi detallada del tema. Només volem res-

saltar q.ue 9 comarques no tenen ni ambnlatori ni consultor!: Terra Al

ta, Priorat, Baii Penedés, Les Garrigues, Solsonés, Pallara Jussá, —

Pallara SobirA, Valls d'Aran, Ceirdanya. Hom pot veuro, a l'obra esmen-

tada, que les comarques més dotades soia les lleidatanes i les tar—

raconines*

Per aportar dades recents, oferim en el quadre2.36 la local!tza -

cié geogr&fica deis centres* A Barcelona és dificil de distingir entro

ambulatoria i consultorisj segoim la classifioació proporcionada per *

la delegacié aquost mateix any. Podem obserrar la no coincidSnoia

tro ola centres d'ambdds quadres per a Barcelona provincia, encara que

procedeixen de dues fonts diferents do la Belegacid provincial«^Rroba —

blement les discrep&ncies sdn degodes a l'us d''xma terminologia di fe —

rent; a la inolusid de centros que encara no presten servoi j a pos si -

bles errados de zona o geogrAfiques, etc* Be totes mañeros, el nombre

total do centres coincideix, aproximadament (- l) per a les dues fonts

consultados●

en ~
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CUADRO N2 2.36
s8SB8asaaBaasa

LOCALIZACION DE LAS INSTITUCIONES

ABIERTAS DE LA S. S. EN CATALUNYA

AMBULATORIOSLOCALIDAD

C/ Balmes, 20
C/ Numancia,23
"Buen Pastor"

C/Córcega,544
pe San Juan, 10
"San Martín".-C/Fluvia, s/nS
Trav. de Dalt, 79
Trav. de Gracia, 346
Especialidades."S. Ante. Me Claret
"José Maluquer"
"S. Anastasio". Avda. Calvo Sotelo
"Valle de Hebrón".- Ambte anexo
"San Andrés"
"La Guineueta".-PS Valldaura,135
"Pueblo Nuevo".- Lope de Vega, 132

BARCELONA-CAPITAL

Badalona
San Adrián de Besos.- Mar s/n2 ^
Manresa.- "Bages".- Plaza de España s/n-

Berga.- "Bergadá".- Avda. Generalísimo s/n-^
Hospitalet de Llobregat.- "Santiago Aposto!
Hospitalet de Llobregat.- Plaza Española, -
Hospitalet de Llobregat.- Rbla. J.Olivera ,
Prat de Llobregat.- "S. Cosme y S. Damian
Calella.- Bruguera, 140-142
Mataré.- Camí del Mig, 36
Sabadell.- "San Félix".- Carretera

Villanueva y Geltrú.- "Jaime I"
Villafranea del Panadés.- "Penedes

Igualada.-"Ntra. Sra. de Montserrat
Olesa de Montserrat.- C/ Anselmo Clave, 1S9

Esparraguera.— C/ Montserrat, 3
Sitges.- "San Juan Bautista"

Cí^S;e^r:=AÍda 1"sidro Martí

l?a"-Maígar??r¿¡ SlntlSy'- Avda? Mancomunidades
San Andrés de la Barca
Sta. Coloma de Gramanet.-
San Vicente deis Horts
San Baudilio de Llobregat.-
Cornelia de Llobregat.- "Virgen
San Juan Despí.- Rius y Taulet, 4
San Baudilio de Llobregat.- "Cinco Rosas
Granollers.- "Valles".- Museo, 13
Vich.- "Ausona".- Pza. Divina Pastora,

Barcelona,473

27 Enero".-AmbtSanexo

"Montolar"
del Remedio

BARCELONA-PROVINCIA
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CUADRO NS 2.36 (Cont.)
ssaasascBatasasaBaM^ssssnA

ambulatorios
'J ' II

LOCALIDAD

TARRAGONA Tarragona.- "Juan XXIII".- Ambte.
Mora de Ebro.- Antonio Asens, 27
Valls.- "Dr.
Reus.- "
Tortosa.-

anexo

Ignacio Sarro'* Brigadas Nav. s/nS
San Pedro".Carretera Riudoms s/nS.Ambts.
"Sto.Angel" Avda. Colón, 7

anexo

Lérida.- "Miguel Blasco Vilatela"
Balaguer.- Pe Guimerá, 5
Seo de Urgel.- Mayor, 8

Tórrega.- Avda. Catalunya,37 (Diputación, 2)
Tremp.- Pe Padre Mañanet, 2

Gerona.- Santa Clara,33
Ripoll.- "
Figueras.-
Olot.-

San Feliu de Guixols.- San Lorenzo, 12
Blanos.-

Santa María".- Bonaplata s/ns
"Ampurdón".- Tramontana s/n2

San Esteban".- Carretera Barcelona s

LERIDA

GERONA

/ns

LOCALIDAD CONSULTORIOS
SS=!^SBeS=Ss=B

Santo Cristo, 27
San Elias, 42
Bonaplata, 54-58

Consejo de Ciento, 26
Carreras Candi, 99-101
Rosellon, 78
Casanova, 12

Ciudad de Elche,
Quevedo, 13-15
Valencia, 377

P« de San Gervasio, 83
Maignon, 15

Marqués del Duero. 145
Palaudarias, 15-17
Dr. Sampons, 60
Montsech, 35-37

®°^cino".- Virgen de Lourdes, 101
Deis Garrofers, 66
Acacias, 27

Rasos de Peguera,
P« de Valldau
Cantera, 59
Sacedón, 18
Carlos I, 168
Lope de Vega,
Paraguay, 17
Clot, 196

27

7-9
ra, 214

8

BARCELONA-CAPITAL

_ xk
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CUADRO NS 2.36 (Cont.)
9S3 a S3S a V C3 a sas a as aa ai ss a a sa a

CONSULTORIOSLOCALIDAD

Igualada.- Pza. España, 10
Esplugas de Llobregat
Sta. Coloma de Gramanet.- Irlanda. 79
Sta. Coloma de Gramanet.- Florencia, -r-
Sta. Coloma de Gramanet.- Pje. S. Miguel,s/nS
Badalona.- Avda. Cataluña, 523
Badalona.- Sardana, s/n9
Badalona.- Juan Valero, s/n2
Badalona.- Calvo Sotelo, 118

Cornelia de Llobregat.- Anoia, 9
Cornelia de Llobregat.- Mosen Jaime Soler
Vich.- "Manlleu"
Torelló.-

Hospitalet de Llobregat.- Jensana, 58
Hospitalet de Llobregat.- Polig. Can Serró
Hospitalet de Llobregat.- José Antonio, 7
Hospitalet de Llobregat.- Pl. Ibiza, s/n-
Hospitalet de Llobregat.- Campoamor
Mataré.— Rda. Gotosa, 85—87
Mataré.- Avda. del Perú, 37-39
Mataré.- Ronda Cerdeña, 40

Ripollet-Moncada.-
Rubí.-
Sabadell.- Pueblo Nuevo La Salud
Sabadell.- Carretera Barcelona-esq
Sabadell.- PS Gaudí, 31
Sabadell,- Avda. Concordia, 35
Sabadell.- Carretera de Tarrasa, 449
Sabadell.- Lepanto, 192
Sabadell.- Rbla'. del Caudillo, 229
Sabadell.- Andorra, 85

Sardcnyola.- Polinyó, 12
Sta.Ms de Barberó-Sardanyola.- C. ^
Stc.MS de Barbera.- V. de la Asunción, s

Sant Cugat del Valles.- Alfonso Sala,

Tarragona.- Ebro,3.- B9 Torreforta
Tarragona.- Avda. Cataluña
Tarragona.- "S. Pedro y S. Pablo"
Tarragona.- B9 de la Canonja.- Bonavista
Tarragona.- Prat de la Riva, 22
Montblanc.- Miguel Alonso s/nS
Reus.- Zona Norte.- Rblc. Miré, 75
Reus.- Zona Sur.- R. Mauri

Lérida.- Zona 1.- P9 de Ronda
Lérida.- Zona 3.- Dra. Castells

44

.Hernán Cor

Badía

BARCELON A-PROVINCIA

tes

TARRAGONA

LERIDA

Gerona.-' Figuerola
Gerona.- Maluquer Salvador
Palmos.- San Juan Bautista de la Salle
Salt.-

GERQNA

1981 INSALUD.Volumen IV.FUENTE; Presupuestos Generales del Estado para
Tomo II. Anexos.- 1980
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La Xarxa assistencial de 1'INSALUD compren,

Catalunya 137 centres per a una població assegurada de

4.878.938 persones.

En el quadre 2.37 figuren els centres existents de la

Xarxa Ambulatoria de la S.S. els anys 1975 i 1976.

dones, a

C3UADRE NUM. 2.37
«aossBssaaxaaasasscBan

XARXA AMBULATORIA DE LA SEGURETAT SOCIAL

AÑOS
19761975ESTABLECIMIENTOS

C. do diagnóstico y trata
miento.

Ambulotorios P.N.I●

Ambulatorios provinciales
y concertados.
Consultorios.

6 7

242 273

301 321
380213

762 981TOTAL

Font: Memoria Estadística del I.N.P. 1977
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Si aquesta xarxa no hagués augmentat des de 1977 —segorament

que lio ha fet, encara que en una mesura desconegoda a nivell estatal,

almenys nosaltres en aquest moment la ignorem— se'n trobaria una

part important a Catalunya: exaotament el 13»96 per cent deis centres

assistenoials, la qual cosa permetria 1'assisténcia al 16 per cent

(a grosso modo) de la pobladó assegurada de tot l'Estat, que resideix
a Catalunya,

Deis 137 centres comptabilitzats, un 78 per cent és a la provin

cia de Barcelona i la resta, és a dir un 22 per cent, a les al tres

tres provine!es.

Comparem a continuacié la importancia percentual de la

aistencial amb el ool.lectiu d'assegurats a cada provincia.

zarza as—

^ poblacié
assegurada^ de la zarza

\ provincia

i  capital

;  total

45,2

20,332,8Barcelona

78,0

11,39,4Tarragona

Lleida
la5,2

8.47,4Girona

100,-100 ,-

els li —

investigaoié —

Barcelo —

Una an&lisi detallada de l'adequaoió espacial sobrepassa

mits d "aquest treball. Per a Barcelona^oiutat hi ha una

exhaustiva (L'Aasisténoia extrahospital&ria de la S, S, a
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nap-cin-tat. GAPS 1977. Col.legi de Matges) , on ressalta la bona distri -

buci<5 de la Xarxa Assiatenoial. La resta de la provincia, a pesar de 

amb mi nombre de centros molt important, presenta déficits de -

selectin, q,”*!© afecten fonamentalment les zones més densament

coniptar

po -caire

biades. A l©s tres provincias restante, 1'equipament ens sembla franca-

ment deficitari, especialment a la provincia de Lleida. Per tant,

de les tasques més urgents de 1'HÍSALÜD ba de consistir a nivellar els

importants desequilibris de la sova Xarza Assistencial, segoint les di

rectrius del Mapa Sanitari do Catalunya*
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2.5* Comentaxis a les dlvlsions orgSniqTies< adminiatratiYes i aanit&rles

de l^IMSALÜD

A contlzmacióy ezposem bretunent alganes reflexiona sobre els diver^

sos nivells q.ne componen, Interrelacionant-se d^’tina manera molt comple

xa, l^es-bractura de l'INSALnD,

Una descripció exhaustiva és més propia d'tma an&lisi estrictament

adminiatrativa; a més, la conjuntura actual, canviant des de la creacié

del ministeri de Sanitat i Seguretat Social i la posta en funcionament

do les tres entitats gestores (INSS, INSALUDE, INSEESO) no afavoreix —

gaire 1'apropament a l'estudi d'aquest cainp.

L'assisténcia sanitaria té una estructura piramidal —que ja hem —

comentat— basada en el nombre de titulara adscrits a cada facultatiu -

de G. Partint d'aquí, és estructurada 1 "assisténcia pediátrica, la -

d*especial!tats i la de practicanta i llevadores. La "pirámide'* comple

ta rep el nom d'"agrupaoié assistencial".

Diverses agrupacions assistenoials configuren la "zona", figoi®

delimitada i que té valor, sobretot, per a establir les "Inspoccions de

zona", en teoria una por cada 25*000 titulara.

realitzar la
Sobre aqüestes estructures es basa la normativa por a

dotacié de recursos i també per a exercir el "control" a partir del

cada zona( so —Cos d''Inspectora Médica, els quals estaña adscrits a

vint, a més d "una).

Paral.lelament, hi ha hagut alguna intenta de regionalitzacié, fo-
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namen-balment per iiiillorar l"ordenaci6 de 1'assisténcia hospitalSria.

Ho 3Ón gaire clara els criteris emprats per a es-tablir demarcacions -

geográfiqties, sobretot a lea zones amb denaitat de població aasegora-

da baiza* Hom parla de sectora i de aubaectora, amb criteris

ment conftisoso (Per eiemple, a la provincia de Girona tenim dos

toras el piámer, comprSn Girona^capitaúL i nuclis nrbans praxims j el -

aegon9 está, estructurat en tres snbsectors, les capgaleres deis

s<5n Figaeros, Olot i Bipoll, que oompten amb respectius ambulatoria).

certa —

sec -

quals

Aquesta sectors i subsectors geográfica comprenen un o mes muni —

cipis i depenen de les Agéncies, a efectos administratius (és

fa referéncia a altes i baixes de la S, Stot el que

a dir,

- ; mecanitzacid ̂

dades? prestacions económiques, etc..*).de

Finalment, els efectes económics derivats del funcionament de 

tota els centros sdn planificats i contrólate des de les Mministra

dona 9 qoslsé'psaBdBn éssers

- SectorialS9 si dirigoizen ambulatori(s) i/o consultori(s) ±/q

Servei(s) Ordinarl(s) d'tXrgéncia.

- Autánoma, si dirigeiz un sol ambulatori o un altre centre

directament assistencial (per ezeniple9 un dipósit de
mater

no

ial),

— Pe Besidéncia o Ciutat Sanitária
o de Servei Especial d-Urgén «

cia.

A Barcelona-província hi ha 23 Administracions, tal com figura

la taula n& 2. 38»
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TAULA NÜM.2.38
ssBsnaaaamBaaatl

NOMBRE D’AMBULATORIS INTEGRATS EN L*AOMINISTRAClO.

I NOMBRE DE LLIT5.

la. ADMINISTRACIO SECTORIAL D'AMBULATORIS; Numancia, 23
(Barcelona - 29)

1 AMBULATORI P.N.I.

1 AMBULATORI PROVISIONAL.

7 CONSULTORIS

1 DISPENSARI

2a. ADMINISTRACIO SECTORIAL D*AMBULATORIS; Pluvia, s/n.
(Barcelona - 19)

3 AMBULATORIS P.N.I.

3 AMBULATORIS PROVISIONALS

6 CONSULTORIS

2 CLINIQUES 208 Hits

3a. ADMINISTRACIO SECTORIAL D»AMBULATORIS; Manso, 19

(Barcelona - 15)

1 AMBULATORI P.N.I.

2 CONSULTORIS

Lleida, s/n.

(Barcelona - 4)

4a. ADMINISTRACIO AUTÓNOMA D*AMBULATORIS;

1 DIPÓSIT PROVINCIAL

5a. ADMINISTRACIO SECTORIAL D*AMBULATORIS; Rambla del Prat

(Barcelona - 12)

6 AMBULATORIS P.N.I.

1 AMBULATORI PROVISIONAL

5 CONSULTORIS

9 SERVEIS ORDINARIS D*URGENCIA

Pont; Dirección Provincial del INSALUD, 1980.
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TAULA NÚM. 2.38 (Cont.)
«araiaBsaaaniansB88nsaaiassma

6a, ADMINISTRACIO SECTORIAL D'AMBULATORIS; Santa Coloma de
Gramanet

1 AMBULATORI P.N.I.

3 CONSULTORIS

1 CLÍNICA MATERNAL 40 Hits

7a. ADMINISTRACIO.- CIUTAT SANITARIA "VALL D'HEBRON"; Pg. Valí
d'Hebron s/n(Barcelona-35)

1 CIUTAT sanitaria "VALL D'HEBRON"

1 CENTRE DE DIAGNÓSTIC I TRACTAMENT "DRASSANES"

1 AMBULATORI PROVISIONAL

2.308 Hits

aa. ADMINISTRACIO SECTORIAL D'AMBULATORIS; Concepció Arenal, 299
(Barcelona - 30)

2 AMBULATORIS P.N.I.

1 AMBULATORI PROVISIONAL

3 CONSULTORIS

2 SERVEIS ORDINARIS D'URGÉNCIA

9a. ADMINISTRACIO SECTORIAL D'AMBULATORIS; Pg. Valldaura, 135
(Barcelona - 31)

1 AMBULATORI P.N.I.

6 CONSULTORIS

IQq. ADMINISTRACIO SECTORIAL D'AMBULATORIS; Lope de Vega,
(Barcelona-5)

132

2 AMBULATORIS P.N.I.

4 CONSULTORIS

lio. ADMINISTRACIO SECTORIAL D'AMBULATORIS; Pl. España,
(Manresa)

s/n.

2 AMBULATORIS P.N.I.

2 SERVEIS ORDINARIS D'URGÉNCIA

12a. ADMINISTRACIO SECTORIAL D'AMBULATORIS: Rda. Torrassa, 143
(Hospitalet Llobregat)

3 AMBULATORIS P.N.I.

1 AMBULATORI PROVISIONAL

5 CONSULTORIS

3 SERVEIS ORDINARIS O'URGÉNCIA
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IAU^^NÜM¿^2¿38_^Cont¿2

13a. ADMINISTRACIO SECTORIAL D»AMBULATORIS; Comí del Mig, 36
(Mataró)

2 AMBULATORIS P.N.I.

3 CONSULTORIS

3 SERVEIS ORDINARIS D'URGÉNCIA

14q. ADMINISTRACIO SECTORIAL O «AMBULATORIS; Carretera Barcelona, 473
(Sabadell)

2 AMBULATORIS

13 CONSULTORIS

3 SERVEIS ORDINARIS D'URGÉNCIA

15a, ADMINISTRACIO. - CIUTAT SANITARIA "PRINCpES DE ESPAÑA";
(Hospitalet deLlobregat)

1.008 Hits1 CIUTAT sanitaria "PRINCIPES DE ESPAÑA"

16a. ADMINISTRACIO SECTORIAL D*AMBULATORIS; Avda. Calvo Sotelo
(Badalono)

1 AMBULATORI P.N.I.

4 CONSULTORIS

1 SERVEI ORDINARI D'URGÉNCIA

17a, ADMINISTRACIO SECTORIAL D'AMBULATORIS; Bellaterra, 41
(Cornelia)

2 AMBULATORIS P.N.I.

1 AMBULATORI PROVISIONAL

4 CONSULTORIS

5 SERVEIS ORDINARIS D'URGÉNCIA

18a. ADMINISTRACIO SECTORIAL D'AMBULATORIS; Pl. Divina Pastora, 6
(Vic)

2 AMBULATORIS P.N.I.

2 CONSULTORIS

3 SERVEIS ORDINARIS D'URGÉNCIA

19a. ADMINISTRACIO.- SERVEI ESPECIAL D'URGÉNCIA DE BARCELONA

20a. ADMINISTRACIO.« SERVEI ESPECIAL D'URGÉNCIA DE PAPALONA
santa" COLOMA DE GRAMANET I SANT ADRIA DEL BESOS

J.
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TAULA NÚM. 2.38 (Cont.)
aasMsaiasnaiaaaiiBsaa Aasaaaaft

2lQ. ADMINISTRACIá.- SERVEI ESPECIAL D’URGÉNCIA D’HOSPITALET DE
LLQBREGAT I CORNELLA DE LLOBREGAT

22a. ADMINISTRACIO.~ SERVEI ESPECIAL D»URG£NCIA DE SABADELL-
TERRASSA I SANTA MARIA DE BARBERA

23q. ADMINISTRACIO.« RESIPfeNCIA SANITARIA DE BADALONA

1 residencia sanitaria 1.222 Hits (en construcció)
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LLITS DELS CENTRES INTEGRATS EN CADA CIUTAT SANITÁRIA

CIUTAT SANITÁRIA "VALL D'HEBRON".- Barcelona

Residencia General.

Clínica Maternal.

Clínica Infantil.

T raumatologia.

1.116

370

426

396

CIUTAT SANITÁRIA "PRINCIPES DE ESPAÑA".- Hospitalet de Llobregat

1.008Residencia General

ALTRES CENTRES

138Barcelona: Clínica Victoria.

Clínica Adriano. 70

Residencia Sanitaria

(en construcció)

Badalona:
1.222

Santa Coloma de Gramanet:

Clínica Maternal "27 de Enero" 40
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Podem apreciax la gran complezitat de la trama admlzilstrativa as —

aistencial, mancada, segons el nostre parer, de criteris clara* Cal —

destacar qne les Agéncies han passat, recentment,  a formar paxt de —>

l'INSS* A més, hom oomenga a parlar de l'^área sanitaria", concepta —

nou la S* S* espantóla* Xndependentment del sen contingat,

urgent que s'intenti d'unificar la gestid d'aqüestes Sxees, sincronit—

zan-t perfectament llurs continguts assistencials  i administratius i —

els aspectes de planificacid, d'avalnacid i de control*

éa —
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3. ASSISTÉNCIA HOSPITALARIA
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3- ASSISTMCIA HOSFITJVTARIA

3.1* Inici de la política hospitalfixia

3.1.1. EstructTiracid hospitalAña

3.1.2. Les Institucions sanitáries tancades

3.1.3. Els recursos humans

3.1.3.1. Metges hospitalaria

3.1.3.2. Personal auxiliar sanitari

3.2. Funcionament de la Xarza Hospitalária General

3.2.1. Tara de freqüentació hospitalaria a Catalunya

3.2.2. Index de Botacid

3.2.3. Estada mLtáana general

3.2.4. Index d'ocupadó

3.3. Fundonament de

3.3.1. Preqüentadó Hospitalaria

3.3*2. Estades nútjanes

3*3.3. Classes d'intervenoions (iuin5rgiq.ues realitzades

3.3*4* Assisténcia tocológica

3.3.5. Servéis de Badiologia i d'Anaiisi

3.3.6. Index de mortalitat i de necrópsies

3.4. Bibliografía

la Xarxa Hospitalaria de la Seguretat Sodal

I
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3«1. Inlci de la política ho3PÍtalária

En iniciar-se la política hospitalaria de la Seguretat Social, hom

es plantejá la utilitzacid o no de la xarza hospitalaria existent al -

país. Per diverses raons, unes de caire social —imatge negativa que -

Inhospital tenia llavors entre la poblacid—,de caire técnic —insufi

ciencia de la dotacid existent— i de caire ideoldgic —intent de tras

Hadar al sistema de Seguretat Social 1'esquema conceptual de 1'exerci_

ci privat de la medicina^—j s opte per la creacid d'una xarxa prdpia ●

aji-qTie, per algunes dé les raons exposades, les institucións no.

Hóspitals sind Residencies Sanitáries les quals, amb una orga-

nitzacid horitzontal, estaven creades per a realitzar—hi les interven-

cions quirtírgiques deis metges generáis i especialistes de les Insti -

tucions obertes. Podem dir que no eren veritables Hóspitals sind nomás

centres de tractament quirúrgio.

Será a partir de l'any 1963» ̂ incidint amb els-canvia^regisla —^

tius, que les Residencies Sanitáries comenqaran a dsser concebudes com

a veritables Institucións hóspitaláries.

3*1.1. Bstmcturacid hoanitaláría

Un fet fonamental que incidirá sobre la definitiva estructu —

racid hospitalaria de les Residencies Sanitáries, és l'Ordre del lfi.ni£

teri da Treball de 28 de juliol de 1971 que regala la jerarquitzaoid -

en loo Institucións Sanitáries de la Seguretat Social (BOE no 185 do 4

d'agost de 1971)* El capítol II, artícle 5e, organitza i classifica —.

les Institucións Sanitáries tancades en els tipus següentst

a) Ciutats Sanitáries: son els con^lexos assistendáis compostos —

per una Residencia General i per altres centres especiáis de —

TraumatologiaF^ohabilitacid i Matemo-Infantil,
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b) Residéncies Sanitáries amb servéis regionals

c) Residéncies Sanitáxies provincials

d) Residéncies Sanit&ries comarcáis.

e) Centres especiáis: són els que poden ésser establerts a proposta

conformitat amb el que preveu el número

1" actuad 6

de l'Entitat Gestora de

2 de l'article 104 de la Llei de Seguretat Social per

beneficiaris i aens perjudici deisa favor de grups especiáis de

servéis assistencials

cionament de técniques sanitSries.

, amb finalitats d'investigado i de perfe¿

la Clínica Puerta de Hierro i del Centre -Aquest f6ra el cas de

"Ramón 1 Cajal" de Uadrid, del Centre de raxaplégios de Toledo?

de l'Institut Nacional de la —del de Valdecillas a Santander i

Silicosí d'Oviedo.

estableix lea diverses categories de Metges especia

tancades y que sdn

L'article 8é

deis Servéis jerarquitzats en les Institucionslistes

aqüestes:

a) Cap de Departament

b) Cap de Servei

c) Cap de SeccicS

d) Metge Adjunt

e) Metge Besident

f) Metge Intem.

Sanitaries hi ha dos classes -
En 1'organitzacid de les Institucions

d'organs:
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a) Els de govern, que inclouen la Direcció del Centre i la Junta

de Govern

b) Els d"assessorament,que son la Junta Facultativa i les

bles Comissions de control de qualitat.

possi-

La Direcció del Centre era atorgada fins ara a Inspectora Médics

del Cos Sanitari de l'Institut Nacional de Previsid; actualment, amb

la prpmulgacid del Decret d'agost de 1978, s'intenta desfxmcionarit-

zar la Direcció; per6, com que no s'aplica, ha quedat obert un perío

de d'indeterndnació en qué les Direccions són ocupadas oer Insnec —

tpra.M^cs o per Metges Clínica (generalment Caps de Departament o

de Servei) procedents ünicainent del camp assistencial.

Les Juntes de Govern de les Institucions tancades,

bianpa que tenen amb les de les Institucions obertes,

eztensament en el Capítol 9.

per la aem —>

són estudiadas

Les Juntes Pacultatives están formados
per representanta, Iliu -

rement elegits, deis diversos estaments professionals,

deis Caps do Departament, de Servei i de ’la Cap. d'Infermeres

són vocals nata; llura funciona són enrLnentment de

amb ezcepció

, que —

caire informatiu

i técnic* Aquest darrer aspecto és el que ós desenvolupat

verses comissions de control de qualitat.

en les di—

3«lo2, Les Institucions Sanitéries Tancades

En 1977 la Seguretat Social disposava en tot Espanya de

tata Sanitárias, distribuidos en aqüestes poblacions:

14 Ciu -
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2_ Barcelona

1— C5rdova

1- La Coriüaaya

~ Chanada 1

2- Madrid

1- Málaga

1- Mdrcia

1- Oviedo

1- Sevilla

1- Val&ncia

1- BilLao

1- Saragossa

son els —
Ciutats Sanitáries coraprenien 49 Centres, gueAguestes 14

aegüents:

14 Eesidéncies Generáis

10 Hospitals PediAtrios

8 Centres de Traumat ologia i Rehabilitad ó

6 Eesidéncies Infantils

6 Eesidéncies Materno—Infantils

A més, hi havia 88 Residencies a la resta de les províncies:

42 Residencies provincials

28 Residencies comarcáis

5 Centres Especiáis

6 ünitats Máternals

1 Centre de Rehabilitad<5

6 Residencies Materno-Infantils
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Tot aix6 amb un total de 41.582 Hits.

Hi havla 33 Residéncies en construcció, ambs

18 Residéncies provincials

9 Residéncies comarcáis

3 Centres Especiáis

1 Residéncia Matemo-Infantil

1 Centre de Traumatologia i Rehabilitaciá

que significaven 11.303 Hits.

Hi havia programats 39 Residéncies i 2 Centres Especiáis*ambs

21 Residéncies Provincials

17 Residéncies Comarcáis

2 Centres Especiáis

1 Residéncia J^atemo—Infantil

que serán 12.429 Hits.

Ponts Llibre Blanc de la Seguretat Social. Ministeri de Treball.

Maig 1977.

A Catalunya la zarza assistencial hospital&ria de qué disposa la

Seguretat Social actualment (1979) ás aquestas
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Baxcelona

amb 2.308 Hits.

Princeps d'Etepanya” amb 1.008 Hits.

_ Ciutat Sanitária "Francisco Franco

- Ciutat Sanitaria

- Clínica Adriano amb 70 Hits.

- Clínica Victória amb 127 Hits.

- Clínica Maternal de Santa Coloma de Gramenet amb 4O Hits.

total de 3»553 Hits.Constitueix un

Tarragona

- Eesidéncia Sanitaria "Joan XXIH" amb 327 Hits.

- Residancia Sanitaria "Verge de la Cinta

— ^esidancia Maternal de Reus,

Constitueix un total de 573.

amb 22

amb 26 Hits.

0 Hits.

Girona

Alvares de Castro" amb 290 Hits- Residéncia Sanitaria

Lleida

General Mosoardó" amb 262 Hits.Residéncia Sanitaria

hospitalaris propis de la Seguretat So-

índex de 0,9o sigui un

En resum, el total de Hits

Catalunya és actualment de 4.670cial a

Hits per mil protegíts.
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3.1«3« Sis recursos humanB

Mg-tges ñospitalaría

El quadre3.1 mostra el nombre de metges hospitalaris, per

especialitats, de la Seguretat Social a nivell de tot 1'Estat i el —

percentatge q.ue representen sobre el total.
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CUADRO N23.1

NdMERO DE MÉDICOS HOSPITALARIOS AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD

SOCIAL Y PORCENTAJE SEGUN ESPECIALIDADES, SOBRE EL TOTAL

(Diciembre, 1976)

% del totalEspecialidades Especialistas

Medicina interna

Anestesia-reanimación

Toco-Ginecología

Medicino Pediátrica ●

Cirugía general

Troumatología

Análisis Clínicos

Radiología

Oftalmología

Hemato1ogí a-Hemot e rapia

Medicina intensiva

Urología

Rehabilitación

Otorrinolaringología

Anatomía Patológica

Neurocirugía

Farmacia

Cirugía Plóstica

Cirugía Pediátrica

Electroencefalografía

Cirugía Maxilofacial

Medicina Preventiva

Cirugía Cardiovascular

Cirugía Torácico

1.648

1.475

1.274

1.215

1.149

1.054

11*60

10*38

8*97

8*55

8*09

7*42

6*85

5*70

3*50

3*35

3*14

3*08

2*94

2*73

2*13

1*84

1*71

1*54

1*46

1*35

1*21

0*88

0*82

0*76

973

810

497

477

446

438

418

388

303

262

243

219

208

193

173

126

116

109

14.214Total

Fuente; Libro Blanco de la Seguridad Social. Ministerio de Tra-
bajo. Mayo 1?77.
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En el quadre 3.2 veiem la di s tribu ció provincial a Catalun;jra deis

metges amb exercici ais Hospitals de la Seguretat Social (1975-1976) i

el nombre de Hits per metge*
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CUADRO N2 3.2
aasaaaaacissasi

DISTRIBUCION PROVINCIAL DE LOS MÉDICOS CON EJERCICIO

EN LOS HOSPITALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (1975-1976)

Y nJmero de camas por Médico (1976).

N& de médicos NS médicos/
como.Provincia TP761975

Barcelona 1504 1549 2'11

3'62Tarragona 151 147

Lérida 4*5155 57

4'465651Gerona

Fuente; Elaboración propia en base a los datos del INP.
Memorias Estadi^icas.

ooncentració médica- a la provincia

de Hits per metge,

4,51 de Lleida, éa molt

corresponen a aquest

Una vegada més és ben palesa la

de Barcelona i també podem observar com el nombre

que oscil.la entre el 2,11 de Barcelona i el

inferior ais aconsellables 7 Hits per metge que

tipus dCespitáis.
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El q-uadre 3.3 presenta la mateixa distribució per regions.
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CUADRO N8 3 .3
aaaasaacBaasi

DISTRIBUCION DE LOS ̂ CDIC0S CON EJERCICIO EN LOS

HOSPITALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (1975»1976) Y

DEL NUMERO DE CAMAS POR MÉDICO. (197g)POR REGIONES

19761975ANOS

N9 de Médicos N9 de MédicosREGIONES NS de coraos
por médico

Andalucía Oriental

Andalucía Occidental

Levante

Cataluña

Aragén

Vas ongados-Navarra

Castillo-Leén

Asturias-Galicia

Centro

Extremadura

Insular: Baleares

Conarias

2'64

2*96

3*09

2'38

3*00

3'20

3'67

3*95

2'08

6'00

3'66

2'95

928 939

1.381

1.983

1.761

1.349

1.872

1.809

667685

1.006

1.312

1.296

3.181

1.081

1.295

1.253

3.050

262 251

206217

344 334

14.240 14.222 2'92TOTAL

Fuente: Necesidades Sanitarias y Recursos Asistenciales. Ministe

rio de Sanidad y Seguridad Social. INSALUD. Madrid, 1979

La media catalana de número de camas por médico (2,38),

la do la Región Centro (2,08), es la mas baja do todo el Estado

Español.

junto con
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3.1.3*1* Personal au:ciliar sanitari

El personal anziliar sanitari, a nivell de tot Espanya,

3.4era el desembre de 1976 el que podem apreciar en els quadres

3.5. Les proporcions infermera per metge i Hits per infermera,

les veiem eú. quadre 3*6 EL quadre 3*7 mostra la distribució pro^

vincial d'aquest personal sanitari, a nivell d'infermeres—ÜiTS i  -

d"auriliars de clínica.
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DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERIA QUE EJERCE

EN LOS HOSPITALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(1975 ~ 1976)

AÑOS 1975 1976

Número Número% %PERSONAL

Titulados 56'5622.475 27.433 55*77

Auxiliares Clínica 17.262 43*44 21.754 44*23

49.187 100*0039.737 100*00TOTAL

Fuente; I.N.P. Memorias Estadísticas.
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CUADRO N23^
aasoiBnssMasflia

DISTRIBUCIÓN POR CLASES DE PERSONAL TITULADO

DE ENFERI^RIA QUE EJERCE EN LOS HOSPITALES

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(1975-1976)

AÑOS 19761975

Número Número% %PERSONAL TITULADO

25.667 93*56

2*21

Enfermeras A.T.S.

Fisioterapeutas

Terapeutas ocupaciona-
les.

Matronas

20.890 92*95

2*65 607596

6867 0*30

4*10

0*25

3*981.091922

22.475 100*00 27.433 100*00TOTAL/

Fuente: I.N.P. Memorias Estadísticas.
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CUADRO N95.6

NdMERO DE PERSONAL DE ENFERMERIA EN LOS HOSPITALES

DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR hCDICO Y NUMERO DE

CAMAS POR ENFERMERA

(1975 - 1976)

Afk)S 1975 1976

Camas
p/.enfermera

Enfermeras
p/ médico

Enfermeras
p/ médico

Camas
p/ enfermera

PERSONAL

Titulados 1*521*58 1*79 1*93

Auxiliares
de Clínicas 1*53 1*912*331*21

3*462*79 2*33 0*^84TOTAL

Fuente; Necesidades Sanitarias y Recursos Asistenciales.

Ministerio de Sanidad y Seguridad Social. INSALUD.

Madrid 1979.
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CUADRO NS3.7

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DEL PERSONAL DE ENFERMERIA EN LOS

HOSPITALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, NOMERO POR MÉDICO Y CA¬

MAS POR PERSONAL DE ENFERMERIA (1976)

TITULADO AUXILIAR TOTAL

Ns por leamos
médico por au

xiliar

Núm. Núm.Núm. ComasCornosNg Enf. Ng por
médicoPROVINCIA por me

dico
por en
fermo

por en
f ermfl)Q-

1*662574 1'27 1735Barcelona 1*12 1*88 4313 0*78 1*32

462 0*871'71 2'12 211 1'43 2’52 3*14Tarragona 251

Lérida 1'96 2’86112 2'29 90 1'58 202 3 *54 0*79 ,

1'16Gerona 2'84 1'57 131159 2'33 1'91 290 5*17

Fuente; Elaboración propia en base a los datos del INP.
Estadísticas.

Memorias

Una primera lectura del Cuadro nS 7 nos parece ofrecer una elevadísima dota
ción do personal de enfermería ya que, como podemos apreciar, el número de
camas por personal total do enfermería (enfermeras tituladas más auxilia
ros) oscila entre el 0,79 de Lérida y el 1,32 de Barcelona? cifras estas
muy inferiores a las aceptadas normalmente para este tipo de Hospitales
son do 3,8 camas por enfermera. No obstante es necesario precisar que
los Hospitales do la Seguridad Social,los Servicios Centrales (Laborato
rios, Radiodiagnóstico, etc.) y las Consultas externas, absorven un impor
tante número do este personal, lo cual conlleva una sensible modificación
en los índices antes mencionados.

que
en
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mostra la mateixa distribucid a nivell regional.El quadre 3«8

Catalunya, amb una mitjana d'1,22 Hits per infermera, se sitúa

damunt de la mitóana estatal que és d'l,l8 Hits per infermera.

Canáries amb 1,88 i el més baix a Ex —

per

L'índex més alt correspon a

tremadura amb 0,85.
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CI- CU9 0 1. 00 0 90 9 X C

 D
(A > íA (AC

<0 <0 -J O < >Z O <0 o UJ

Ü!
cr

o O

Ul
OOcr 3UJ

QL tij



209

El quadre 3*9 presenta la distribució provincial de la

d'auxiliars sanitaris titulats.

e
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CUADRO^N9|.9

DISTRIBUCION PROVINCIAL DE FISIOTERAPEUTAS1.

TERAPEUTAS OCUPACIONALES Y MATRONAS. (1976)

PROVINCIA FISIOTERAPEUTAS TERAPEUTAS
OCUPACIONALES

MATRONAS

6Barcelona 75 58

Tarragona 12 162

.Lérida 7

Gerona 6

Fuénte; Elaboacién propia en base a los datos del INP.
(Memorias Estad^ticas)

La escasez de fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales en Cata

lunya (los provincias de Lérida y Gerona a nivel hospitalario no

tienen ninguno), es un hecho que condiciona importantes consecueri
cias económico-sanitarias.
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mostren el nombre ideal i el real de Hits

1^avantproJecte de Reglament d Hos —

Els quadres 3*10 i 3»H

per metge i per infermera, segons

el íanisteri de Sanitat i Seguretat Social respectivament, —pitáis i

dada orientadora per a comparacions interessants  i necessáries.com a
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CUADRO

NUMERO IDEAL Y REAL DE CAMAS POR MEDICO EN DISTINTAS

CLASES DE HOSPITALES

Ndt^RO IDEAL SEGUN EL

 AMBITO
NUMERO

N9de medio
ideal

(en todos)

N9 de medio
ideal

(en todos)

En En En
CLASES

provincialeslocales regionales

10*0 6*0Generales

Quirúrgicos

Maternales

Psiquiátricos

Antituberculosos

8*0 8'0 4*4

6*08*0 7*0 7'0 3*8

8!0 7*0 6*0 7*0 5*2

75'0

50*0

60*0

40*0

60*0

40*0

41*5

29*0

45*0

30*0

Fuent4; Necesidades Sanitarias y Recursos Asistenciales, Ministerio de Sanidoí
y Seguridad Social. INSALUD. Madrid 1979.
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CUADRO^Nasai

NUMERO IDEAL Y REAL DE CAMAS POR ENFERNERA

EN LAS DISTINTAS CLASES DE HOSPITALES

Número medio
real por
titulado

Número medio
ideal

NU^CRO

CLASES

2*6Generales

Quurúrgieos

Maternales

Psiquiátricos

Antituberculosos

4*5

4'63*5

3*5 4*1

46*5

22*5

9*0

10*0

Fuentes; Anteproyecto del Reglamento de Hospitales.

Necesidades Sanitarias y Recursos Asistenciales.
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social.
Madrid 1979.

INSALUD.
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3.2. Funcionament de la Xarara Hospjtal&ria Cteneral

Intentar conéixer el funcionament tant de la xarxa hospitalá-

ria en general com la de la Seguretat Social en particular es una —

.  tasca molt difícil, per6 creiem que pot ésser ütil com a primera —

aproximació,-.d'una banda, conéixer l'evolució i la situacid actual —

de, quatre deis indicadors de funcionament liospitalari més cl&ssics,

que son els següents: freqüentació hospitalaria, índex de rotació, —

estada, ndtjana general i específica i percentatge d^ocupacid:i 1 ‘*«1 —

tra banda, exposar i analitzar algones facetes del treball assisten —

cial com per exeinples intervencions quirdrgiques realitzades, parta,

.  servéis de radiología i análisis efectuats i necrSpsies aconseguides.

Indis cu tiblement aix5 no és un Scanner de la nos tra dotacid hospi

talaria de la Seguretat Social, és simplement, creiem, un bon ftcnt i

perfil de crani.

Exposarem primer l'análisi deis quatre indicadora hospitalaris

mentatsi freqflentaoié, índex de rotacid, estada mitjana i percentat—

ge d'ooupacid, referents a tota la xarxa d'hospitals de Catalunya en

general; en una segona part farem l'estudi deis mateixos indicadora —

aplicant-lo només ais hospitals de la Seguretat Social de Catalunya.

es-

3.2.1, Taxa de freogentacid hoapitalá.ria a Catalunya

EL quadre 3*12 mostra la taxa de freqüentacid hospitalaria

durant els anys 1974 i 1976 a les quatre provínoles catalanes.
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£ü¿g59-NSi--

DISTRIBUCION PROVINCIAL DE LAS TASAS DE

FRECUENTACION HOSPITALARIA. AÑOS 1974 ̂  1976

Provincia 19761974

85*887*1Barcelona.

82*4Tarragona. 81*3

Lérida. 76*1 79*1

64*863*7Gerona.

Fuente; Elaboración propia en base a los datos del INP.
"  Memorias Estadísticas.

Las tasas de frecoentación hospitalaria en las cuatro provincias

catalanas son aún bajas en general, sobre todo comparativamente

con las cifras que se manejan a nivel europeo (100,150 y 200 ingre

sos por 1000 habitontes y año en Inglaterra, Suecia y la URSS res

pectivamente). Es de suponer como indica la tendencia en los años

anteriores, que estos índices irán aumentando, lo cual agravara,

si no se> tiene en cuenta a tiempo, lo ya difícil situación hospi-

tolario.
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SI quadre 3»13 podem apreciar la distribucid regional de les -fcar-

3ces de freqüentacid bospitalária per ais mateixos anys de 1974 i —

1976.
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DISTRIBUCION REGIONAL DE LAS TASAS DE "FRECUENTACION HOSPITALARIA".

AÑOS 1974 V 1976

AÑOS 1974 1976

FRECUENTACION
% sobre
total

% sobre
total

NS de

ingresos

Frecuon
tacióñ

N9 de

ingresos

Frecuen
taciónTREGIONES

Andalucía Oriental

Andalucía
Occidental

Levante

Cataluña

Aragón

Vascongadas-Navarra

Castilla-León

Asturias-Galicia

Centro

Extremadura

Insular: Baleares
Canarias

6*53

10* 10

175.647

270.991

6»54

10*10

168.296

260.160

65*2

78*6

67*4

81*1

326.856

490.148

86.481

225.065

237.689

221.842

437.507

57.744

58.012
97.761

76*9

78*0

73*7

76*2

82*6

71>* 3

82*6

71*7

59*3

70*4

54*1

92*9
73*4

12*17313.822

470.218

82.750

215.995

228.598

212.675

419.830

55.435

55.818
93.723

12*17

18*24

3*21

8*38

8*87

8*25

16*29

2*15

2* 17
3*64

18*25

3*22

8*38

8*85

8*26

16*29

2*15

2*16
3*63

83*3

74*2

61*4

71*7

92*8

92*8
75*2

2 685.743TOTAL 2 577.319 100*00 73*4 74*9100*00

Fuente; Necesidades Sanitarias y Recursos Asistenciales.
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social. INSALUD. Madrid 1979.

La media catalana de frecuentación hospitalaria que es de 78*0 ingre

se sitúa por encima de la media estatal quesos por liOOO habitantes,

os de 74*9. Baleares y Extremadura con 92*8 de tasa se sitúan en los

primeros lugares del Estado.
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3.2.2. L"Index de Rotaci<5

El quadxe 3.14 mostra la distribució provincial de 1 "Index de Ro-

tacid segons el tipus d"Hospital,

SI quadre

cid a nivel1 regional.

^,15 mostra la distribucid deis mateixos Indexs de Rota
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CUADRO N93J.4

DISTRIBUCION PROVINCIAL DEL INDICE DE ROTACIÓN

SEGUN EL TIPO DE HOSPITAL

(1974)

Provincia Quir. Psiq. Anti.Gruí. Mat. Inf. Otros

21'5 27'6Barcelona 30’1 25*5 1'50 2*0 4*8

15*2 29'2 39'3 0*40 1*1irragona

Lérida 19'6 26'3 1’50 1'7

1’417*4 23'2 0*70Gerona

rúente; Elaboración propia en
Memorias Estadísticas.

base a los datos del INP.

Los Indices de Rotación enfenno/cama en las cuatro provincias cata

lanas son relativamente bajos en cuanto se refiere a hospitales gene¬

rales» oscilando entre el 21*5 de Barcelona y el 15*2 do Tarragonai |
cifras dentro do los li¬en el resto de Hospitales se mantienen unas

mites aceptables.
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CUADRO NSaaS

DISTRIBUCION REGIONAL DEL INDICE DE ROTACION, SE-1

GUN EL TIPO DE HOSPITAL. (1974)

CLASES
l^NERA- QUIRURGI MATERNA- INFANTi PSIQUIA

TRICOS
ANTITU-
BERCUL.

OTROS TOTAL
REGIONES LES eos LES LES

Andalucío t
Oriental

Andalucía
Occidental

Levante

Cataluffa

Aragán

Vascongadas-
Navarra

Castilla-
Le¿n

Asturias— 
Galicia

Centro

Extremadura

Insular:

Baleares
Canarias

17*5 27*0 21*1 14*3 0*9 l'B 4»8 13*9

23'8 24'2 17*1 24'7 1*4 17’61*8 4*5

21*7 29*5

27*6

24*5

26'8

6*130*8

30*7

1*0 1*0 3*6 17*7

16'0

11*6

13*4

20*6

14*5

19*4

25'5 1*1 2*0 4*2

8*7 0*4 2*8 27*6

31*31 3*1 1*0 3*0 2*9

18*7 21*7 11*0 0*6 0*9 2*7 12*0

-16*7 21*4 -16*8 1*2 1*1 0*8 13*5

17*6

19*4

25*4

27*0

32*2

14*2

11*5 1*3 2*5 5*7 13*7

1*8 14*20*7

20*9
20*1

28*2
36*5

11*8
33*0

1*1 0*4 16*2
15*436*7 2*5 1*4 2*4

total 19*3 25*8 25*4 15*0 1*1 1*8 4*3 14*6

Fuenta»
Elaberacié
los EstablL?-®**^? ●" ° datos del I.N.E. -Estadfeticas de

mientes Sanitarios con régimen de internado".

A nivel Ínter
**®gional, Catalunya

● on loa

^ de 25*5
“"08 límites

es
●  supera con

con un "turnover" en los hospitales gene-
qairúrgicos de 27*6, en los maternales de 30*7 y en

rales de 20*6
los infantil

 creces la msdia estatal, y se sitúa den-
nceptables.

tro de
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3#2#3a Estada raít,i ana general

El quadre 3.I6 mostra 1" estada mitjana general per ais anys 1974 i

1976.

El quadre 3*17 mostra la distribuciá regional d'aquesta estada

mitjana.
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DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE LA

ESTANCIA MEDIA (1974 y 1976),

1976Provincia 1974

Barcelona 14*12 13*98

31*65 36*81Tarragona

Lérida 11*18 12*50

23*06 25*45Gerona

-uente; Elaboración propia en base a los datos dél INP.
Memorias Estadísticas’.

Barcelona y Lérida, con unas estancias medias generales en 1976 de

13*98 y 12*50 respectivamente pueden ser consideradas dentro de los

valores normales. Las cifras de Tarragona y Gerona (30*81 y 25*45

respectivamente) hay que interpretarlas teniendo

tan enmascaradas por el elevado número de camas psiquiátricas que
tienen estas provincias.

en cuenta que es-
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CUADRO N93J.7
aaasMaasBsa

DISTRIBUCION REGIONAL DE LA ESTANCIA MEDIA (1974  y 1976)

AÑOS 19761974

NUMERO

REGIONES Estancia MediaEstancia Media

Andalucía Oriental

Andalucía Occidental

Levante

Cataluña

Aragón

Vascongadas-Navarra

Castilla-León

Asturias-Galicia

Centro

Extremadura

Insular: Baleares

Canarias

16*42

13*42

13 * ogi

20*0

22*02

19*88

21*39

18*38

19*60

16*99

13*04

16*98

16*73

14*09

13*29

20^6

21*88

20*16

21*66

18*24

19*71

17*40

15*06

17*45

17*40TOTAL 17*14

Fuente: Necesidades Sanitarias y Recursos Asistenciales.
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social.
INSALUD. Madrid 1979.

A nivel estatal Catalunya con una estancia media general en toda

su red do 20*6 días, se sitúa por encima do la media estatal (17*40).
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3*2*4* L^Indez d*0cm)aci6

EL quadre 3*18 mostra la distribució provincial de 1^'Index i'ocu

pad <5 de l'any 1976.

El quadre 3*19 en mostra la distribució regional.
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CUADRO N9SJ.8

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DEL INDICE DE OCUPACION (1976)

1976Provincia

65'44Barcelona

79'59Tarragona

Lérida 62'04

62'49Gerona

Fuente; Elaboración propia en base a los datos del
INP. Memorias Estadísticas.

Los Indices de ocupación son en general bajos» oscilando entre

el 79*59% de Tarragona (que es la excepción a la regla) y

62*04 de Lérida. La infrautilización evidente que esto signi

fica de nuestra red hospitalaria,es un hecho crucial a tener

en cuenta ante cualquier planificación del sector.
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£y£252=»SH2

DISTRIBUCION REGIONAL DEL INDICE DE OCUPACION EN 1976

Indice de ocupaciónREGIONES

Andalucía Oriental

Andalucía Occidental

Levante

Cataluña

Aragón

Vascongadas-Navarra

Castilla-León

Asturias-Galicia

Centro

Extremadura

Insular: Baleares

Canarias

65*75

70*38

64*02

67*39

64*21

69*89

74*33

71*50

73*97

64*80

70;* 73

73*43

69*59TOTAL

Fuente: Necesidades Sanitarias y Recursos
Asistenciales. Ministerio de Sanidad
y Seguridad Social. INSALUD. Madrid 1979.

La media estatal de ocupación (69*59%)

baja» lo cual nos corrobora a nivel del Estado 3a infra-

utilización de nuestra red hospitalaria,

ocupación en Catalunya (67*39) aún se sitúa por debajo
de la citada media estatal.

es francamente

La media de
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3.20 mostra el percentatge de malálts ingressats segons

el tipus d'assisténcia que els ha estat prestada  a tota la xarxa hos —

pltalária de 1'Estat espauyol.

El quadre
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CUADRO NS3^0

PORCENTAJE DE ENFERMOS INGRESADOS, SEGUN EL TIPO

DE ASISTENCIA QUE SE LES HA PRESTADO,

%TIPOS DE ASISTENCIA

Medicina Interna y especialidades
médicas.

Cirugía general y especialidades
quirúrgicas.

Obstetricia.

Ginecología.

Prematuros.

16*8

40*8

23*9

4*6

0*9

Medicina pediátrica.

Cirugía pediátrica.

Psiquiatría.

Tuberculosis.

Rehabilitacián.

O^os tipos de asist

6*2

1*3

2*5

0*5

0*7

encia. 1*8

TOTAL 100*0

Fuenta;
dlaboración propia en base a los datos
ciroiaA+;.o o ̂ ®^««*ística de los Estable-

temado-. con régimen de in-

destacar que casi el 50% de los ingresos

^exactamente el 46*7%) han
^ermos quirúrgicos.

correspondido a en-
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3*3* Funcionament de la Xar^ca Hospital&ria de la Seguretat Social

XL quadre 3.21, i entrant ja en la segona part d'aquest ca

pítol la qual esmentávem al preámbul, podem observar la distribució —

provincial deis ingressos hospitalaris de la Seguretat Social i el

nombre d"ingressos per mil protegits ̂ corresponents ais anys 1975 i

1976.

El quadre 3»22 mostra la distribució regional d'^aquests ingressos

en els mateizos anys.

El quadre3.23 móstra la distribució deis ingressos hospitalaris -

de la Seguretat Social segons especialitats, referits a tot l'Estat —

espanyol●
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DISTRIBUCIÚN PROVINCIAL DE LOS INGRESOS HOSPITALA¬

RIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y NÜMERO DE INGRESOS

POR MIL PROTEGIDOS (1975-1976)

1975 1976

N9 Ingresos
por 1000
protegidos

N9 In- N9 In- N9 Ingresos
por 1000
protegidos

PROVINCIA
gresos gresos

63'74Barcelona 290.879 59'41 317.910

69'869*0329.029 29.394Tarragona

Lérida 9.804 37*77 11.244 39*37

18.760Gerona 14.385 41*57 47*90

Fuente; Elaboración propia en base a los datos del INP.
Memorias Estadísticas.

3.3,1.
Las ya bajas cifras de frecuentación hospitalaria que observábamos

en la red general, se reducen drásticamente cuando se refieren a

los hospitales de la Seguridad Social. Las tasas de Lérida y Gero

na (39*37 y 47*90 ingresos por 1.000 protegidos respectivamente)

son escandalosamente bajas y muy indicativas do un determinado

funcionamiento hospitalario.
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CUADRO N 93.22

DISTRIBUCION REGIONAL DE LOS INGRESOS HOSPITALARIOS

DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y NUMERO DE INGRESOS POR MIL

PROTEGIDOS POR LA ENTIDAD. (1975 - 1976)

1975ANOS

INGRESOS Número de
ingresos.

Número de
ingresos

N9de ingresos
p/mil pret.

N9 de ingresos
p/mil prot.

¡REGIONES

Andalucía
Oriental
I
Andalucía
Occidental

Levante

Cataluña

Aragón

Vascongadas-
Navarra

Castilla-Ledn

Asturias-Galicia

Centro

Extremadura

Insular:

115.891 55*09 131.330 59*97

231.903

226.595

344.196

70.300

79'34

63*85

79*14

72*61

;254.483

[239.968
384.648

68.270

85*22

69 * 94

79*13

73*79

152.204

164.091

132.267

312.513

49.398

71*79

63*42

42*11

62*49

75*30

81*03

69*51

42*95

61.* 12

50*93

174.155

183.766

138.627

328.186

54.873

65*11
54*93

63*72
59*59

36.845*
56.543

Baleares
Canarias

35.140
62.122

68*261.896.520 65*42 2.051.694TOTAL

Fuente: Necesidades Sanitarias y Recursos Asistenciales.
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social. INSALUO
Madrid, 1979.
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CUADRO N83^3

DISTRIBUCION D£ LOS INGRESOS HOSPITALARIOS DE LA

SEGURIDAD SOCIAL POR ESPECIALIDADES.

(1975 - 1976)

AÑOS 1975 1976

INGRESOS
Número % Número %especialidad

Cirugía General

Traumatología

Otorrinolaringología
Tocología

Aparato Digestivo

Oftalmología

Ginecología

'Jfología

^i»'ügía Torácica

Neurocirugía

Odontología

Accidentes

Tratamiento mádico
Podiatría:

En t e rmos

Acompañantes

(Radioterapia

Otros servicios
quirúrgicos.

Obstetricia

de

no

229.637

109.733

59.541

425.614

9.283

22.535

47.638

37.682

17.395

11.974

4.133

12*10

5*79

3*14

22*44

0*49

1*19

2*51

1*99

0*92

0*63

0*22

245.984

117.192

68.316

453.454

17.890

26.018

60.018

43.566

11.043

13.683

3.715

11*99

5*71

3*33

22*10

0*87

1*93

2*93

2*12

0*54

0*67

0* 18

7.823

293.603

0*41

15*48

13.491

327.751

0*66

15*97

158.668

27.160

7.628

8*37

1*43

0*40

160.358

21.134

5.718

7*82

1*03

0*28

80.944

345.524
4*27

18*22
94.948

366.890
4*63

17*88

total 1.896.520 100●00 2.051.694 100*00

Puente: I.N.P. Meqiorias EstadístiICOS.
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3.3*2. Estada nri t^-^ana

Veiem al quaxire 3o24 la distribució provincial de les estades mit-

janes ais Hospitals de la Seguretat Social els anys 1975 i 1976.

mostra la distribucid regional d ‘'aqüestes estades —El quadre 3*25

mitjanes.

podem apreciar la distribucid de les estades mit —

janes hospitaláries de la Seguretat Social segons especialitats,  els

anys I975 i 1976, referidos a tot l'Estat.

Al quadre 3*26
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CUADRO N2 3.24
=3SSS3SSSCS388=8S3a

DISTRIBUCION PROVINCIAL DE LAS ESTANCIAS MEDIAS

¿N LOS HOSPITALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (1975-1976-1979)

Provincia. 1975 1976 1979

Ba^pcelona

Tarragona

J-épida

Gerona

8*44 10*948*82

7*49 8 *357*69

9*217*97 7*55

6*41 6*44 8 * 15

Euentft. Elabo
base a los datos del INP.

del y Anteproyecto de Presupuestos Genera-
■«.●^oaluD para 1981.

Las
«stancias

ban entre ®1 8
"tedias de

●e las cuatro provincias catalanas, que oscila-

Barcelona y el 6*44 de Gerona, podían considero£

B  tipo de hospitales, generales y quirúrgi-

»82 de
buenas
e

■  ̂®^ieren;
●“Qzonabi

sin deembargo, a pesar de mantenerse dentro
A A y

I  se

se como

eos, a que

unos límites

"'wy
s

obseerva una tendencia a la prolongación

94 Barcelona),
quirúrgicos.

posiblemente debido al ingreso de
de Xas mismas (ig
pacientes no

l  ■
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CUADRO Nfi%¿5

DISTRIBUCION REGIONAL DE LAS ESTANCIAS MEDIAS EN

LOS HOSPITALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

(1975 - 1976)

AÑOS 19761975

Estancia media Estancia mediaREGIONES

Andalucia Oriental

Andalucía Occidental

Levante

Cataluña

Aragón

Vascongadas-Navarra

Castilla-León

Asturias-Galicia

Centro

Extremadura

Insular:

7*10

6*56

7*32

6*48

9*49 9*34
7*5 7*6

10*32

9*48

9*32

8*68

11*17

8*11

9*75

9*54

9*73

9*42

11*16

7*42

8*29

8*85

Baleares

Canarias

8^64

8*52

8*998*92TOTALS

Fuente: Necesidades Sanitarias y Recursos ̂ ástencialos.
'  Ministerio de Sanidad y Seguridad Social. INSALUD.

Madrid, 1979.
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CUADR0_Na^6

DISTRIBUCION DE LAS ESTANCIAS INDIAS HOSPITALARIAS DE

LA SEGURIDAD SOCIAL POR ESPECIALIDADES.

(1975 - 1976)

aFíos 19761975

ESTANCIAS
Estando Media Estancia media

ESPECIALIDADES

Cirugía General

Traumatología

11*62

15*13

5*08

4*43

16*36

11*98

8*54

14*45

23*43

21*97

13*41

10*86

12*11

9*21

8*79

22*72

15*58

15*02

5*26

4*43

14*69

11*92

8*51

14*38

19*53

20*42

14*07

16*25

11*53

8*95

8*37

22*40

Otorrinolaringología

Tocología

Aparato digestivo

Oftalmología

Ginecología

Urología

Cirugía torácica

Neurocirugía

Odontologii

Accidentes de trabajo
Tratamiento médico

Pediatría, Enfermos

Acompañantes
Radioterapia
Otros
gicos

Obstetrfeia

servicios no quirér-
19*58

4*39.

16*86

4*36

total
8*93 8*99

Fuente,
Instituto Nacional do previsión. Memorias Estadísticas.

cias medias excesiva de las están-
mología, urología^ ciruaíS^+i*^ como; aparato digestivo, oftai-
encontrar ovidantÁft^i'^'^®^'’ torácico, neurocirugía y odontología, sin●vrar evidentes causas que lo justifiquen.
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-3*3o3. Classes d^intervencions (iTairdrgiques realitzades

El quadre 3,27 presenta la distribució provincial del nombre d'in-

tervencions quinlrgiques realitzades ais Hospitals de la Seguretat So

cial els anys 1975 i 1976, amb el total d'estades que produíren i la —

mitjana de dies d'estada per intervenció efectuada.

quadre 3*28 recull la distribució regional d'aquesta parámetres.
EL

A nivell de tot l'Estat,el nombre total d'intervencions qtd.nirgiques

fetes ala Hospitals de la Seguretat Social propia  i concertats,

amb el total d'estades que produiren i la —

mitjana de dies per intervenció, és reoollit al quadre 3*29.

diatri—

bufdes per especialitats,

El quadre 3.30 mostra la distribució regionals deis ingresaos qui -

rtírgics segons especialitats ais Hospitals de la Seguretat Social, pro

pia i concertats, amb el total d'estades i 1'estada mitjana.
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DISTRIBUCION PROVINCIAL DE LAS INTERVENCIONES

QUIRURGICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (1975 - 1976)

1975 1976

Dios est.Dios est.Ng Están-» NS Inter- Ng Estan-Ng Inter-
PROVINCIA

venciones cíascías interven.interven.venciones

L476.635 8'638'45 171.028148.333 L253.259Barcelona

6*8816.112 110.908 116.40816.258 7*16Tarragona

Lérida 5.463 39.879 7*30 5.842 43,723 7*48

6*11 62.2057.700 47.095Gerona 10.570 5*88

Fuente; Elaboración propia en base a los datos del INP.
Memorias Estadísticas.

Las estancias medias pueden considerarse

niendé en cuenta el tipo de hospitales a los que se refieren (quirúrgicos)

y el tipo de patología tratada. Téngase en cuenta que Barcelona con una
estancia media

de todas las

en este caso como muy buenas te-

quirúrgica de 8*63 días, es centro regionol con coberteura

superespecialidades:cirugía cardíaca, neurocirugía, etc.
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CUADRO
SMaMSOMsai

DISTRIBUCION DE LAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE LA

SEGURIDAD SOCIAL (1975 - 1976)

AÑOS 1975 1976

Días de
estancia

p/interv

Días do
estancia

p/interv.

Número

de into£
vencionT

V Número

de into£
voncionT*

.QUIRURGICAS
Número de
estancias

Número de
estancia

REGIONES

Andalucía
Oriental.

Andalucía
Occidental

Levanto

Cataluña

Aragón

Vascongadas-
Navarra

Castil*la-Le6n

Asturias-
Galícia

.  Centro

Extremadura

Insular:

7*867*65 62.977 495.03954.847 419.873

6*81

9*26

124.876

124.625

203.698

36.508

848.735

1.154.776

1.698.971

342.761

6*84

9'33

8*17

9*72

113.185

117.698

117.608

38.095

777.142

1.097.902

1.451.141

370.330

7*2

9*39

9*37

12*94

855.653

920:625

91.253

96.561

736.690

780.242

9*51

9*28

77.430

84.051

9*46

10*32

7*35

672.739

1.885.917

209.724

71.114

182.789

28.527

66.104

173.282

25.573

586. 302

1.781.453

204.462

8*87

10*28

7*99

7*81

3*08

157.341

257.584

20.131

31.856

154.932

270.250

8*2418.805

36.315

Baleares

Canarias 7*44

3*849.499.9651^)74.8958*788.630.719982.993TOTAL

Fuente: Necesidades Sanitarias y Recursos Asistensiales.
“"*""** Ministerio do Sanidad y Seguridad Social. INSALUD.

Madrid 1979.

Catalunya ocupa el primer lugar en cuanto a número
das en 1976, su estancia media quirúrgica (8*34) os muy
aún por debajo de la media estatal (8* 84}

de inte
,  realiza
se sitúa

rvenciones
correcta y -
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CUADRO Ng3^9

NUMERO DE INERVENCIONES QUIRURGICAS REALIZADAS

EN LOS HOSPITALES BE LA SEGURIDAD SOCIAL (PRO-

PIOS Y CONCERTADOS). POR ESPECIALIDADES, NUME

RO DE ESTANCIAS Y ESTANCIA MEDIA. (1975 - 1976)

AÑOS 19761975

Número

de inte£
vención.

Estdn-
ciá
media

Están
ció ●
media

Número
de Ínter
voncionT

ESPECIALIDADES Número de
estancias

Número de
estancias

Cirugía General

Traumatología

°í?'*'‘inolarin-gología

Tocología

CTtalmología

Ginecología

'J^ología

Cirugía
Cico

Neurocirugía

Odontología

Accidentes
trabajo

torú-

de

11*62

15*13

229.637

109.733

2.659.773

1.648.491

11*58

15*02

245.984

117.192

2.858.791

1.773.541

5*08

4*43

59.541

425.614

313.358

1.886.948

5*26

4'43

68.316

453.454

347.017

2.011.741

9.283

22.535

47.638

37.682

13*36

11*98

tí *54

14*45

136.382

268.678

405.482

541.974

14*69

11*92

8*51

14*38

17.890

26.543

60.018

43.566

292.768

317.966

512.849

629.622

17.395

11.974

4.133

339.681

244.516

58.182

23*43

21*97

13*41

19*53

20*42

14*07

258.716

300.648

49.827

11.043

13.683

3.715

7.828 16*25127.254 10*8613.491 146.479

total 982.993 8.630.719 8^78 1.074.895 8*849.499.965

Puentft.
instituto Nacional de Previsión.

Memorias Estadfebicas.

V
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3«3«4* L*aa3istfencia tocol5gAca

El quadre 3»31 ntostra la distritució provincial deis parts assis—

tits per la Seguretat Social durant els anys 1975  i 1976; especifica

el percentatge de parts que s<5n assistits en Hospitals del total que

s<5n ^sistita per la Seguretat Social i el percentatge de parts as ——

sistita en Hospitals, per la Seguretat Social, sobre el total assis —

tit _gn. tots els hospitals.

El quadre 3«32 mostra la distribució re^onal d‘*aquests paráme

tres.

^ quadre 3.33^ presenta els parts assistits en tots els Hospitals

durant els anys 1975 i 1976, amb eld Espanya per la Seguretat Social

total d'estades
que produiren i 1'estada ndtjana*
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CUADRO N9A31

DISTRIBUCION PROVINCIAL DE LOS PARTOS ASISTIDOS EN

LOS HOSPITALES POR LA SEGURIDAD SOCIAL (1975-1976)

19761975

% partos
asistidos

en hospita
les/el to

tal de csis_
tidos por
la S.S.

% partos
asistidos

en hospita
les/el to

tal asist¿
dos por la
S.S.

% de partos
asistidos en

hospitales
por la S.S-.
sobre el to
tal asistido
en todos los

hospitales.

PROVINCIA

N8 partosN9 partos

60 ■!Barcelona 55.355 93'4 57.595 93-3

4.217 87'4 46'5Tarragona 4.403 88*1

Lérida l'. 836 2.061 85'685*5 37*4

2.616Gerona 2.373 75*5 78'9 37'8

Fuente; Elaboración propia en base a los datos del INP.
Memorias Estadísticas.

La asistencia tocológica hospitalario cubre unos porcentajes muy eleva

dos de los partos, asistidos por la Seguridad Social.

Es curioso observar la fuerte penetración aún de la asistencia privada

en este sector ya que un 39*9% de los partos asistidos en Barcelona, un

53'5% en Tarragona, un 62*6% en Lérida, y un 62*2% en Gerona, lo son fue

ra de la cobertura de la Seguridad Social.
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CUADRO N«3.3a

DISTRIBUCION REGIONAL DE LOS PARTOS ASISTIDOS EN LOS HOSPI¬

TALES POR LA SEGURIDAD SOCIAL

(1975 - 1976)

AÑOS 19761975

Proporción de partos
asistidos en los ho¿
pitóles por la S.S.””
s/el total asist. en
todos los hospitales

% de partos
asistidos en
los hospita
les s/el to
tal de asist
por la S.S.

% de partos
asistidos en
los hospita
les s/el to
tal de asist
por la S.S.

PARTOS Número

de po£
tos. “

Número
de par
tos.REGIONES

Andalucía
Oriental

Andalucía
Occidental

Levante

CotaluFSa

Arogón.

Vascongadas-
Navarra

Castilla-
León

Asturias-

G^licia

Centro

Extremadura

Insular:

Baleares

Canarias

26.311 74*9 61'978*729.332

89*7

91*6

91’9

90«9

91*5

95*9

92*0

99'2

80'5

54*2

56*6

67*2

49.200

. 40.975

63.771

11.135

53.953

44.052

66.675

11.481

29.145 97*0 65‘931.159 98*2

30.853 92’1 32.372 93*0 70*2

26.520

45.554

9.019

79'9

95*6

60*2

26.332

47.837

10.043

51*6

42*4

74*4

81*7

97*4

62*5

5.767

7.887

93’5

59'8

49'3

29*6

91*9

57*3

5.803

7.238

345.524 87*5 366.890 89*6TOTAL 57*3

Fuente: Necesidades Sanitarias y Recursos Asistenciales.

Ministerio de Sanidod y Seguridad Social. INSALUO.

Madrid, 1979.

A nivel intor-regional llama la atención el elevado número de partos

domiciliarios de Conarias y Extremadura y se corrobora la fuerte im

plantación de la medicina privada en este sector asistencial.

Ji
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PARTOS ASISTIDOS EN HOSPITALES POR LA SEGU¬

RIDAD SOCIAL (1975 - 1976)

IOS
19761975

PARTOS

Número de ingresos

Número de estancias

Número de estancias por
ingreso

366.890

1.598.585

345.524

1.516.083

4*364*39

Fuente; Instituto Nacional de previsión. Memorias Estadísticas.
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3*3*5« Servéis de Radiología i d‘*An&li3i

Els .quadres 3«34> 3.35 i 3-36 presenten els Servéis de Sadiologia i

d'Análisi realitzats per la Seguretat Social ais hospitals propis i -

concertats durant els anys 1975 i 1976, a nivell provincial, regio —

nal i estatal respectivament.

EL fet que l'epígraf Servéis de Eadiologia inclogui radiografíes —

simples, radioscftpies, al tres exploracions, etc*, i que l'epígraf

Servéis d'An&lisi inclogui análisis normáis, especiáis,

lítiques, etc

unitats an

dána molt poc valor a les zifres esmentades*● >

a —
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CUAORO_Na^.34

DISTRIBUCION PROVINCIAL DE LOS SERVICIOS DE RADIOLOGIA Y

ANÁLISIS PRESTADOS POR LA SEGURIDAD SOCIAL EN LOS HOSPI¬

TALES PROPIOS Y CONCERTADOS (1975-1976)

1975 1976

De DeDeDe
PROVINCIA

Análisis AnálisisRadiologia Rx.

1.019.176919.007 14.393.782 19.251.704Barcelona

1.651.044 41.68950.179 1.284.930Tarragona

Lérida 33.560 320.361290.937 42.091

96.297 310.53233.833 59.338Gerona

Elaboración propia en base a los datos del INP.
Memorias Estadísticas.

Fuente;
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CUADRO N 93*35

DISTRIBUCION REGIONAL DE LOS SERVICIOS DE RADIOLOGIA

Y AN/lLISIS PRESTADOS POR LA SEGURIDAD SOCIAL EN LOS

HOSPITALES PROPIOS O CONCERTADOS

(1975 - 1976)

AÑOS 19761975

SERVICIOS DeDe De De
radiología análisis radiología análisisREGIONES

Andalucía Oriental

Andalucía Occidental

Levante

CataluFia

Aragán

Vascongadas-Navarra

Ca^tilla-Leán

Asturias-Galicia

Centro

Extremadura

Insular;

3.092.768

5.106.636

7.322.263

21.167.527

3.024.483

6.482.064

2.754.219

3.896.962

2.271.764

790.631

2.619.543

3.69*9.982

8.131.297

16.432.060

1.483.707

5.021.204

2.466.247

3.130.223

1.502.197

351.296

342.298

376.011

898.581

1.036.579

159.914

588.187

551.215

608.211

295.187

97.861

454.007

442.375

1.027.942

1.162.294

172.623

605.497

570.680

539.322

377.491

155.199

Baleares

Canarias

Ambito Nacional

111.046

132.620

1.445.211

1.595.448

381.380

8.915.761

143.143

91.197

1.365.889

2.233.616

470.106

8.762.838

total 6.642.921 55.730.345 7.107.639 67.275.927

Emente; Necesidades Sanitarios

Hi'vsiaterio do Sanidad y Seguridad Social.

Madrid. 1979

y Recursos Asistenciales.

INSALUD.
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CUADRO NSJ.36

NUMERO DE SERVICIOS DE RADIOLOGIA Y DE ANALISIS CLINICOS

PRESTADOS POR LA SEGURIDAD SOCIAL EN LOS HOSPITALES

●PROPIOS Y CONCERTADOS

(1975 - 1976)

AÑOS
19761975

SERVICIOS

Servicios de Radiología;

- Radiografías

- Radioscopias

- Otros servicios

7.107.639

6.352.895

380.556

374.188

6.642.921
5.757.949

500.215

384.757

67.375.927

15.649.277
1.535.207

50.209.443

55.730.345

13.062.121

1.468.036

41.200.188

Servicios de Análisis:

- Análisis normales

- Análisis especiales

-> Unidades analíticas

I.N.P. Me’Srias EstadísticasFuente;
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3.3*6. L*Index de Mbrtalitat i de Necrdusies

EL quaxixe 3*37 presenta el nombre d'altes per defuncio ais Hospi-

tals de la Seguretat Social, comparat amb el de la resta de la xarxa -

durant els anys 197 3 > 1974 i 1976.

EL quadre 3*38 presenta el nombre de necrópsies realitzades ais -

Hospitals de la Seguretat Social en comparació amb el de la resta de -

la xarxa.
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CUADRO Nfi9^7

NUMERO DE ALTAS POR FALLECIMIENTO EN LOS HOSPITA¬

LES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN COMPARACION CON LOS

HOSPITALES DE LA RED

(AÑOS 1973 - 74 Y 1976)

%Fallecimientos en
los hospitales de
la Seg. Social

Fallecimientos en
los hospitales de

la Red

NUMERO

AÑOS

50.6891973 21.001 41*43

1974 58.647 25.210 42*43

1976 41*9670.098 29.419

Necesidades Sanitarias y Recursos Asistenciales.

Ministerio de Sanidad y Seguridad Social.

INSALUD. Madrid 1979.

Fuente;

L
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NUMERO DE NECROPSIAS REALIZADAS EN LOS

HOSPITALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL COM-

PARATICAMENTE CON LOS HOSPITALES DEL

CONJUNTO DE LA RED.

(AÑOS 1973 - 74 y 1976)

NECROPSIAS POR
MIL FALLECIDOSlUMERO NECROPSIAS

AÑOS
En 1q S« S« En la Red En la S.S. En la Red

8.6721973 214,32 171,084.501

1974 9.4074.869 193,13 160,40

155,161976 10.8775.237 178,01

Fuente; Necesidades Sanitarias y Recursos Asistenciales.

Ministerio de Sonidad y Seguridad Social. INSALUO

Madrid, 1979.

'Jno de los indicadores de funcionamiento hospitalario
taje de I

debo sor de
necropsÍQs que se realizan. Intornacionalment

un 25% de los fallecidos; ni en los hospi

,  os el porcen-

e se acepta que

tales de la Se

guridad Social, nion los del rosto de la red general se ha alcanzado
nunca este mínimo
ciendo

y lo que es peor es que la tendencia es a ir decre-

progresivomente, como puede observarse en la evolución desde
1973.
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4.1# Orfgena i Hist5ria

En desembre del 1942 foren creats els Ambulatoris, amb llurs res—

pecbives Mministracions, que havien de servir de suport a la major —

part deis servéis d'urgéncia de la S, S, En 1948» foren establerts els

Servéis Nocturns d^ürg&noies, primer només a Barcelona i a Madrid* —

A poc a poc foren ampliats a tota la geografía nacional.

Barcelona fou subdividida en dos grans sectors, amb la Diagonal —

per línia divlsória* Els dos locáis b&sics eren, l^ian a l"anomenada —

Eesidéncia d'Especialitats, a la Travessera de Dalt, i l'altre a l'e -

difici central del S.O.E al carrer d^Anselm Clavé. Mai no tingueren

les condicions d'higiene i de confort necessAries  i a més mancaven de

l'equip clínic adequat. L'ubicacio en llocs en tots conceptos inade —

quats, s 'ha anat repetint al llarg de les anq)liacions successives deis

servéis d'urgéncia. A més, el nombre i la qualitat deis servéis han -

anat serapre molt per sota de la demanda assistencial de la pobladé a

la qual han de servir.

● >

Els avisos eren recollits per \m sol teléfon, que funcionava des

de les 8 de la nit a les 8 del matí i que per raé del nombre de truca-

des gairebé sempre estava bloquejat. Els components del personal médic

'havien de suplir entre ells en cas de malaltia, vacacions o festes.s

El desplaqament, a vegades a més de 10 Ems

mitjans propia o a oompte do la poblacié. Un any després, fou oontrao-
I

tat un vehicle, defectués, per a cada sector, des de les 12 de la nit

fins a les 6 del matí. Pasearen alguna anys abana que el ootxe pogués

oalia fer-lo per● >
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prestar servei dxirant tota la rdt, EL vehiole haTia d'ésser compartít

per ana dotzena de metges de cada centre.

Els metges d'urgéncia no podien prescriure amb recepta i disposa—

ven d'rma maleta o d"T2na farmaciola amb materials clássics per a en —

res i medicació. Llnr comierid amb els hospitals era nul.la i a més —

era molt difícil qne poguessin fer ingressar els malalts al grup hete,

rogeni de les clíniques privados de més de 40 entitats col.laborado —

res. S'arribé, a 30/4O visites per motge/nit; airó i les deficiéncies

del transport feien que moltes vegades els metges arribessin amb gran

retard a les cases.

Ja en aquells anys hom parlava de la sobrecérrega de les urgén —

cies nootumes com a conseqd&ncia del servei defectuós prestat per 

1'assisténcia deis ambulatoris. EL resultat era ima degradacid assis-

■tenoiaz oontlnaa. Més andarant el serrei fou completat amb l'anomenat

"Diumenges i Dies fostins”.

En 1963 foren creats simalt&niament a Madrid i a Barcelona els -

Seirveis Es-pecials d'Drgéncia. dotats ^b radiotel&fon i vehiclesy —

central d'informaoid i practieants conductos. Més tard els practi

oants deizaren d'ésser conductors.

Aquesta servéis, que feren una boná impressid en ésser llangats -

amb gran propaganda, aviat es veieren sobrepassats
oreizont.

per la demanda
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4.2* Kivella d^assisténcia

El nom de Servei d^Urgéncies de l'INSAUn) no és apropiat, s"lian—

ria d'anomenar, més aviat, Serrei d'Assisténcia Domiciliaria* D'una

"banda, no está dotat ni capad tat per a fer-se c&rrec de veri tablee —

casos d“ emergéncia. Caldria definir bé qu& significa una urgénoia*

Aquest servei funciona per a assisténcia domiciliaria (inclosos

casos veritablement urgents) des de les cinc de la tarda (17 ii*) fias

a les nou del matf de 1 'endema.*

un segon tom que va des de les nou del matí fins  a les cinc de la* —

tarda.

Els diumenges i di es festius hi ba

En aquest servei hem de distingir tres nivells;

I. Primer nivell. Té lloc ais municipis de menys de 5*000 car ~

tilles* El metge d'A.P.D, déna aquest servei, peí qual cobra un coe -

ficient especial. Aquest plantejament no permet que el metge descansi

(vaoances, caps de setmana, malaltia, etc.) i ordena sovint enfron —

tanents del metge amb la poblacié, els quals acostumen a saldar-se ~

mitjan5ant la "iguala" (conducta) o el pagament per acte médic.

El plantejament incideiz sobre la problemática general de l“af-

llament del metge de cap9alera, sense facilitats per al reciclatge, -

sense la dotació necessária i a vegades sense possibilitats d''actuar

en casos realment urgents. Aiz5 no obstant té l'avantatge que no in —

terromp la relacié metge—malalt, cosa que, com veurem, no passa en —

els nivells seguents, en els quals el metge d"urgáncies atén els ca -
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sos tirgents o de sioiple assisténcia domiciliaria per5 no segaeiz tna-i

al cors ulterior del malalt. D'altra banda el metge de capgalera

normal no atén mai a domicili” fora d'hores els seus paoients ni

els yeu mai en situaoiona d'emergéncia fora de les seves hores de

sexrei. Entre ambdós metges no bi ha cap mena de relaoid.

H* Segon nivell.
Hauria d'estar establert a les poblacions

senara aixf, hi ha pe

en aquest aspeóte i llavors s 'han

El lloc de radioacid —

a segon nivell pot estar o no situat dins

o administracid —

no aoostumen a ésser gaire adequats i man-

per al personal sanita —

amb més de 5.000 titulara de cartilla. lío éa

blacions d'aquest tipus desateses

de regir per la modalitat del primer nivell.

del centre d'aquest servei

d un ambulatori, peró sempre depén d'una sectorial

d'ambulatoria. Els locáis

quen, aoltes Tegadee, d'espai i de dotaeiá

ti

Pan dues olassea do

van a ezposar les seves malalties

sar^ee injeocions o

hospitals, aprofitant el

ball. En l'activitat d'

serváis:

a  buscar recep

aquesta ce

1er.) Els interna. els usuaria hi —

o, moltes vegades simplement a po—

prescritos en —

cap de setmana o lea hores Iliures de tre —

tes que els foren

ntres influeix molt el tancament —

dissabtes amb activitat reduida, etc). -
deis ambulatoria (festina,

La sova activitat també és
molt més elevada a les poblacions on no —

hi ha un hospital a prop. Mblts deis casos que atenen no sén verita—

blement urgente.

El personal sanitari

un celador. Quan hi ha 10.000 titulara,

que l'atén es compon d'un metge,

hi ha dos metges (amb 1'

un ATS i

e —
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quip corresponent) , entre els 10 i 20,000 titulars, tres metges i tin

eqtiipament per cada fracció de 10,000. Per6 aquesta normativa no

sempre és complerta.

non

A mes deis servéis interna, hi ha els servéis eattems. en els —

quals el metge ha d'anar al domicili que el demana. L'AtS no acostu-

a sortir i fa en el local les cures o les injeocions qxii li dema-

La manca de metge al local, cosa que passa sovint, dona lloc a

discussions amb la poblado. El celador és qui rep els avisos i els

passa a una Ilibreta; també localitza en una guia la situacié del —

domicili.

ma

nen.

El metge ha de traslladar-se ais domicilis pels seus propis mit —

jans, la qual cosa origina protestes en els raunicipis molt extensos

o molt conflictius (perill, despesa de gasolina, pérdua de tenrps).

Si els metges de Médidna General ofereixen bona assisténda ambu

latória i mantenen relaciona excel.lenta amb els assegurats, les de

mandes d'assisténcia a aquesta servéis sén molt inferiors.

Llur horari laboral és de 36 hores setmanals.

La retribudé és inferior a la deis servéis extraordinaris.

Anomenat també Servei Extraordinari dUr-

g&nciea, i establert a lea pobladons de més de 90*000 cartilles de —

titulars. La seva organitzadé funcional i el nombre de places, així

com l'extensid de l'Srea coberta, diu la normativa que "serán deter -

ni. Tercer nivell. .
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mlnata en cada cas".

BBqnemíiticament, nn Serve! Especial d'Urgéncies consta d "un Centre

Directiu i d'un^ conjimt de Centres Periférica, a més d'un grup d"auto-

m5vils. Tots están connectats per r&dio—tel&fon.

Aquesta servéis tenen: 1 Director Metge, 1 Administrador, 1 Cap de

Crup, diversos auziliars adnrlnistratius, Metges coordinadora, Ufetges —

assistencials, telefonistas, locutors, conductora  i celadora.

Els metges coordinadors romanen ais centres i s "encarreguen de re—

soldre qualsevol dubto respecte ais problemas assistencials. Els met —

ges assistencials sdn els encarregats de les demandes assistencials a

domiclli.

La dln&nr! oa del servei és la següent: els avisos telefdnics sdn —.

rebuta al Centre Directiu per les telefonistes-recepcionistes,

quals inicien la confecciá d"una fitra on consten les dades fonamen

tais del malalt i del

tiu de la sol.licitud d'assisténcia.

les —

seu dondcili aiií com el símptoma dominant, mo —

EX metge directiu del Centre resol els

deli el cura de l'avís.
La fltra passa a la

dubtes plantejats i deci -

 taula de registre i clas-

siflcaoid dv avisos. El metge directiu marca la priorltat d'assistén -

cia d"acord amb la refer&noia proporcionada davant l'avís.

Un cop decidida la prestacid de 1 "assisténcia, hom passa els avi

es, o

assistencials alia on aquesta estiguin, -

segons llur ubicacid urbana.

aoe ais looutora, els quals els transmeten ais Centres PerlfSri

bd per rftdio ais automivils

car préviament foren classiflcats
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ELs avisos molt urgenis o amb prioritat destacada, son transmesos

ais cotxes destacats, els quals han estat préviament classificats se-

llur localitzaciá urbana.gons

Un OOP efectuada 1 "assisténcia, cal comunicar al Centre Directiu,

a través de les emissores deis cotxes assistencials, la conseqüéncia

que s'en derivi: resolta o necessitat de traslladar el malalt a un —

hospital.

ELs avisos cursats telefSnicamsnt ais Centres perif&rics son re -

gistrats eEL el moment de la recepcié, en un Ilibre per un celador, el

qual els transmet inmediatament al metge o metges de servei. Si en —

aquell moment no hi ha cap metge disponible, hom ho comunica al Cen -

tre Directiu perqué sigui transmés per les emissores ais cotxes en —

circulacié.

En els Centres de les localitats de les rodalies de la capital, -

hom comunica els avisos telefdnicament a aquell, el celador els re —

gistra, i eJs transmet al metge per la seva realitzacié.

Les dotadons d'aquesta centres, dea deis comenqaments ja foren -

deficients i incompletes. Mol tes vegades procedí en de recuperacié —

d'altres centres i servéis. El mobiliari també és molt deficient i de

difícil conservacié a conseqüéncia que els centres d'urgéncia están —

dina deis ambulatoria, per la rotacié continua del personal en —

aquesta servéis i la seva prolongada i nocturna permanéncia en els

locáis.

Els vehicles utilitzats potser no sén els més adequats. Les an -
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tigues furgonetes Citroen 2 Cv i els actnals Break Citroen C—8 no s<5n

convenients perqué les Iliteres no poden entrar—]bl« Actualmente hom —

els va substituint per Breaks Henault H—12, en els quals les Iliteres

poden entrar,peró manquen de 1 'equipament necessari per a una autén —

tica Medicina d'ürgéncies. La conservaciá deis vehicles té lloc a —

través de companyies de manteniment} resulta molt cara per5 encara ho

era més quan s'havia intentat d^efectuar-la amb personal propia Hi ha

aprozimadament un 25 per cent de vehicles en reserva, en previsié- —

d"avaries. En realitat, no son ni ambuléncies, no tenen l^utillatge —

necessari per a un mínim tractament d'urgéncies i sdn massa grans per

a ésser només vehicles destináis al trasllat del metge a la casa del

malalt.

EL material de qué disposen els metges per a actuar en casos d "au

téntica omergéncia es totalment inadequat.

La recepcid de sol.licituds assistencials és poc inrportamt duraat -

la tarda

i miuva

9 va pujant a mesura que la nit avanga, entre les  9 i les 12,

progressivament fina a les tres de la matinada. Burant les —

primares hores de la ipatinada l'activitat és mínima.

Podríem considerar^ IV nivell d "assisténcia d'urgéncies de 1"IH —

SALUD, que és 1 assisténcia a nivell d"urgéncia en els hospitals

pis i concertats.

pro -

Aquesta demanda és desmesurada i a vegadas conver —

teiz els hospitals

están aíllats d'altres

en veri tablas centres d"urgéncies, sobre tot

centres assistencials. Aquest fet perjudica

quan —

llur foncionalitat*
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Tot ai:có passa en primer lloc per ra<5 de 1 "assisténcia incompleta

qne el servei d'iargéncies proporciona, per manca de dotacid clínica

i per haver estat concebut com nn servei aíllat. EL pacient qne de -

veritat es troba malament, s'estima mes anar a nn hospital, hi td —

mds coníianqa que en el servei d'urgéncies.

]D"altra banda, la manca de confianqa en l'assisténcia ambnlat&ria

de la S. S. ds un motiu perqué els malalts vagin  a Inhospital, com a

urgéncia, per tal d'evitar demores assistencials de mesos o discns —

sions amb els metges i amb 1'inspector de 1'ambnlatori ● 0 també es -

tracta de comparar un diagn&stic o un tractament amb el parer d'nns

altres facultatius qne els mereizen més confianqa.

Els hospitals acostnmen a fer pagar la visita d'nrgSncia deis as-

segn3‘ats i els en reintegren l'import tan bdn p\mt el metge inspec —

tor ho antoritza#
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3* Crítica del jFuncionament deis Servéis d‘TJrgénoies de la S, S»

Manca de connexió amb al tres servéis d'*urgfencies no certanyents

a la S» S«

Com sempre la Seguretat Social (l'INP o el seu fill, 1'INSALUD) , —

lian planificat pensant només en els sens assegurats, com una mdtua mes.

Serveia d^Urgéncies d "altres entitats com hoapit8ü.s de 1 "Mministracid

Local, Hospitals Clínica i de la Beneficencia Pública i Privada, de

acepte peí que fa referéncia a con1"AISNA, centres privata, etc

certa econ&mics per6 sense cap traduccid aasiatencial* Sembla com si la

S, S. penses que gradualment es faria cérrec del control total de l'as~

siaténcia sanLt&ria, com una entitat paral.lela a la Sanitat de l"Es —

● 9

tat# Acabados les circumatAnoies que permetien Inexistencia de ”fanrf —

lies poli tiques”, amb llurs respectives erees de poder, creiem que ha —

arribat el moment de planificar 1'assistencia d "urgencias amb el cri —

teri que éa un serve! que cal oferir a tota la poblacid i no nomds ais

beneficiarla de la S, S«

Consti que aquesta col.laboracid ezistia per un Becret de 1974

(2065/1974), éhcara que mad no va arribar a ésser aplica. Vegeu legisla

cid.

2) Manca d"una base territorial en la aeva planificacid.

L"organitzacld de les Urgéncies i assistencia donúciliária este. 

basada en una concepcid essencialment burocrática. La gestid deis ser —

A



269

veis ordinaris d "urgéncies está, basada en la seva adsoiñpoió a ”adnri

de l'antic INP, les qnals tenen poo a venre amb condicio-nlstraoions

nants de base territorial, soci2Ü. o sanitaria. Mbltes vegades sembla -

foren atorgats a adnrLnistraoions que semblava que tenien poca fei-

Aquestes adrainistracions, situados sovint a bastans quilómetros do

distancia, solen considerar els serváis ordinaris d'urgáncia com a —

simples apándirs que incideixen poo en la marra normal de les institu—

oions qne tenen encomanades. La conseqüáncia éa un abazuló progressiu.

que

na.

Aquest fot incideir desfavorablement en la dotaoió deis servéis —

d^urgáncies.

La manca d'una baso territorial en relacló a la gestió deis sor —

veis d'urgéncies ordinaris tindrá tambó afectes desfavorables el dia -

el MLnisteri conipleiri els Pactes de la Monoloa respecto a donar -que

representativltat ais usuaris en els organismos rectora do l'assistán—

da ambulatSria.

També os negativa la repercussió en la integració deis servéis —

d"urgéncia amb els altres capítols assistenoials. Aquest punt, que con

siderem capital, el tractarem més endavant.

En 1977 Norma Circular (69/1977 - 28-IV) tractava d'Organitza-

dó i de Seotorització del Servei d "Urgáneles i pretenia adoptar '*cri-

purament dentífios por "adequar les estructures assistondals

a la demanda d'atenoions mádiques”. Encara que el document esmentat —

linrLtava aqüestes atencions a la "pobladó total protegida'*, contenía,

paró, algunos novetats in^ortants, com la utilitzaoió de tota els re -

taris
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cursos sanitaris i existents i fixar a cada área d'actuacid la centra-

lització d'un hospital tant propi com conoertat. També pretenia Tma 

coordinacié total entre totes les institucions sanitáries existents, —

sense excloure 1'assisténcia ambulatoria. A més paxlava d^una campanya

d educacié sanitária de la poblacio. El ti pus de sectoritzacié que do—

nava a la provincia de Barcelona era racional i des del primer moment

deixava una porta oberta establint una revisié permanent segons els —

xe^ltats. No sabem perqué aquesta norma circular no ha estat aplica —

da.

3) Manca de Planificaoié

Els servéis d'urgéncies han estat establerts progres si vament

motius política o per pressions lorgents de la pobladé. Han format

part de la política de "tapar forats" característica de la S, S, i

actualment ha arribat a nivells insostenibles.

per

q.ue

Per tant, en la formacié deis servéis d'urgénoia s'han tingut

>  pi-

existéncia

en compte el bu-

ai-

, para -

,

ben poo en compte aspectos sooioldgics de la poblacié, demografía

rámide d'edats, consumisme per manca d'educacié sanitaria

d hospitals propers, etc. Només sembla que han tingut

rocratio parametre del nombre de oartilles i a vegades ni tan sois

20. Amb aquest mecanisme, ens trobem amb els resultats actuáis

doxals, en qué els assegurats de les grans ciutats tenen

d urgéncies i d assisténda domiciliaria més bo que els de les ciutats

mitjanes i al camp.

un serve!

n'están practicament mancats o están a mercé del -
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metge d'AED el qual, tedricament, haiiria de romandro 24 hores al dia í

cada dia de l"any de gu&rdia. Les urgéncies diürnes continúen &n mana

de metges de Medicina General que no sempre poden acudir amb la rapi -

desa que el malalt reclama (viuen lluny, ais suburbis) i s'ocasionen -

els conflictes propis de la situad<5,

4) Manca de connexid amb les entitats sanitárles uródes; Ambula -

toris i Residéncies

No és Idgic pensar que un servei d'urg&noies i d'assisténcia domi—

oili&ria pugoi funcionar bó si les entitats en qué hauria de desean —

aar, 1'assist&ncia aznbulatórla i els bospitals, no funcionen adequada-

ment.

El disfuncionament de 1'aasistSnoia ambulatória incideiz de mane

ra negativa en .dL-fimcionament del servei d'iirgéncies. Molts pacienta —

van al servei d'urgéncies per comparar diagnftstios i tractaments re —

Isuts a 1'ambulatori on, com que els han atbs malamente no es fien del

que se'ls diu i ho volen conrprovar amb un altre metge, Hi ha malalts -

han avisat l'ambulatori per rebre assisténda domiciliaria normal;que

si l'avis arriba a primeree hores de la tarda, el mateiz metge —o ftd—

huc el personal de l'ambulatori— el pasea al servei d'urgénoies. Com

els usuaris están aoostxamats ais substituts, no s'adonen del frau.que

Al tres vegades van al servei d'urgénoies perqué els facin receptes que

el metge de capgalera no ha volgut fer. També es visiten a urgéndes -

perqué l'horari de l'ambulatori no els va bé o confien, d'aquesta ma -

ñera, estalvlar-se llargues esperes.

També els Servéis d'urgénoies a partir de les primerea hores del -

matí (6»-8)> mol tes vegades refereixen l'usuari al metge de oapqalera,

el qual s'ha de fer cárreo de les visites donddliériee a partir de -
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les 8 h. del matí, per treiire's feina de sobre.

Pensem que una bona soluoid seria centrar els servéis d'urgéncia

en els ambulatoris, módias o centres de salut. Mxf, tota la informa-

cid referent ais anteoedents de la persona que reclama 1'assisténcia

podrien estar a l'abast a través de la documentacid clínica de les 

bistaries (que haurien d'ésser obligatóries); pera a mes podria —

ésser atesa peí seu metge de capqalera perqué serien aquests profes —

sionals els qui es farien cárrec de les urgéncies mitjangant img

toms de guárdia que podrien ésser recoiiipensats com les guárdies de -

les Eesidéncies, Si alguns metges actuáis es neguessin a aquest tipus

de prestacidy podria ésser efectuada per metges ¿oves ais quals inte—

ressés, pera ja estretament vinculats a aquest centre sanitari prima-

ri o secundari.

Eespecte a les Eesidéncies o Hospitals de la S, S

cionament incideix també sobre el servei d'urgéncies, (íran part del —

contingent de malalts ve del mal funcionament del servei de Consultes

Externes, Si les demores d'aquest servei sdn molt llargues, els ma —

lalts van a urgéncies. La medicacid donada en proporcid insuficient —

en quantitat, obliga els malalts a anar moltes vegades ais servéis —

d urgéncies a buscaivne més, Com que aquests

llur disfun —● ?

servols sovint

desconeixen el procés patolftgic de la malaltia i  a més están sobre 

oarregats de feina, recepten sense control, amb el natural perill

a la salut enseras que fomenten el

per

consumisme farmacéutic.

D altra banda, el mal fancionament d'urgéncies té una importéncia

especial en la sobrecérrega de les urgéncies bospitalSries, Com que -

s ha estés la creenqa que les urgéncies resplen pocs problemes

els malalts intueizen

r. q.uan

que el cas és greu, van directament al servei -
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d'urgéncies hospitalaxi i el sobrecarreguen amb casos que probablement

sTiaurien pogut solucionar en el domicili.

5) Pgoblem&tica amb el personal mfedlc

Per accecUr a les places del Servei d^Urgéncies no cal una quall —

ficacid especial 9 ds el mateir ceis de les places de Ifediciña General*

. La conseqüéncia ás que son cobertes per metges acabats de graduar^ amb

popa erperiénoia professional* Com que és una feina molt dura, l^abao--

dpnen a±xí que en troben una altra de ndllor i el servei d "urgéncies -

sepo>re est& atés per personal deficien^ent. preparat. La Segoretarb So

cial no ha facilitat ifiai cap mena de protecció .jurídica per "malpractó

be" a aquesta metges els quals, quan un cas els sembla massa compro/. -

m&s, tracten d'evacuar—lo cap en un hospital, amb la conseguent sobre—

c&Exega (i despesa económica) del servei en casos que amb una mica más

de segoretat^ haurien pogut ésser resolts en el domicili* Una altra —

rad d'aqueat coraportament és la manca gairebá total d^inetrumental —

olinic que impedeiz una nrfnima erploracid del paoient*

EL servei d'urgóncies i assisténcia domiciliaria no té cap oonne -

xid amb els servéis d'assisténcia ambulatoria i hospitalaria. Ü1 metge

d'urgénoies veu el paoient esporádicament, sense cap informacid pré ●—

Via, i tampoo no seguirá, el cas* A qualsevol professional, aquest as -

peote li ha d'ésser summament frustrant*

Un altre problema greu és 1 'abséncia de pedí atres en el personal -

d'urgancies. Avui dia el percentatge d'urgéncies pediAtriques s'acosta
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a la meitat* La pediatría és una especial!tat molt concreta i general —

ment els metgea .de medicina general, soLretot els graduata de poc,

saben poca cosa. No hi-ha la possibilitat d'un interogatori orientador

sind un síraptomes mós aviat; magníficats per 1'angoixa d'una mare. Pen -

en —

sem que aquesta llacuna en 1 'assisténcia donúciliária, sobretot

l'urgent (els infants tendeixen a presentar quadres molt aparatosos), -

requereix una onrreccid rápida. En alguna paisos, oom Gran Bretanya,

hi ha pediatres de capqalera, per6 el "training*’ d'un metge británic

tá comparacid amb el que un pobre estudian! espanyol rep. En al tres

paísos, com 1'HRSS, al contrari, han fet de la pediatría Trnn

en

no

no

especial!-.

tat completament desglossada de la resta de la Medicina, amb hospitals

propis, assisténcia ambulat&ria diferenciada, etc. Creiem

equidistant d'ambdues posicions podría ésser el més adequat

qtie un pimt —

9. encara

hem d'asseny'alar que avui dia, l'abséncia de personal facultatiu

cialitzat en pediatría (tampoc no hi ha practicante puericultors)

siona problemes molts greus d'assisténcia, sobretot en zones d'i

cid amb un índex de natal!tat alt.

que

®spe _

oca ̂

inanigpa^

Els problemes tocolégics presenten unes característique

encara que per sort no sdn tan freqüents. Pensem,  a més
9 que

similars,
s

 en tot el

■fca- consi—Baix Llobregat, per agreujar els seus déficits assistencials,

derables, no hi ha assisténcia pediátrica i amb prou feines 9 assistén —
cia maternal.

Hi ha també un greuge comparatiu entre els diversos facultatius

servei d'urgéncies. Els metges deis servéis especiáis cobren més

els deis ordinaria i disposen de-vehioles oficiáis per a Uurs
que

del

 —.

visi —
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tes mentre q.ue els daxrers haa de desplagar—se amb vehlcles propis, amb

els deis servéis püblics, o a peu» Aqüestes liltimes altematives fan que

1 "anomenada "assisténcia interna" manqui, a vegades, de metges o practi-

oants, ocupats llargament en una "assisténcia eztema".Alr& provoca, na-

turalment ,enfrontaments amb la poblacid, Malgrat tot,el ti pus de feina -

realitzat acostuma a ésser más dur en els servéis ordinaria que en els -

eztraordinaris.

6) Problemática amb la resta del personal

Les condiciona de treball del personal no mádic tambá sán molt dures.

Tal com passa amb els metges, la insuficiáncia de material i de personal

provoca raons amb una poblacid angoizada i defraudada que sol exigir una

assisténcia rápida más aviat que una assisténcia correcta.

Com que la planificad<5 ha estat feta peí parámetro burocrátic de les

caiHilles, resulta que en alguna indrets tiirfetics la demanda assisten -

cial es multiplica per quatre i per cinc els caps de setmana i durant la

temporada alta. La planificaciá per cartilles tá igualment com a conse -

qüéncia que en poblad ons emb poques cartilles peró amb forga desplaga -

menta (turisme, caps de setmana) el personal gairebá no tempa de diñar -

ni de sopar. A más, el personal calculat per fraodons de 10.000 carti -

lies tá un horari setmanal amb mol tes más hores  a oobrir.

En els casos de llocs de gran afluéncia turfstioa on hi ha mol tea car

tilles de desplagats, i tembá d'estrangers de países que tenen convenia

amb la Seguretat Sodal espanyola, 1"INSALÜ1) ha obert consultoris provi-

sionals de temporada.

Heoentment, vam teñir ocasiá de vlsitar-ne un en un poblé gran de la ■

Costa Brava» Estáva situat dintre d"una petita cambra que els havia dei-

zat 1 hospital local. Aizé no obstant, aquest no els oferia cap faoili -

tat, ni Ex, ni Laboratori ni personal, el qual era tot de la Seguretat -

Sooisil» Per a obtenir xma bena o una medicina, s'havia d'anar a la far -

máda de guárdia.
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El cM.cal de les hores de treball es fa d'acord amb el calendar!

boral centralista q.ue no coincideix en el cas de Catalunya amb el ca

lendari de la General!tat (dilluns de Pasqua, Sant Esteve

any hi ha problemas a l'bora de cobrar.

) i cada« # #

Aquesta problemática está agreujada peí fet que aquesta treballa-

dors no tenen Estatut de Personal i s "han de regir pels estatuts de -

les instituoions tancades que presenten unes condiciona labórala to —

talment diferents.

7) Manca de nexe amb els usuaria

L'usuari rebé la "propaganda' sobre el servei d'urgéncies, per6 -

pensem que ha rebut poca educacid sobre la manera  d'ésser utilitzat.

La Nota Circular 69/1977> positiva en molts aspectes, ja en parlava,

per6 desconeixem si ha estat eficag, perqué mai no fou aplicada. L'e-

ducacid sanitária, en aquest aspecto, ha estat mínima.

Els pactes de la Moncloa ja parlaven de la participacid deis usua

ris en la gestid do 1'assisténcia ambulatéria i d'urgéncies.Ignorem -

perqué no han estat aplioats, Peré si hom vol frenar el consumisme —

médico-farmacéutic, del qual els abusos en els servéis d'xirgéncies i

mes que una faceta, caldrá arribar,

Per a assolir-la, 

d'assisténcia dpmiciliária no adn

d'alguna manera, a una entesa amb la poblacid.

creiem que és inqjrescindlble que els usuaris participin en la gestid

Ajtintaments i d'altres conductas, La poblacid hauria de

sentir que la Seguretat Social és una institucid que li pertany i a -

la qual no ha d 'acudir amb esperit reivindicatiu

teñir alguna cosa d'allé que ella considera

per a tractar d'ob -

que paga.
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Per aconseguir una representacid democr&tica en la gestid aels ser

véis d "urgénci a i d "assisténcia domiciliária, la manca d'organitzacid -

territorial pot representar un obstacle serids. En una estructuracid —●

merament ■burocrática será molt difícil d'introduir una gestid democrá -

tica*

» s »

A pesar deis incdnvenients i les deficiéncies que hem anat assenya-

lant, hem d^admetre, si no volem faltar a la veritat, que els servéis —

d'urgénoies i d'Msisténpia domicliária de la Seguretat Soci^ han re -

presentat un notable avanp social per a la poblacid treballadora* L"as-

sisténcia benéfica anterior mai no fou capap d'oferir-los i només ezis-

tien, en tma mfnima escala, a través de les arcaiques cases de socors i

dispensaris deis municipis i de la bona voluntat  d ‘'alguna metges*
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4.4» Rectarsos i distri'bticid geogr&fica deis servéis d‘^urgfencies i

d‘'assisténcia domicili&ria de 1"INSAL1ID a Catalunya

Relació per Centre deis Facultatius Metges i practicants del Serveí

especial de Barcelona — Capital 19 s MministracicS

1 DIRECTOR MEDIO 12 CENTRES PEEÍIFERICS1 CENTRE DIRECTIU

METGSS PRACTICANTS

8 Metges Coordinadors

8 Metges Assistencials

14 Metges Assistencials

14 Metges Assistencials

C,.P« 3 — Travessera de Dalt 14 Metges Assistencials

14 Metges 4ssistencials

14 Metges Assistencials

14 Metges Assistencials

3 Metges Assistencials

6 Metges Assistencials

3 Metges 4ssistencials

8 Metges Assistencials

6 Metges Assistencials

9 Metges Assistenoials

Num&ncia — Centre Directiu

C»Pji 1 - Lope de Vega

C.P. 2 - Maluquer

C.P. 4 - Sant Martí

C.P., 3 - Sant Andreu

C*P, 6 — Gfoineueta

C.P, 7 - La Cantera

C#P. 8 — Ha. Barcino s/n

C.P. 9 — Rasos de Peguera

C.P. 10 — La lfi.na

C.P.11 - Bon Pastor

C.P.12 - Santa

2

9

10

10

9

10

10

4

5

4

6

5

6

139 90
1 Director

140

PERSONAL NO SANITARI

60Celadora Administrador

Cap de Grup

Auxil. Administ. 4

1

1Telefonistes 19

Locutors 7

Conductora 145
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ESTADISTICA DEL SER7EI ESPECIAL P-PRGMCIA DE BABCELON.A^CAPITAL.  MI 1979

Nombre d'assegúrate (mltjana)

Nombre d' usuaris (mitóana)

726.291 (desembre 1979)

Coefident 1,9?5=1.379.952

ASSISTENCIA MEDICA

109’. 645
91.658

201.303

— A domicili

— D'iiiterior

TOTAL

ASSISTBICIA PRACTICANTS

32.097 .

160.484

192.581

- A domicili

- D'interior

TOTAL

PER DIACarOSTIC MEDIC EN EL LOMICILI

13,8^
15»6?S

— Abdomen agut
- C51ic nefjrxtic

- ürgéncies cardió-respiratóries ......

- Cdlic hepAtic ..............

~ UrgAncies traum&tiques  .

— InfAncia'(excepte diagnbstics anteriora) .

— MstrorrAglea ..
~ AcoidentvAsculo—cerebral ........

- Coronariopaties

— Coma i Precoma ..............
- Intoxl oadons

- Conrolsions ...............

- Exitus ..................

— Parts 

- Al tres no classificats

11 i

1,1$
4,1$

4,6$
4*i$
2,3$
^*-$

1,5$

0i9$
1,6$

0,35$

5,’4>

ASSISTENCIES RTCAT.MEWT TmCTTOTS

- I6,65g

ÜRGJaJCIES SECfONS L'USUARl

- 31,456

NO DBGEHTS

- 4S$

ABOSIVES

3$



280

BET.ACT0 ¥m POBLACIONS DELS FACUIfl?ATIüS METGES  I PRACTICAUTS DEL

SER7EI ESPECIAL D AGENCIA DE LA PROVUTCIA DE BARCELONA

SA3ADELL - TERRASSA - 22 Mministració

1 Director M&dic 1 Centre Directiu 2 Centres Periférics

Metges Practicants

SABADELL - Centre Directiu 5 Metges Coordinadors
11 Metges Assistencials

11 Metges Assistencials

6 Metges Assistencials

6

C.P. 1 - TEERASSA 6

C.P. 2 - CIDTAT BADIA

1733
1 Director

34

BADALONA - SANTA COLOMA - 20 Administracid

1 Centre Directiu

Metges

5 Metges Coordinadors

11 Metges Assistencials

11 Metges Assistencials

2 Centres Periféri

^acti cants

e1 Director M&dic s

BADALONA - Centre Directiu 6

a.P. 1 - SANTA COLOMA DE

GEAMENET
6

C.P. 2 - SANT ADEIA DEL

BESOS
7 Metges Assistencials A
34 16
1 Director

35

HOSPITALBT DEL LLOHREGAT — COENETiTiA — 21 Administracid

1 Centre Directiu1 Director Médic 2 Centres Periféri

j^acticants

es

Metges

5 Metges Coordinadors

12 Metges Assistencials

12 Metges Assistencials

9 Metges Assistencials

HOSPITALET - Centre Directiu 5

C.P. 1 - HOSPITALET

C.P. 2 - COBNELLA

5

-1»
38 15
1 Director

39
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(»)
SERVEIS OEDIEAEIS D "URGENCIES

BJfflCELOHA - CII3TAT; 11

a) 5* Administracid; Rambla del Puat. Barcelona - 12

b) 8» AdministracidI Concepcid Arenal 299* Barcelona - 30

raoVIHCIA DE BARCELONA: 20

a) Manresa. 11» Administracid. Pla?a d"Espanya s/n
g

2 Servéis Ordinaris

b) L'IBosnitalet de Llobregat, 12^ Administracid. Ronda Torrassa 143

3 Servéis Ordinaris (Prat de Llobregat,Castelldefels, GavA-Vi-

ladecans)

c) Matard. 13^ Administracid. Cainf del Mig 36

3 Serváis Ordinaris (Matard, Calella, PremiA)

d) Sabadell, 14» Administracid, Carretera de Barcelona 473

3 Servéis Ordinaris

e) Badalona» 16& Admd.ni.stracid. Avgda. Calvo So telo s/n

1 Servei Ordinari

f) ComellA. 17^ Administracid. Bella Terra 41

5 Servéis Ordinaris

s) Vic« Plaga Divina Pastora 6

3 Servéis Ordinaris

(»)
Cada Servei Ordinari consta de 3—4 metges, 3-4 practicants-ATS
i 2-3 Celadora.
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PROTTINCIA DE GIEONA

No h± ha Servéis Especiáis*

Servéis Ordinaris: 6

/
a) Girona Capital

1 Servei Ordinari

b) Salt

1 Servei Ordinari

c) Figgeres

1 Servei Ordinari

d) Blanea

1 Servei Ordinari

e) Rinoll

1 Servei Ordinari

f) Olot

1 Servei Ordinari

Concertades Urgéncies amb els Hospitals de Poi^erdA i Caiz^dev&«

nol*

Total* 19 metges.

A l'estiu s'obren més centres amb personal interd*
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PROVINCIA SE TARRAGONA

No hi ha Servéis Especiáis

Servéis Ordinaris: 7

a) Tarragona Capital

1 Servei Ordinari

b) Valla

1 Servei Ordinari

o) Reua !

1 Servei Ordinari

d) Tortosa

1 Servei Ordinari

e) Vilaseca-Saloti

1 Servei Oirdinari

f) La Canon.ia

1 Servei Ordinari

g) El Vendré11

1 Servei Ordinari

En total hi ha 24 metges que la temporada d'estiu (3 mesos) es coift-

plementen amb 9 metges més.
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PBCrglNCIA DE LLEEDA

No hi ha Serréis Especiáis

Servéis Ordinaris:

a) Lleida Cacital

1 Servei Ordinari
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Legislacién y Bibliografia

Decreto 2766/1.967, de 16 de Noviembre. B.O.E. del 28/XI/67

Art. 30 Asistencia domiciliaría.

4.5

3. Las peticiones de asistencia a domicilio recibidas en el lugar

dési^adó al efecto antes de las nueve horas, serán cumpli/:*enj
tadás"durante la mañana, y las formuladas antes de las cinco de
la tarde, durante el resto del dia, sin perjuicio de las situa
ciones de urgencia, que serán atendidas por el facultativo a la
mayor brevedad y bajo su personal responsabilidad. Las peticiones
de asistencia podrán ser realizadas por teléfono al lugar desig
nado al efecto*

Art. 32 Asistencia de ur-rencia*

1. En los casos en que se precise asistencia con carácter, de urgen
desde las nueve a las diecisiete horas, ésta será prestada por
el facultativo de í.:edicina General o por los especialistas oe
Pediatría-Puericultura, Tocología y Oftalicología, en su casoi <iu
corresponda a los beneficiarios.

2* Las solicitudes de asistencia de carácter de urgencia desde i
diecisiete a las nueve horas o en los domingos o días
serán atendidas por los Servicios de Urgencia de aquellas
lidades en que hayan sido establecidos por el
de Previsión. En las localidades en que el volumen de g+í..
del derecho a la asistencia sanitaria no haga preoisa su

tución o se carezca de centros adecuados, la asistencia ^«3
correrá a cargo de los facultativos de medicina General y  ¿3
Pediatras-Puericultores, Tocólogos y Oftalmólogos, según
pudiendo establecerse turnos entre los facultativos existente»
en cada localidad.

3. Los Searvicios de Urgencia funcionarán con

a) El nocturno, desde las diecisiete horas de cada
nueve horas del día siguiente,

b) El diurno en domingo y días festivos, desde las nueve
las diecisiete horas.

Plazas de Médicos de los Seivicios de Urgencia

el siguiente horario»
día hasta las

hasta

Art. 46.

días
1 .Para la asistencia urgente, nocturna y diurna de domingos y
festivos, en todas las capitales de provincia y en acuellas ^
calidades que tengan un ndmero de titulares superior a
se constituirán servicios de urgencia, en los cuales las P^^^^ia:
de médico se establecerán de conformidad con la siguiente esc-*

del

lo-

a) Cuando es Srevicio tenga adscritos hasta diez mil titulares
derecho a la asistencia; Dos Médicos,

b) Cuando tenga adscritos más de diez mil y hasta 20.000: Tr®®
médicos*

c) Por encima de 20.000 titulares se creará una plaza de
por cada lO.OOO titulares, o fracción de esta cifra, que
adscriba.

rúédico
se
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2. En aquellas localidades en las que el niísnero de titulares docii-
ciliados en ellas excedan de 90.000, que crearán Servicios Es
peciales de Urgencia, en los cuales la organizacján funcional
y el nd/üero de plazas de Médicos se determinarán, ¿ara cada caso,
de conformidad con las necesidades objetivas de la asistencia.

3160/1.966, de 23 de Diciembre, 3.O.E. del 30.12.66Decreto

Estatuto Jurídico del Personal Médico de la Seguridad Social

Canítulo III

De los Saberes

Seccién is. Funciones

rt. 22 Función del TViédico del Servicio de Urgencias

Corresponde a los Médicos de Urgencias :

La cumplimentación de los avisos de este carácter recibidos d
población protegida adscrita al Servicio, de acuerdo con el v,^
establecido en las normas de ordenación de la asistencia,

La aplicación de inyectables, realización de curas y demás 6^+
mos que se consideran indicados para la debida atención dei
fermo.

Asimismo, realizarán los turnos de guardi.^ y cumplicentarán
instrucciones que se deriven de las disposiciones regulador*'
del Servicio de Urgencias. ●

1.

2.

3.

Sección 5^ de la cuantía de las retribuciones

Norma I6. En el sistema de cantidad equivalente a cupos
completos de la especialidad respectiva.(Nor
ma redactada de conformidad con ia Orden del LH
nisterio de Sanidad y Seguridad Social del
17.2.78 (ref. 2) «'3.C.E. de 21.2.78 con efectlv-5
dad de 1.1.78. -^ec-civi-

Sueldo base Complemento
Totdestino

11.848 ~
al_

50.211,-

10. Médico de los Servicios de
Urgencias

11. Médicos de los Servicios
Especiales de Urgencias;...

Servicio Nocturno

Servicio Diurno, domingos
y festivos

Servicio Diurno, laborables

38.363

54.223 10.430
64.653.-

24.710,-

53.487,-

19.542

44.744
5.168

8.743



287

Mágicos ayudantes y de Urgencias

Las placas vacantes de los Servicios Especiales de Urgencia
ce proveerán, previa resolución de los reingresos de esceden-
tes, por concurso-oposición, conforme al bareao para plazas
de Medicina General o.ue se consigna en el artículo 58.

La provisión de las plazas de los Servicios de Urgencia que
no tengan el carácter de especial, se efectuará de conformidad
con los turnos establecidos en el artículo 55*

(Crdori iel Ministerio de TraJbajo de 26 de Abril de 1*973
B.C.S. de 28.4.73) (ref. l).

.Estatuto del Personal Auxiliar Sanitario Titulado y
A!uxiliar De eiínica de la Se uriáaü Social.

Art. 61.

2.

●}

Sección 2^ For la modalidad de prestación de servicios.

Art. 9®* El personal a oue se refiere el presente Estatuto se cla
sifica, en razón a la modalidad de los servicios que presta:
De Servicio de Urgencia2.

Art. 10.
2, Integra el Personal Auxiliar Sanitario de los Servicios de

Urgencia los Practicantes-Ayudantes Técnicos Sanitarios
Adscritos a dicho Servicio.

CAPITULO VT

Jornada de Traba.jo

Art. 51. En las Instituciones sanitarias abiertas la jornada laboral
del personal Auxiliar Sanitario será de seis horas conti
nuadas (Treinta y seis horas semanales).

Art. 52 Los horarios establecidos en el presente capítulo no afecta
al personal Auxiliar Sanitario titulado que percibe sus
haberes por el sistema de coeficiente.

CAPITULO VII
Deberes, incompatibilidades y funciones

Practicantes Ayudantes Técnicos Sanitarios
Art. 61 Las funciones de los Practicantes-Ayudantes Técnicos Sani

tarios se realizan en zona médica de una deterreinada localidad
en las instituciones Sanitarias abiertas y cerradas de la
Seguridad Social y en los Servicios d.e Urgencias.

Art. 64 Las fu_:cionss de los Frácticantes Ayudantes Técnicos ijanito
rios de los Servicios de Urgencias serán;

1, Realizar las prestaciones sanitarias de urgencia que les
sean ordenadas por los facultativos de la Seguridad Social.

2. Cumplimentar durante loo días festivos y ¿omingos los tra
tamientos ambulatorios y domiciliarios que lo deban demorar
se p interoinpirse.
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3» Ac,aellss otras urgencias oue se le encorriienclen y correspondan
a su categoría profesional,

( Crden del ¡..inisterio le Trabajo de 7 de Julio de 1.97?.
de 19.7.72) ( ref. l)

¿NEXO

Re^laíTiento general para el Ré,--?irnen, Crobicr.-o y
de las Instituciones sanitarias de la Se-Turidad Social.

rvicio

xlxüic PHI..j;RO

Disposiciones /generales

Art. 11. Las II,Jó. de la Seguridad Social realizarán sus fuiicioncs
asistenciales de acuerdo ccn las siguientes modaliá

íi.sistencia de Urgencia, a cuyos eJectcs se
los recursos de las Instituciones propias,
los otros servicios y Centros e::isientes,

jo de 9 de Julio de 1.971

*Gs:

cordinarán todo

CCrden del ..inisterio r-n-

s
sí como los de

de 22.7.71.)

Estatuto de Personal no Sanitario al Servicio de las inetitociones
Sanitarias de la Seguridad Social.

Art. 122. Servicio de Urgencias.

Progresivamente, y en la medida y extensión que perxiita
la estabilidad financiera de este Régimen C-eneral, 3©
organizarán servicios de Medicina de Urgencia debidament
coordinados con los de igual tipo de la Sanidad Nacional
Provincial o local. Tales servicios estarán dotados de Xoa
medios complementarios de personal auxiliar técnico-sanita
rio y de los medios de desplazamiento y transporte ""

e

necesari
para garantizar a los beneficiarios de los ndcleos

os

y de los medios rurales una inmediata asistencia facultati
●'/a en aquellos estados y situaciones que por su índole
gravedad así lo requieran. y

(Crden del Ministerios de Trabajo de 28 de Marzo de 1.966 ^ r,
de 16.4.66) .

Art. 9 En las Capitales de Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevill

.E.

a
Valencia y Zaragoza se constituirán Servicios Especíales
de Urgencia de la Seguridad Social, dotados de los medios
personales y materiales adecuados para el cumplimiento
los objetivos asistenciales que les son propios, Lichos
servicios funcionarán todos los días desde las 8 ie la
che a las 9 de la mañana, y con carácter perr..anente los
domingos y días festivos, considerados como tales en el
calendario laboral vigente.
La dotación de personal sanitario será determinada en fur
cidn de las necesidades asistenciales de estos Servici^
sin sujeccidn a las limitaciones de
régimen general de la asistencia

de

no

los,
cupos vigentes en el

nitaria

-
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e.’cia la
e su
i o~a-

.en intür^or, sin
0" i ".ros

¿rt. 10. lil personal ss ni cario de los Servicios de
Scvuridüd Social cumplirá ?_as fu.'.cicnes especíricas
título facultativo con urr3¿*2io-a los ::or£.rio3
."lento del Servicio y a sus .'loms'
discrifliinació:! de servicios nocturnos o oic-i'‘cs
o festivos.

e lu
réA

O

●●-ctaíndo ia los untLÍIos
les ie jílb'ío,

evos S.
ill

A.rt. 11. 51 personal sanitario que viene
Servicios de Hrjencia áe las c'jipi
V'alencia y Jararoaa se ●■adscribirán a lo
Gua se crean en la presente oraen,
¿1 personal sanitario que ejerce sus fu-icior.es en 'os
vicios Especiales de Urgencia de Lladrid y .Tarcelo.na
anterioridad a la fecJia de publicación de la pres-.:
§e integrará en las plantillas de estos Servicios s-.„
dose en lo sucesivo a las normas que se dicten.

b/

c
no

a,
.'icios

3o r-
on

? orden,
i é

eci^l áe
;ri vé n o r c en

Art. 12. Las plaass de nueva creació.n de los Servicios
íJr^e cias coe prevé la presente or :en se c-.
cursc-oposiciéñ libre entre facultativos con capaoiJa
para el ejercicio de su profesién.
Les ejercicios del concurso-oposición, antes rsferiio, se
realizarán en las capitales respectivas y serán ju
por Tribunales constituidos en ic .si
Un Módico del Cuerpo de Servicios j::nitar
desij;nado por la Lii*ección Señera! de Prc
como Presidente. Tres vocales: ün Oate'irátlco de J‘
tad de r'edicina ael Distrito Univorsit-.^rio r
nado a propuesta del Ministerio de Educación
Médico designado por la Dirección General
Módico en representación de la Crganizcciór
desi¿nado a propuesta del Consejo General
Médicos de KsxTafía,

d le

os■“o

uiente forma.
3 del I.b.P.
sión, .'-o ai

●»

j^il

.
c tuaiá

acul-
ectivo, desij-

ñcional; un
de Sanidad y un
n '..édica Colegial,
de ios CoTe.:;3Ó3

Un Médico del cuerpo de Servicios Sanitarios designado por el
I.N.P., que actuara como Secretario.
Cada una de los miembros de este Tribunal tendrá su correspon
diente suplente.
El I .N.P.* convocará, a la mayor brevedad,los procedentes concursos-
oposiciones.

Art. 13.Los nombramientos obtenidos en virtud del concurso-oposición a que
se refiere el artículo anterior lo serán exclusivamente
capitales donde convoquen, sin que puedan efectuarse traslados
a otros Servicios Especiales de Urgencias de otras capitales.

Art. 14. Para cada una de las capitales de Bilbao, Sevilla, Valenciay Za
ragoza se crean 4 equipos de Cirugía de Urgencia, que serán se
leccionados y actuarán con arreglo a lo dispuesto en la Orden de
este Ministerio de 10 de J ulio de 1.964,.
Los Jefes de Equipo propuestos con el aÚTiero 1 actuarán en os.a&
una de las capitales antes citadas, como Jefes de Servicio
rdrgico y serán los responsables de la coordinación funcional ae
los Equipos Quirúrgicos.
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(Decreto 2C65/1.974, de 30 de Karzo aprobado el Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, B.O.iS. de 20 y 22 de
Julio de T.974.)

Art.122. Servicios de Urgencia»

Progresivamente, y en la medida y extensión que permita la
estabilidad financiera de este Regimen General, se orga
nizarán servicios de Medicina de Drgencia debidamente
dinados con los de igual tipo de la Sanidad Nacional, Pro
vincial o local. Tales servicios estarán dotados de los
medios complementarios de personal auxiliar técnico-sani
tario y do los medios de desplazamiento y transporte ñ¿- ‘
cosario para garantizar a los beneficiarios de los nádeos
urbanos y de los medios rurales una inmediata asistencia
facultativa en aquellos estados y situaciones que oor su
índole y gravedad asá lo requieran.

coor-

(Orden del Ministerio de Trabajo, de 7 de Julio do 1,972,
B.O.E de 19.7.72) ( ref l)

Título séptimo

Régimen Personal

Art. 168. En el caso de producirse una disminución del rendimi-
del facultativo o situaciones que dificulten el rormai
funcionamiento del servicio jerarquizado de una fnati+
ción Sanitaria, constituyan o no faltas sancionablea^
podrá acordarse el traslado del puesto de trabajo dai
interesado, siempre dentro de la misma localidad bi^
a petición del mismo o a propuesta de la Institucidn^^
Sanitaria donde preste sús servicios, oida la Junta w
cultati-^ra.

rota ClHGUUa, 69/1977. IMF, 28 da Abell 1977.

Aaantoi Orgaiilsaclén da la Aalatasela de Urgencias. Saetorlzaeión y distribución
organeias.

nto

u-

de
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5. L^ASSISTMJIA SAMITARIA CONCERTADA

5.1. Principia doctrináis

5.2. Normes generáis per a la trandtació d^im ooncert
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5*1* Principis doctrináis

La política de conoerts amb Centres Hospitalaris per part de 1 INP

fou iniciada en la década deis anys 60 arran de la proinulgacid, el —

1963, de la Llei de Bases de la Seguretat Social  i del seu text arti-

culat el 1967. Concretament per alié que preveia l'Article 209 del

Text articulat de la Llei 193/1963 de 28 de desembre, textualment diu

el seu articulat que per al millor exercici de llurs f^incions, les —

Entitats Gestores, d'acord amb lliirs respectivos corapeténcies,  podran

concertar amb les obres i Institucions especialitzades de l'Organit

zació Sindical i també amb qualssevol al tres. Entitats publiques o

la nova prestacié de servéis administratius, sanitaris o deprivadas,

recuperació professional, Els concerts que s'estableixin serán apro-

vats peí Ministeri de Treball i la compensacié económica que s^hi es-

tipuli no podré, consistir en el Iliurament d'im percentatge de les

substitu-
quotes d'aquest Régim General ni significar, de cap manera,

cié en la funcié gestora encomanada a aquellos Entitats.

cal referir—nos ais dos primers —

amb els Ministeris d'Educacio i —

Dins la política de concerts er.s

convenis-marc que foren establerts

Ciéncia i de la Governacié, en els quals foren determinades les ñor -

MLnisterials i el
mes generáis de relacié entre aqueste Departaments

Ministeri de Treball a qué posteriorment s'haurien d'ajustar els

concerts individuáis que es fessin.

Ciéncia i de Tre—
El 3 de mar9 de 1970 els MLnisteris d'Educació i

ball firmaren un conveni per a la regulacié deis conoerts entre la

un deis -
Seguretat Social i la üniversitat, els quals s'emmotllen en

tres patrons següentsi



a) Direcció, financiació i administració per l'INP deis Hospitals

Clínics existents o a construir.

b) Concert entre els Hospitals de l'INP i les Pacultats de Medici

na que, a més, disposin d''Hospitals Clínics.

c) Concert entre els Hospitals de l'HJP amb les Facultats de Medi

cina de nova creació, peró que no tinguin clíniques pr6pies.

D'altra banda, el 21 de gener de 1975» els ministeris. de Governa -

ció i el de Treball firmaren un altre acord que en resum diu:

a) El Gran Hospital de Beneficencia de l'Estat, el del l^en Jesús,

ambdós de Madrid i ITIospital Comarcal d'Alcázar de San Juan a

Ciudad Real, sense deixar d'enquadrar-se en 1'Administració —

Institucional de l'Estat, passen a la direcció i administració

de l'INP i llur organització será homologada ais hospitals

la Seguretat Social.

de -

b) S'estableix l'área sanitária

qual es coordinen com

de Talavera de la Reina, en la —

una sola imitat assistencial els Centres

de Sanitat Nacional i de la Seguretat Social.

Des del punt de vista general, la crítica más in^ortant que podem

fer a la política de concerts, ós precisament que no ha existit mai -

una veritable política o línia d'actuació coherent. amb sentit, i ba/-

sada estrictament en criteris técnico-sanitaris.  A la práctica, com —

concertáis

no están ——

basats, gairebé mai, ni en criteris quantitatius ni qualitatius de —

veurem més endavant en fer l'estudi detallat deis Centres

de Catalunya, les diferéncies en els preus de les estades



316.

1'oferta hospital&ria sind en una colla d'entrellats difíoils d'es -

"brinar.

L'INP no ha fet mai una aoreditaoió de centres hospitalaris 5 —

tampoc cap altre organisme pdblic no ha fet aquesta aoreditacid tan

necessária al nostre país. Aix6 condiciona per part de 1'Mministra-

cid Sanitária un desooneixement del sector privat  o semi-privat amb

el qual concerta servéis. L'eix vertehrador díalld que hauria d'és -

veritahle política de concerts, l'acreditacid hospitalSna,

existeix. Les conseqíiéncies, tant sanit&ries com econdndques dba

ques t fet, en més de quinze anys d'experiencia, comencen a ésser —

prou conegudes i ja és hora de posar-se a buscar-hi solucione.

ser una

no

En aquest aspeóte, cal esmentar la receht Besolucid de la Secre

taria d'Estat per a la Sanitat, de data 3 de maig de 1980> regu

la 1'assisténcia sanitária amb mitjans aliens ais beneficiaris de la

Seguretat Social i que classifioa els Centres d'aoord amb els segü -

ents parámetresj

1 - Puncid i nivell de cobertura assistenoial que el Centre ofe-

reix.

2 - Bquipament de personal, qualifioacid, especialitzacid i de -

dioacid.

3 — Equipament de material.

4 - Cobertura continuada de les prestaoions a través de Servéis

d'Urgencia.

3 — Indicadora de rendibilitat.

6 - Caracteríetiques de l'immoble.
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Seguint aquesta pauta, els Centres s6n classificats en els grups

segSents:

HOSPITALS ESPECIALS

Qimp I, Hosnitals d*atencions mínimes de ndt.iana  i llarga estada

Bestinats a l"atenció de malalts amb procesaos clfnics diagnos —

ticats que requereizen hospitalitzaoió de mitóana  o llarga estada.

En aquest grup s'han establert tres nivells en base a un augment

de les possibilítats assistencials.

Grup II. Hospital de mlt.iana estada: monogr&fio

Centres destínate a l'atenció de malalts amb processos especf

fies (monogr&fios), els quals requereixen hospitalitzaoió ndtjana -

o llarga, amb unítats médico-asslstenoials permanente$ unitats diag-

n&stiques i terap&utiquee adequades a la malaltia del paclent.

En aquest grup s'estableixen tres nivells en base  a una cobertu

ra creixent i a una complexitat assistendal.

Grup III. Hospitals matemale

Centres destínate a l'atenoió de 1'embarassada, del part, del 

puerperi i del nadó.

En aquest grup s'estableixen dos nivells d'aoord amb les possi -

bilítats assistencials del Centre.
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Gxup IV. QgirdrgioB

Centres destínate a l'atenoid predominant de malalts amb pro-

exlgeixen traotament quirdrgiOy independentment del fet

que en aquests Centres pugul teñir lloc 1'assisténoia obstétrica o

d"especialitats médiques.

S'hi estableizen quatre nivells d^acord amb la cobertura as —

sistencial, les instal.lacions diagnbstiques i terapéutiques exis-

tentSy l'organitzaoió i l'equipament i la dedlcadó del personal.

oessos que

HOSPITALS GMERALS

Crup V. Hosnital comarcal

Hospitals generáis destínate a la prestació d "assieténcia en

réglm d "intemament, ambulatori i d'asslstdncia, amb Servéis de —

Medicina General, Cirurgia General, Traumatología, Obstetricia, —*

Ginecología, Pediatría 1 els Servéis Generáis necessaris de Mag -

nóstio i Traotament.

En aquest grup s ‘'estableixen tres nivells en base a vaa. aug —

ment de la cobertura assistenolal en les diverses especialitats, -

instal.lacions diagnbstiques i terapéutiques existente, equipa —

ment i dedioaoió del personal.

Grup VI. Hosnital provincial o de distriote

Hospitals generáis destínate a la prestació d'asslstdncia ©n

réglm d^intemament, ambulatori o d^urgénoia, amb Medicina Gene —

ral, Cirurgia General, Traumatología, Ortopédia, Toooginecologla,

Pediatría, Oftalmología, OtorinolaringologLa, Urología, Psiquia —
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tria, Análisis clíniques, Eadiologia, Hemoterápia, Anatomia Pato

lógica, Behabilitació, Anest&sia-Beanimació.

En aquest grup s'estableixen tres nivells en base  a l'augmont

de la cobertura assistenoial en les diverses especial!tats, ins -

tal.lacions diagnóstiques i terapéutiques existente, equipament i

dedicaoió del personal.

Grup VII. Hospital regional

Hospital general que a més de disposar deis servéis i de les

instal.laoions de ITIospital Provincial o de Distriote, té les -

especialitats, els servéis o unitats assistenoials própies deis -

hospitals d'aquest ámbit, la qual cosa el fa práotioíunent autosu—

ficient per al tractament de tota mena de processos.

S'estableixen dos nivells en base a un augment de la cobertu

ra assistenoial de les diverses especialitats, instal.laoions 

diagnóstiques i terapéutiques existents.

Els Centres dedicáis a una espeoialitat determinada que no —

puguin ésser inolosos en algún deis grups o nivells proposats, -

serán equiparais ais Centres en els quals els correspongui estar

classificats, reduits en un nivell.

Encara que amb grans limitacions,

práctica, pensern que el present Decret

flexió positiu en 1'evolucié de la polftica de

com després bem vist en la

pot meréixer un punt d 'in—

concerts.
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5.2* Normes generala per a la tramitaoid d^mi oonoert

Per a concertar nn Centre hospitalari o un Serve! determinat amb

1^'INP, cal seguir aqüestes fases:

1 — Presentar la documentacid acreditativa corresponent, amb

descripcid detallada del Cen*kre o Servei en qííestid, a:

●  Si és de l'área geogr&fica de la capital de provincia

(Barcelona, Tarragona, Lleida, Qirona), a la SuMi —

reccid Médica Provincial o Direccid Provincial do —

Servéis Sanitaris.

●  Si és de l'érea geográfica de la.p'rovíncia (Baroeló -

na, Tarragona, Lleida, Girona), a la Inspeccid Médica

de Zona corresponent, la qual posteriorment la trand—

taré ais érgans executius provincials esmentats.

2 — La Inspeccid Médica de Zona i/o la Subdireccid Médica Pro —

vincial o Direccid Provincial de Servéis Sani taris elabora -

un informe técnic donant la seva opinid la conveniéncia del

concert.
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3 - Tota la docupentació és tramesa ais Servéis Centráis de Madrid.

Actualment, és el Servei de Concerts, Contractacié i Fons d'In—

vestigació Sanitaria de l'Institut Nacional de la Salut el res

ponsable, senrpre amb la deguda autorització de la Direcció Ge -

neral de Régim Econóioic de la Seguretat Social, la qual, en úl

tima instancia i mitjanqant resolucio favorable, concedeix el —

concert o la revisió de tarifes i posa en marxa els mecanismes

i trámits corresponents.

4 - Els trámits de concessié del concert s'inicien, tal com déiem,

a la Direcció General de Régim Eoonómic de la Seguretat Social,

la qual, mitóanpant resolució ho comunica al Servei de Con —

certs, Contractació i Fons d'Investigació Sanitaria, organismo

encarregat de comunicar—ho a les respectivas Direccions Provin—

ciáis de 1'actual Institut Nacional de la Salut (abans INP)5 

aqüestes, en els casos oportuns, ho comunicaran a les respecti

vos Inspeccions Médiques de Zona, per6 el Concert sempre haurh

d'ésser firmat peí Director Provincial de l'INP, en representa-

ció fins ara de la Subdelogació General de Servéis Sanitaria.

5,.3* Descripció d'un Concert-Tipus

Es difícil intentar presentar model de concert-tipus perqué,

i prenem-ho com a exemple, deis 32 revisats de Barcelona-capital,

n'hi ha or.p d'igual.

no -

Aixó no obstant, tractarem de fer un esforq de sfntesi i presen

tarem les característiques comunes a gairebé tots els concerts.
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Generalment, els concerts consten? primer,'d'un.preambul aJiLb les da-

oonveni i“ lobalitat on t4 llocjles persones, condes se^ents:. data del

/certant i ooncertat qué, amb capacitat legal per se o delegada, el Bubs

Estipulacions", dotze o tretze per —criuen, A continuacid, hi ha les

regla general. Les descriurera.

, S'esmenta la Institució concertada, el seu dondoili i el ti.

pus de pacients de la Seguretat Social ais quals prestará assisténcia.

Primera

hospitalitzacióSegona. S'especifica el ti pus d'habitacions per a

els pacients tindran i també els servéis assistencials i residen —que

ciáis corresponents.

Tercera. S'especifiquen les formes d'ingressar els pacients en la

Institució concertant, segons siguin normáis o d'urgencia.

, Es detallen els servéis i el personal que la Institució ha

de teñir per tal de garantir una assisténcia correcta.

Quarta

S'especifiquen les tarifes corresponents.Cinguena.

Sisena. S'especifica tot alió que el concepto de tarifa inclou per

dia d'estada i Hit ocupat.

Concepto de dia d'estada. El més corrent emprat en els con—

,  encara que n'hi ha d'altres, és considerar estada quan el pacient

dorm a la Institució i hi fa un deis dos ápats principáis, exoeote

aquells que estiguin sotmesos a dieta.

Setena.

certs

la Institució concertada es sotmet a laVüitena. S'especifica que

disciplina i la inspecció técnico-sanitária prooedents tant del finiste-

Seguretat Social com de l'Entitat gestora concertant.ri de Sanitat i



Novena. S'especifica que la Institució concertada, quan hagi relrat

les quantitats que la cláusula cinquena fixa, no podrá fer cap mena de

reclamació i que les oondicions econámiques no podran ésser revisados

fins al cap á'un any.

Desena. Es comenten les diverses formes de donar d'alta els paci

ents.

Onzena. S'especifica que la Institucid concertada es coiiipromet a —

posar en marxa els servéis i a facilitar les dades estadístico-assis

tencials i de comptabilitat de gestió que el Ministeri de Sanitat

guretat Social determini.

i Se—

Dotzena. S'estableix el termini de vigáncia del concert, les formes

de rescindir—lo i el preavís necessari.

T^etzena, S'estableixen les Autoritats a consultar i a sotmetre's

en cas de discrepáncia en la interpretació del Concert.

D'aquesta síntesi deis punts més generáis propis de la major

deis concerts, i després de revisar gairebé tots els que hi ha

lunya, voldríem fer-ne uns quants comentaris:

a

part -

 Cata -

1 - Abséncia, gairebé sempre, de 1"especificacid del nombre de

:ipus d "habitadons i llur situacid.

Hits,

2 - Absáncia, gairebé sempre, de la descripcid detallada del personal.

3 - Absáncia, gairebé sempre, de la descripcid detallada deis

i de les instal.lacions.

servéis



324.

4* Abséncia gairebé total de dades estadístico—rjasistenoials i de

comptabilitat de gestió.

5, Abséncia, gairebé seiirpre, de visites d'Inspecció técnico-sani -

téria per part de l'Entitat Gestora,

5.4, Situacié actual de la xarxa hospitalaria concertada: an&lisi

quantitativa i qualitativa

L'estudi de 1'oferta de Hits hospitalaris concertats, com podem -

veure en els quadres següents, el presentem sempre seguint

esquemas primer, distribució provincial segons 1'actual i encara vi -

gent distribució político—administrativa del territorij segon, reía -

ció global de 1'oferta de Hits hospitalaris, classificats en quatre

grups; propis de la Seguretat Social, concertats, no concertats, i —

psiquiétrics; aquests darrers dividits en dos grups separats peí fet

—malgrat que cap d'ells no esté concertat, per la raó que l'as —

mateix

que

sisténcia psiquiátrica no és coberta per la Seguretat Social— a 1 ho

interessa poder diferen -de calcular índexs de Hit/població, ens

ciar alio que és cobertura de Hits per a aguts^ deis Hits psiquiá —

; tercer, relació de tots els centres concertats, amb distinció

entre els que són de la capital de provincia i els de la provincia, i

ra

tries

quart, relació també, perqué pensem que pot ésser il.lustrativa,  de -

tots els centres no concertats, T>e cada un deis centres hospitalaris,

en descrivim nou característiquess nom de la Institució, funció assis.

tendal, dependéncia jurídica, émbit d'acció, nombre total de Hits,

de l'esta^
nombre de Hits concertats, nombre de personal total, preu

da i preu de la visita ambulatéria.



5.4«1« Barcelona

La distriBució actual (1979) de 1'oferta de Hits hospitalaris és

la que presenta el quadre5*l*

Del total de 22.797 Hits només el 15,58 per cent pertanyen

Seguretat Social, percentatge que s'eleva al 19,33 per cent

c6mput total no són comptabilitzats els Hits psiq\iiitrios.

si

a la -

en el

De 1'oferta de Hits hospitalaris de la Seguretat Social (propis +

concertats) , els darrers representen él 75,70 per cent del total.

Actualment, del total de Hits d'aguts, n'hi ha un 20,4 per

que no té cap mena de Higam amb la Seguretat Social, és a dir

una oinquena part deis Hits d'aguts pertany exolusivament al

privat●

cent —

que —

Sector
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QUADRE n2 5..1,

DISTRIBUCIO DE LLITS. BARCELONA I PROVINCIA ●

a) Seguretat Social propis● 3.553

b) Concertáis 11.074

c) No concertáis 3.753 .

c ) Psi qui a,tri es 4.417



5«4ol.l» Baxcelona-Capital

Els centres ooncertats actualment (1979) amb la Seguretat Social a

Barcelonar-capital són 32, la llista nominal deis quals presentem

tinuacid;

a cen

en fem l'estudi detallat, assenyalant les

nou caracteríetiques esmentades abans de cada un d'ells.

en el quadre 5*2
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CENTRES CQNCERTATS

BARCELOMA - CIUTAT

!● Clínica Carmelitana

2. Fiat6 (Institut Policlínic)

3* Clínica Provenga

4. Clínica Dauro

5. Centre Mfedic'Belfos

6, Clínica del Carme (Incliba, S, A.)

7. Hospital de 1'Esperanga

8. Clínica Pujol Matabosch

9. Centre Médic Salus S. A.

10, Hospital Sant Pere Claver

11, Clínica Ntra. Sra. de Lurdes

12. Clínica Quiron

13, Clínica Herzegovino (Clínica Sant Ll&tzer)

14. Hospital Evangélic

15. Clínica Barceloneta

16, Clínica Pigarola

17, Hospital de Sant Joan de Déu

18. Hospital Htra. Sra, del Mar

19. Quinta de Salut l'Alianga

20. Pundació Puigvert

21, Institut Gfuttman

22, Institut Patología Digestiva
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23. Hospital Sant Hafael

24- Hospital Sagrat Cor

25- Clínica deis Mercats Centráis i de les Estacions de Barcelona

26. Unitat de Trasplantament Renal

27. Clínica Torrent de les Plors. (Mtua d^Erapleats de Transporte de Bar

celona)

28, Institut Provincial de Maternologia

29. Hospital Creu Roja

30. Hospital Sant Pau

31. Hospital Clínic i Provincial

32. Centre Nacional de la Iluita contre les malalties reum&tiq^ues
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El grkfic 5*1 mostra la distribució proporcional del preu de l'esta-

da/dia* La mitóana del preu de l'íestada per dia és de 4.098,15 pessetes

i la de la visita ambulat6riá, de 2.594,61 pessetes.
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5.4*1*2, Barcelona-Provincia

El total de Centres hospitalaris concertats de la provincia de Bar

celona és de 39; a continuació en presentem la relació nominal

dre alfabétic i distribucid geográfica.

per oiv*

El quadre5«3 presenta l'estudi detallat de cada un d'aqueste cen¬

tres.
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CENTRES CONCERTATS

BAECELONA ~ PROVINCIA

BADALONA

1 - Clínica Ntra. Sra. del Carme

2 - Hospital Santa Maria i Sant Josep

3 — Clínica Sants Cosme i Damiá-

BERGA

4 - Clínica Berga

5 — Hospital Sant BernaBé

CORNELIA BE LJjDBREGAT

6 - Clínica Sant Jordi

ESPLUGUES BE LL03REGAT

7 - Clínica Ntra, Sra, de Guadalupe

GRAI'TOLLERS

8 - Hospital General

9 - Policlínica del Vallés

L"II03PITALET DE LLOBR^GAT

10 - Hospital de la Creu Roja
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IGUALADA

11 - Sant Hospital

12 - Clínica Sant Josep

13 - MiStua Igualadina

MAimESA

14 — Hospital de Sant Andreu

15 - Hospital de Sant Josn de Déu

16 - Centre Hospitalari

17 — Sanatori Sant Josep

18 - Unitat Coronária

MARTORELL

19 - Hospital de Sant Joan de Déu

MATARO

20 - Alian9a Mataron!na

21 - Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena

WLLET DEL VALLES

22 - Clínica Societat de Socors Mutus

SABADELL

23 - Clínica Creu

24 - Clínica Santa Pe

25 “ Clínica Infantil de 1 ̂Infant *^esds

26 — Clínica D'Alianga

27 - Clínica Ntra. Sra, de la Salut
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SMT S.ADUfíNI D^MOIA

28 - Clínica L'Alianga

SMT PERE PE PIBES

29 - Hospital Eesidéncia Sant Candi

SMTA COLOMA DE GRAMMET

30 — Hospital de l'Esperit Sant

TERRASSAr

31 - Hospital Mdtua de Terrassa

32 - Hospital de Sant Llátzer

VIC

33 - Hospital de la Santa Creu

34 - Clínica L'Alianza

VILAPRAHCA PEL PENEDES

35 - Clínica Sant Ramón

36 - Hospital Comarcal

37 — Clínica del Carme

ViyTOVA I LA GELTRÜ

38 - Hospital Sant Antoni Abat

SMT BOI PE LLOBREGAT

39 - Hospital de Sant Boi
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El grh£±o 5«2 presenta la distrilnicid proporcional del prefu de

1'estada per dia ais centres hospitalaria concertats de Barcelo —

na—provino! a ●

La ndtáana del preu de 1'estada por dia és de 3*901,39 pessetes

i la de la visita amhulatSria, de 1.524,69 pessetes.
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5.4«2. Tarragona^-capital

L'oferta de Hits hospitalaris de Tarragona-oapital i provincia és

aqueste moments (1979) d'un total de 3«993» distrilniits de la ma —

ñera que mostra el quadre5*4.

en

ELs Hits propis de la Seguretat Social sobre el total de 1'oferta

signifiquen un 13,6 per cent, percentatge que en aquest cas puja ver

des comptar del total els Hits psi —

aquesta provincia sdn 2*400 (60 per cent del total)*quiatrios que en

-tiginosament (34,3 per cent) en

Del total de Hits oferts per la Seguretat Social (propis + concer

tats) , els darrers representen el 62,4 per cent*

Només el 8,4 per cent del total deis Hits d'aguts de la provincia

Higam amb el sector pdblic (Seguretat Social).no tenen cap

/
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QÜADRE 5-4

DISTRIBUCIO DE LLITS. TAEEAGONA I EROVIKCIA

a) Llits Seguretat Social 547

b) Llits concertats 911

c) llits no concertats 135

d) Llits psiqiiiSitrics 2.400
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5.4.2.1. Centres concertats. Tarrarona-capital

Hi ha un total de 5 Centres concertats a Tarragonar-capitalf a

continuacid en presentem la relació nominal.

El quadre 5*5 mostra un estudi detallat de cada un d'aquests

centres.
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CMOSES COHCERTATS

TAHRAGOHA - CAPITAL

1 - Hospital de la Creu Roja

2 - Clínica del Dr, Aldecoa

3 - Sanatori Ntra* Sra, de la Salut

4 - Hospital General Sant Pau i Santa Tecla

5 - Sanatori Eesidéncia Santa Rosa

(No existeix en l'actualitat — I98O)
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La mitóana del pren de l‘*estada per dia és de 2*73192 pessetes i

no est& estipulat com a tal, en els ooncerts de Tarragona, el preu

de les visites ambulatóries* A la práctica, alguna centres les reai-

litzen; el preu per regla general ¿s la meitat del preu d'una esta

da*



3S2

3«4«2.2* Tarragonar-provfnola

£3. nombre de Centres hospitalaris oonoertats de la provfnoia de

Tarragona és de 101 a oontinuaoió en presentem la reladd nominal i

geográfica. Quadre 5.6

El quadre 5«7. en presenta l'estudi detallat.
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QUADRE 5.6

CBaTBES COHCERTATS

TABBAGOMA - PROVINCIA

1 - Clínica Igualat&ria de M6ra, S« A.

2 - Clínica del Dr. Itaras de Heus

■3 -> Clínica del Dr« f^bregas de Beus

4 - Clínica Ntra. Sra. de la Ulsericdrdia de Reus

5 - Clínica del Dr, Save de Beus

6 — Hospital de Sant Joan de Beus

7 — Clínica del Br. Lluch de Tortosa

8 — Hospital de la Santa Creu de Tortosa

9 - Quinta de Saint *»L'Alian9a*» de Tortosa

10 - Clínica sVillamaxín de Tortosa
I
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El preu de 1‘‘estada per dia és de 2«6399-* peseetes.
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5.4*3* Lleida

EL total de 1 'oferta de Hits hoapitalaris a la provincia de Uei-

da és de 1.481, la distrilsució deis qnals presenta el qnadre 5*8. -

EL nombre de Ilits propia de la Seguretat Sooial representa el —

17,69 per cent del total, peroentatge que augmenta norads al 18,86 per

oent si tan sois oonsiderem els Hits d'aguts de la provincia.

Del total de 1'oferta de Hits de la Seguretat Sooial (propis +

concortats) els darrers representen el 72,90 per oent del total.

EL 30,16 per oent del total de Hits d'aguts de la provincia de —

Lleida no té cap relaoió amb el Sector Pdblio (Seguretat Sotóal).
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QUJiDRE 5.8

DISmBUCIO DE LLITS. LLEIDA I PROVINCIA

a) Segaretat Social propia 262

b) Conoertats 708

o) No oonoertats 419

d) Fsiqiii&trics 92
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5.4«3*1* Lleida - capital

£1 nombre de Centres bospitalaris oonoe;rtats a Lleida-oapital és

de 2| en presentem la relació nominal a oontinuaoid.

EL quadre : 5«9 en presenta l'estndi detallat*
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CENTOES CORCERTATS

LLEUDA - CAPim

1, Hospital Provincial "Santa Maria”

2. Quinta Saint "L^Alianga".
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El preu initj& de 1'estada per dia és de 3.565 pessetes.

V
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3«4*3«2. Lleldar»provincia

EX nomtoe de centres hospitalaris concertats de Lleidcip-província

és de 3$ a continuacid n'^eszoentem la relacid nocdnal i geogr&flca.

El quadre 3*10 en recoll l^eattidi detallat.
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CEI\íTR^ CeNCEKTATS

LLEIDA PROVEICIA

SEÜ D'UEGSLL

1 - Quinta de Salut "L'Alianga

2 - Sant Hospital

if

SOLSONA

1 — Hospital ”Pere MArtir Colomer”
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La raitóana del preu de 1'estada per dia és des 2,^00,16 pessetes.
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5.4.4- girona

L‘'oferta de Hits hospitalaris a Girona-oapital i provincia és -

total de 2.937, la distribució deis quals mostra el quadred‘'tin

5.11.

Hits propia de la Seguretat Social representen el 9,8 per -

del total, peroentatge que puja al 17,7 P®r cent si descomptem

Els

cent

els Hits psiqui&trics i geri&trics de la provincia.

Del total de 1'oferta dé Hits hospitalaris de la Seguretat So -

(propis + ooncertats) els darrers representen el 64,5 P®roial

del total.

EL 50 per cent del total de Hits d'aguts de Girona no tenen cap

amb el sector ptSblic (Seguretat Social).Higam
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QÜADEE nO 5.11

DISTRIBÜCIO DE LLITS. (JIRONA I PROVIKCIA

a) Llits Seguretat Social

b) Llits concertáis

o) No concertáis

(cal descomptar-ne 330 de l'Ho£

pital GeriAtrio de Girona$ en

quedarien 819).

d) Llits psiqtii&trios

290

528

1.149

970
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5.4*4*1* Girona^-oapital

El nombre de centres hospitalaria conoertats de Girona-oapital és

de 3 9 la relacid nominal deis quals presentem a continuacid»

El quadre 5,12 presenta l'estudi detallat de cada un d'aquests -

Centres●
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CENTRES COHCERTATS

GERONA - CAPITAL

1 - Clfziica Girona

2 - Clfnica "Drs. IfiiHoz”

3 — Clfnica L^Esperanga

4 - Clínica Sant Narcís

5 - Hospital Provincial Santa Catarina

* La Clínica «La Alianza", malgrat ésser ntilitzada, s'ha de consi
derar concertada dins del concert general amb la Pederacid do lía-
tualitats»
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El preu mitj& de 1''estada per dia és de 2.466,- pessetes. Q^ant a

la mit jana del preu de la visita amb\ilat6ria, el seu cálcial no seria

significatiu perqué només la té concertada el Servei de Tocología de

niospital Provincial (2.000 pessetes).
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3«4«4*2* Girona-provfnoia

El nombre de Centres hospitalaria conoertats da Girona->pro‘vdinoia

és de 5l en presentem a continuació la relacid nominal i geogr&fi -

oa.

El quadre 5*13 presenta l^'estudi detallat de cada un d'aqueste

centres●
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CEHTRES CONCERTATS

CEEROMA - PROVINCIA

1 - Hospital de Sant Jaume de Bienes

2 — Hospital de Caoipdeviinol

3 — Hospital de la Caritat de FLgueres

4 — Hospital de Sant Jaume d'Olot

5 — Hospital de PuigoerdA
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El preu mitó& de 1'estada per dia és de 2.233,80 pessetes. La visi

ta ambulatdrla no est& regulada per conven! ●



376

5-5* La xaxxa hospitalaria no conoertadai ap&llsl quantitatlva

i qualitativa
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5*5*1* Barcelona

Centres no oonoertats. Barcelona ~ oéipital

El total de Centres hospitalaris no concertats de Barcelona — capi

tal és de 48; podem veure'n a oontinuacid . la llista nominal i en el -

quadre 3»14> un estudi detallat de cada un d'ells.
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CENTRES NO CONCERTATS

BARCELONA - CAPITAL

1 - Institut Mental de la Santa Creu

2 - Institut Frenopátio

3 — Cotolengo del Pare Alegre

4 — Clínica del Remel

5 - Institut Barraquer

6 — Hospital GeropsiquiAtrio Santa Creu

7 - Clínica Corachan

8 - Clínica Sagrada Familia

9 - Clínica Ntra. Sra, del Pilar

10 - Institut Psiqui&tric d'ürgéncies

11 - ASEPEYO

12 - Clínica Augusta de Mfltua Catalana

13 - Institut Bezeus

14 - Sanatori Marítim Sant Josep

15 - Clínica Tres Torres

16 - Clínica Infantil Stauros

17 - Clínica Sant Jordi

18 - Centre Quirdrgic Sant Jordi

19 - Centre Quirdrgio Municipal d'^rgéncies

20 — Clínica Teoknon

21 - Clínica Monsalud

22 - Clínica Santa Madrona

23 - Clínica Sant Honorat

r

r
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24 - Institut Municipal de Maternologia

23 > Mdiua Metal «lúrgica d'Assegurances

26 - Clínica QwinSrgica

27 - Clínica BegLna

28 - Hospital de Nens de Barcelona

29 - Clínica Dr, Seguí

30 - Institut Médico—pedagógic

31 - Policlínica Barcelona

32 - La Previsió Ferroviaria

33 - Obra Benéfica Social Nen—Déu

34 — Mdtua Catalana

35 - Clínica Olivé GunA

36 - Sanatori Ifódic Br. Quintajaa

37 - Clínica Ergos

38 - Clínica Pujol i Brull

40 - Clínica de Cirurgia Pléstica Dr, Planas

41 - Clínica Solarium

42 — Clínica Soler Roig

43 - Clínica Laietana

44 - Clínica Febo

45 - Sanatori Pedralbes

46 - Clínica Dr, Artuga

47 — Clínica d'Accidenta Jimeno Vidal

48 — Clínica Sants Cosme i Bamié



380.

o
oc o ooo inCM inr>-O 4J
ó 1 m CM CM00 in0)

CM'íL. -tJ
O
Q.

^oO co ino ovo r-(fl o»oCMro CM1^OI O
E

O»
CMM-

O
O

Oc
o ●H

o oo c c
JQ O Io ooE o oo o > o o uo o uo u o o u ooo o o oo o t. o

0. -J z●o
n

●B
tna
OI B
ZB

n
8"
OB O
<H C
3P O o o oÜO c o (O ao o o o o o o o o

●D T3 ●D T> ■D X) ●O ●O . o
o a.-i
> (0 ^

●H o o
1- X D.

■D ●O TJ
OC O o o uo o o o

l. > >o > > > > > >
a 3 c
o L. I. I. 1. (. 1. 3L. t.

Ü. ao a a a a a a a

oo o I  I ou o
o o o -o

u o
●H -o
CS-H
1- c
'3 I.
L. O

●‘H +»

O) c o o
C  -H

'O o
t- ü o ü o

(A E
O

●D

+» +»●H
O) O
I- c
'3 U
L. O

●H +»
3 Oaz

C 'O 'O O) o oO)o  o EU) u ●  1- ●Hc 3 o3 '3 O '3 3
3  «f’ O- DT i- O a-o (A ●

●H o OI
3 -H o
o XJ E

I.a I- +»
U) «n (A o 3 3 o 3 (A< a a > a o z a

0)
●D I  (A»o 'O oo

3a 0) 1.
o E

0
O Ui 3 O

O- C
●H 0>

cA c:)
a f-

3

o o o <A o o
a+» T3
o C-HI. o o
o (/) Z

o c
rH ü o
D -H o

●P L.
●H +>
a^o N
lA'H 3
0 3 1.
I CÜ

o

I- TJi.+» .
C N
O 3
Z 1-

c ) oc ●D a uo> oL.'O O o1. (.O)ma a
O +» .

z i.
o

o M
ü -H

●H a

o üu o o(/)l. o3 O o o ■op +> o
3 T3C^ *> O) +»+* o3 +»

+» C
●H O
●p in
(A
c o

●p o ooo'OE c  ●
<0 o

»H 1-
O O)

●P o
o IHo <

o 33 +»U JC
●H ü
c o

*H L
●-1 o
o ü

o u +>-p o
●P u
(A *H
C L.
M -P

(A cC -H
E●P O

(A O
C *H

■P 1-
(A O
C 3M cr

c c ●oM
rH O
Ü -o

pH o
ü aO -o



38 !●

m h-'#● m m r» Ov n
vO(M CM CO XOtn rv in en in

Ox OS CO N00 00 ro CM o1^ so so so so in in tn in in in

o
o
c

> o o o o o oo o o oo o o u o o ou u o ul. o o o o o o J* ●o o o●a a _j+»n
CO
OB
OD

n
rnn

●u
tnii

II
OI (I
ZO

II

g On o o o o o o o o o. o on ■o ■D T3 TJ ■O U T3 ■O ●O 155=
O O o o o o o o o

> X
o o> > > > > > > >>n con i. I. L. I- I- t. (- l. O

0. o
3 I. L.

0. 0. 0. a a a a a a

o
o

o ■o o o
o

o o oo o o o o o o o
T>

O) OI ●rt o 1- O) OI O) L. O)I. c (0 L. (- I- I- +> I-'D '3 I. O '3 O '3 '3 O'3 '3I- I. o L. 1. i- 1. I.
I-+» ●O ●O●H3 3 O O á O 3 3

o
O3 3O a > oa o oa

O I o o
T3 (0 U I

●H 1-
0)Z>

13O
3 +» 3C
OO o

■P c
CA O
3 -H
O) O< -e
o Ou

●H o
C 3

*H +>

o

OI O
X I. c L. (- C O
o o . o(0 '3 '3 O

i- X»
OIo o »p 1.c o c

0) c c o 0 o●Ho o o
●H -j

(/) 3 0
a OI

o O
i- ->

c c
0 o
ü in

+»

3 ●-i
O o .

a 01
o -H o
1. u *H
-p 'H o
c c c
0 3 0
o Z OI

z
o
>

3 t- o .
U 0

●H o
C (.

o 0
u o

●H L.

o o o- ●p o c
■P o
o (/}
c
o o
(n E

o oo
U1
a ●H 0

C OI
VH l_
tH o
ü ->

■p C 3 c c
UJ 0 «H t. »H oc ^ o

ü H-< ü ü V) ü ü



382.

CMOi r». I 00inin >o r- <Min00CM
CM

OO O «on o c^
VO ^o NO NO NO m■Ni N» ^ . m

o
o

o o o o 'o o o o o oo o o o o o u o o uoo o o o o O o o o. O'-S1 _J●n
+»tl
en
o II
on
—(I

II
■NJII
-●II

●II
inn

n
omzn I on o o a o o o o o o O o§8 ■O ■D ■D TJ T3 ●D ●O ●O TJ TJ .oO O

> X
O o o o o o o o oon > > > > - > > > > >c ●H

●- O
Q. CJ

t. 3 1- I- I. L. L. 1. I. : .  t.OD o. 2 a o. a o. Q.- o. o. o.

oo -o
u o

●H -D
0)-H
l- c

'3 i-
t- O

o ●o o o o o o ou o ü ü ou I.. u U ; ü
T3 +»

O) O) Uí O) i. P.  P>
1

O) O)
I- c 1. : 1. +» . I. i.
'3 t- '3 '3 ● '3 O- '3. 3 '3 '3(- e t. í. I. Q- t- i.

●H TJ 13 O
a 2

3 o 3a 3 3 O 3a 3«aO 2 a a o. aa

o
I o u (0 o

●H o
o r-l

●H O
c c
3 I-
2 O

O o 3 O o
O) O))C u I-

O) l. o 0) oo I- '3 c (/) ■D ffl+» c  ●
NO o

'3 í. O »o
2  .c oO) <D C

TJ O
C ●H

uo o o (fl
+» o
o l.
2 3

L O■P 3 O
(0 I-

●H O
> -H
ffl >
I. O
0. ●-

t_
o o
-J ti.

t-

to o o
●P 2

a o: Q o u
-P-H
3 O)
P NO
●H O)
P O
ffl TJ

●H(/) ciH ffl
O o
p i-
●H O
aoQ

o o
o c

●H o
c 1.

o P
o o

■H I-
c o

3 o o o
p ffl
●H TJ

O) O U O
O ●

●rt O
●H C
o o
0.

o ffl
3 tn
p
'3 O
2 TJ

●H
p c c c.

NP -o ffl -t oNH c ffl
rH o
o s:

-● o
o I

C o *H C Oo ffl
M 0.HH a D) O ü I TJ ü



383

CM ÍM fO I'- r^ o\ CM o\ en
CM CM in CM CM m CMco

en CM NO in ●Nf O o o o NOen m m CM CM CM CM CM CM CM CM

O O o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o u oo o o o o o o o o o o o
+»

' c
oo
O B

a
●«tB

tna
n

oía
ZQ

a
o o o oo o o o o o o o
■o, ●o oc>
●H ●
i- Oa

●D ■O ●D T3 ■O T) T5 ●O ●D ■O ■DOD O O O O O O O O O O O
^8 > > > >> > > > > > >

●rt
OB (_ 1. t. t. c I- I. L. L. I-

Ol 0. a a a a a a a aa

oo o o o o oo o
o

o ou u o (- o o o ü o o+« ●H ●H
O) O) O) o OI O) O) O) u>O) enIfí i. L. I- t. l. í. 1. L. L.o '3 o '3 3 '3 N3*3 '3 '3 '3*31. 1. t. ' O- L. C L. L. 1. 1.t. ●H

O 3 3 d co a 33 3 3 3 3> O a a a o a a a a

en
I
o o o oen ● o >. o a co(0 oco o
o -H

●H o

●D .
N® o
2 C

c N® <0 1.N® O) t-
o > oo o3 .

i. L.
●H o

® o®
en >»o o I- 3 O o o o ®oN® o

C IC
® -Hm z

+» o +»
●H c
1. *H
o 3+»ao

aUi ffl ü t/i if)o oo O o o
u

o o o .
U  (0

●H +» o
C (0 c

NH 'D o

o o o oo u  ● u u o uoo ●H ●
o r^
I- o
ü *H
o o

CNO3 c C «H
*H 3
■H I-
O 03

c c c c c
ve E c  . ●

o I.
(O o

3 -t 3
ü e>2 ü O O a a ü ü o o



384.

o
c
on o\ inin
O)
o
cc
o
u

>
L
O
in
I
X

NO otNJ o (D

<D
■D

O>*
C
3

O
+Í
O
o
O

T3

O O o
o o w ●

o MO o oo o o o .H o●n t. I.
o o

pH o
o <H+● o

●H CQ

+»0
enon
on

a a
-sfB 0) >,

O
X D

rHIl
●n

inn >»n Ifí c
o 3
U fH
+» o
C -Ho o
o ü
o o

■o T3

C O
'O -H
.H l.
o o
o ●-«

<H o
o 4J
ü: .h

OI II
zan
g II o o o on ■o ●o T» ●Oen o o o o<!!
3U

> > > >
●H

OH t- L. I- t.
Q. Q. Q. a

o ao . (0
O) o o .25u o u o+» ao o O) O) coE I- I- ‘-'S3 '3 '3

O- O 1- L. O+» ●H Oc(A «I- 3 3 c
Q. O <3 a

o VLO OL.
OO5  ooI o

ÜJ -ou w c
ONO

CEo o
U) o

o o
< c o0) +»
© E

●o -H
i- co (0

●H 0)
1. J3
o T-i
+> o
o <-
C X3o a>(/) a

o «
3o .

o o
■H Oí
C 3

o o >» u.o U) .
●H 0)
C -H o

o
●H «
C E

*pl c ●o »rt <0
pH t-
o <

p-( o -H
ü ●© >

p^ o
o o



365

5.5»1*2* Centres no concertats< Barcelona - provincia

Els centres hospitalaris no concertats de Barcelona^província són

19» la relació noialnal i geo^&fica deis quals podem veuro a conti. -

uuaoid.

El quadre 5*13 analitza detalladament cada \m deis Centres»
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CENTRES NO CONCERTATS

BARCELONA - PROVINCIA

1 — Institut PsiquiAtric Pemení de Sant Boi de Llobregat

2 - Sanatori PsiquiAtric Ntra. Sra. de Montserrat de Sant Boi de

Llobregat

3 - Clfnica Mental de Santa Coloma de Gramenet

4 — Institució Montserrat Montero (Subnormals profunda) de Cerds^-

nyola

5 — Clínica del Sagrat Cor de Molins de Rei

6 — Clínica del Dr, Gajo de 1'Hospitalet de Llobregat

7 - Hospital de les Malalties del Tórax de Terrassa

8 — NeuropsiquiAtrio Sagrat Cor de Martorell

9 — Institut Torremar de Sant Genis de Vilassar

10 — Casa de Repós Nazaret de Malgrat de Mar

11 - Hospital Sant Jaume de Manlleu

12 - Hospital Sant Jaume de Cal ella

13 - Hospital Comarcal de Sant Celoni

14 — Casa Benéfica Prendarenca de l^emiA de Mar

13 — Casal de Guaricid de Sant Joan de Vilassar

16 - Hospital Sant Joan Bautista de Sitges

17 - Casal Verge de Montserrat de Balsareny

18 — Hospital de Canet de Melt

19 - Clínica La Miraculosa de Vilanova i la Geltrtf
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5.5*2. Tarragona

5.5*2.1. Centres no concertáis. Tarragona — capital

El nombre de Centres hospitalaris no oonoertats do Tarragona^oapi-

tal és de 3; a continuació en presentem la relaoid nominal.

El quadre 5.16 mostra l'estudi detallat de oada nn deis centres.
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CEÑTBES NO CONCERTATS

TABRAGOKA - CAPITAL

1 — Clfnica Monegal

2 - Residencia Sanatorial Vil .la Blanca

3 - Clínica Rosselld
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5*5*2.2. Centres no conoertats. ● Taarragona — provínola

El nombre de Centres hospitalaris no conoertats de Tarragona-pro-

víncia és de 3 1 llur relaoid nominal, la q,ue a continuacid presen -

tem.

El quadre 5*17 erposa l'estudi detallat de cada un deis centres.
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CEHTHES NO COMCERTATS

TAElRAGfONA - PROVINCIA

1 — Institut Pere Mata de Reus

2 — Sanatori Vil.la Blanca de Reus

3 — Policlínica Vidal Jané de Reus

4 — Servéis M&dics Cooperatius d^Amposta

5 — Policlínica comarcal del Vendrell
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5.5«3* Llelda

Centres no ooncertats ■> Lleida ~ capital

£I nombre de Centres no ooncertats de Lleida-cintat és de 6 i lltir

relaoid nominal és presentada a oontinuaoió.

El quadre 5*16 mostra l'estudi de oada un déla Centres.
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CENTRES NO CONCERTATS

LLETPA - CAPITAL

1 — Clínica N'b^a* Sira* del Perpe*fcu Socops

2 — Clínica Montserrat

3 — Clínica EOLs Avets

4 ~ Clínica de Hep6s Sant .Josep Oriol

5 - Clínica Psiquiátrica «Bella Vista”

6 — Hospital Clínica de la Inonaculada
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5*5.3*2. Lleida provincia

EL nombre de Centres hospitalaris no concertats de Lleida^-provín-

cia ós de 5, la relació nominal i geográfica deis quals presentem a -

continuació.

EL quadre 5.19 mostra l'estudi detallat de oada un d'ells.
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CMTRES NO COHCERTATS

LLEEDA PROVINCIA

ROBLA DE SEOOR

1 — Residencia Sanit&ria Verge Ribera

TARREGA

1 — Clinioa del Carme

2 — Hospital da poisres de Jesucrist

tr™p

s
1 - Hospital "L'Alianía"

VIKLLA

1 — Hospital Comarcal '●L'Alianga'^

Aquesta dos centres també han d'ésser considerats concertáis dins
deis conveni maro, amb la Féderacié de Matualitats.
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*5^5.4». Girona

5-5*4*1* Girona - Capital

El nombre de Centres hospitalaris no ooncertats de Grirona*capi-

tal és de 3$ en dos d^ells, 1'assisténcia és de ti pus psiqui&tric o —

geriátric i el tercer és la Quinta de Salut "L'Alianga" que, curiosar-

ment, nialgrat estar concertada, no és utilitzada*

El quadre 5*20 mostra l'estudi d'aquests tres centres.
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CEKTRES HO CONCERTATS

CTRONA - CAPITAL

1 - Hospital FsiquiAtrio de Salt

2 - Hospital Geri&trio

3 - Quinta de Salut «L'Alianga»»



I
oI
c 404.
●D

O< O
o< o

tO o:
I- UJ

h- in Oi
00 o «

■o

0.
o
co
o>
9
oc
o
o

Lü en >o o <Mo t-o m
1^ m« U)z o

X
o

9
TJ

O
Lü CQ O O 9
O O o u oc c +»
^ ü
CQ

o
O> > üo o o
oL. L. o

GL a ●oo?
Cüf■ M

o
in!

c.OI I OZl
D

<●-< <
O ü

c c a<1 M3 H>8! o  (0
X o

L
(0 oo o
L. iH

+» O
c m

t.
ui Q o oo
Q VH
z cr
lü 3
o. ->

O ●oo o■M >9 9
O. a

UJ u
0.m o o

8 >.
9 O

■O >,

C 9
'O iH
●H o
O +*

c»
' < o

Z i-l

sy
3 ü)

U

I. O o 8'O u oo+> tr o
●O9 o U

w< o- o
1.r C O o

CL t!

I °a o

●o a
o o
E
o c
.o VQo ^

o

en o9
a C!> CD

I
●H o
I- o

●H
'O I.

z ●H ■O
o *o9 9cr

ui t- o ■en ●
o.

●H
■H O
O in

9 (/> O
O N lüX n O C

T> O

O ●-«
●P <c
●p o

i Ü) oz
●rt o
aTj

c
Q. «<n en 9

O O
X o

o 3 u.
X



405

5,4*4*2. Girona provincia

El nomljre de Centres hospitalaris no oonoertats de Girona provin

cia és de 16$ a oontinuaoid en presentem la relacid nominal.

El quadre 5 ● 21 exposa l"estudi detallat de cada un deis Centres.
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CENTRES NO CONCEETATS

GIRONA ~ PROVINCIA

1 - Hospital Comarcal d''Arbdoles

2 — Clfnioa Salus Infirmomm de Banyoles

3 » Institut psioopedag&glo Ntra. Sra. de Montserrat de Caldea de

Malavella

4 — Hospital Ifimicipal de Camprodon

3 — Clfnica Catalunya de flgueres

6 - Clínica Santa Creu de Bigueres

7 - Clínica Ntra. Sra. de la Salut de Figaeres

8 — Hospital Municipal de La Bisbal

^ — Hospital Municipal de Llagostera

10 - Hospital S&micipal de Lloret de Mar

11 — Clínica Santa Maria del Tura d'Olot

12 — Hcspital Sants'.Cosme i BamiA de Falafjrugell

13 — Hospital de Falamós

14 ~ Hospital Mmioipal de Sant Feliu de Goíxols

13 — Hospital Municipal de Sant Joan de les Abadesses

16 - Hospital de Pobres Ntra, Sra, de la !£srcé de Torroella de

Montgrí



n
l
o o o o 3 O

o t->
-I H%

O
>

■n X SíO M
o H-3
3 n ui
1+ o c+
VI H-
® Z rt-
T «+ C
3 3 «+
O Q O

(p

mX ^407 X
o !-■

W 3
O K»
I- O
C Q

>O o o
2
m

(0 5>
0) (S

C
CP

3 ■D■O O) 3 3 ●O
o

X(/) o o in o z
V)

CD Q Q O 8 o oQ VJ
a> ao m(n z U) oQ H1+ Q Q

C 3 C O c3
Q 3O 3 U) (P

3 H*
O o
● o

o m3 rt- C
Q O(P

O ao c 3
Oü) <3 H- O

m■a 3 *< X X 3 Q3
O c a o

(D a
Q o Q H»

N 4. O
o 3

a (O I« o»
I

o o o> o X o
c c c o (p o Q >(P

3 3 rt- H-
CD 3
3 C»
3 3
H-CQ
a H-
Q O
a o

w
o o3 3

Cs c% c%o c3 SI
Z Mo a

3
o o3 3 3

(O (O (O 04
rt-

O O O 3
O o o M z

o >o

X X Xs X X D
mXc 3 3 3 c X3

33 <- X
c m
X z
Hi o
o m

3 3< < < <
O O QO O O < <

aa a a oH- o
X o o o X o a o.
o o o o aoO o ac> ●-> D

B
a
o
nz
u te
BU1
a*
aiv>
BM

X J>4

o M

3
O o o o o oo oo o o o o < o o
o Q o o Q oH- o

3 ooo
o
mo

z
lO

O
ml\>

u> t\> ui J!4
voyo ui o o Oo o

X
m

H XO
U) tv> ui U)U) o I

u> Ov o >w
r >



“  I
o

408. c

o
o
o

m Ok Ok N
I CM CM

O
6
O

O

ce
o

o
in in CM o oc o«n

m iCM en co CMm m

tn
I
X
c

o
TJ

O
>k
c

o o o o o o ooo o oo o o o u o
o o o +»o o o Qo

8
4Í!

oel ●oOI
OI «o

I
L.(MI O;8in oI +»S! a

o o o «● ●o o8S o. a. o i nQ. o a a o●rt TJ O■O TJO U I.o u o u o o

i! ●H > (0 o
o 9
t. t-l

> ●>c c c c c3 t. D I. i ^ us: +»a o. Cu c

(5>.
« o
XI >»

.  'C

f4 o
o **

8
o
o o●H
o> o oo oi- +» *»4> +> o

u (T 9
XJ

o* q

o o '3 ●H O
O.r-1
«O >H

●H O ●H O
a-i
(0 *H
o (0
X <

●H fO
a>-«1. a>H

(0 <H
o «
X <

c
(fl >H ctn tn 3 OO tn
X < 5o< < a (9 X t.a

o o
” 1!«^55

o (/)
TJ a

4 a>. (A
o «I « ●

O XJ9S O o
o X

ooo o I.
I. ●ao.a a o « n o b-z 3o ● 4 42
o boo oü ou 0. ozo .  o. ccc c c

i3z 3zi c o ●
(A C

9 XJ O Itl<a o XI 5. 3'á (A O
iüí o ●oo o E

+* o
oo o o ●HX»3 +»**+> Ü!o c●H o

a
●H

a ●aQ. Q. ac o a 3« oN0» O  b (0(0 c

44
I»

4-I <-l 3
O ül-

<a <a O
X

o 4 o (AX



409

5*6« SeTvels aspecíala ooncertats

Hi ha una oolla de Sezrveis espeoials oonoertats  i autoritzats, prin-

oipalment a la provínola de Baroelona, que per rad del seu polifaoetl¿

me i la seva dispar!tat 9 no desorivlm, per& sf que en donarem la rela-

cié nominal. £s la segOenti

1 - Centre Arohngel Sant Gabriel (ASPACE)

2 - Centre de Reouperaoid funcional

3 - Centre de Rehabilitació respiratdria. Goinardó

4 - Rr. Podre Garda Calderón, ünitat d 'Immunologia

5 — Institut Poal de Reumatologla

6 - Clínica Infantil Stauros, Electroencefalografia

7 - Centre Radiolftgic Coniputaritzat

- 3)r. J. Domínguez Llanos. Electroencefalografia

9 - Alvar Garda Polin. Electroencefalografia

10 - OXIPAE

11 - Origen

- Db. Betoret. Centre de Rehabilitació

13 - Centre Electroencefalografia i Neurología Clínica

14 - ífatualitat Ntra. Sra, del Carme. Rehabilitació

funcional

15 - ífiStua Igualadina de Provisió. ílsiot. Reoup.

- Dr. J. Badal Puig. Anatomía Patológica Antibiogr®

17 - Dr. A. Comas Fabrés. AnAlisis Histopatológiques

18 - Centre de Rehabilitació Molins de Rei

8

12

16

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Badalona

Granollers

Granollers

Igualada

Manresa

Mataró

Molins de Rei
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Sal)adell19 - Oablnet de Neuropslqtiiatria i Conducta humana

20 - Centre de Behabllitacld del Vall&s

21 - Centre de Medicina correctiva

Sabadell

Sabadell i

Cerdanyola

Sabadell

St, Boi Llobregat

22 - Clfnioa Quinta Saint "L'^ianga"* Audiologia

23 - Sanatori Psiqui&trio Ntra* Sra. de Montserrat

24 — Centre Assistencial de Mátua Manresana

23 - Institut Hehabilitador de la Parla

Vio

Vilafranoa del

Pened&s

Servéis especiáis autoritzats

Barcelona- Ambul&ncies "Domingo" Qzigenoter&pia

- Dr. D, Manuel de Caralt Borell. Cobaltoter&pia

- Dr. Masoard. Test Nelson i Transf. Idnfobl&stioa Barcelona

Barcelona

r

o
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6.1, El consum formaceutic

El consum de medicaments o preu de venda al públic (P.V.P.)

ha assolit a Espanya, els darrers anys, les xifres que mostra
el quadre núm. 6.1.
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QUADRE NUM. 6.1

EVOLUCIO DEL CONSUM DE MEDICAMENTS A

ESPAÑA

(1970 - 1976)

% d'increment
interanual

Consum total a
P.V.P.

(en milions pts. )
ANYS

10*12

19*05

10*06

23*65

13*61

13*26

17*59

48.217*93

57.403*50

63.180*70

78.125*48

88.760*70

100.536*96

118.222*70

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

Fuente; Necesidades Sanitarias y Recursos Asistenciales.
INSALUD,Madrid, 1979



417

Pe l'observació d'aquest quadre destaquen dos fots impor-
tants:

1) L’increment des del 197o al 1976, que ha ostat del 145,18
per cent.

2) La mitjana de despesa farmacéutica per habitant que el

1976 fou de 3.298 pessetes.

Al quadre 6.2 podem veure el

els diversos grups terapeutics.

consum de medicaments segons
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QUADRE NUM. 6.2

DISTRIBUCIÓ DEL VALOR TOTAL DEL CONSUM FARMACÉUTIC A

P.V.P. PER GRUPS TERAPfeUTICS (1975^1976)

ANOS 19761975

GRUPS TERAPÉUTICS % de consum% de consum Consum

(milions)

Consum

(milions)

Aparen digestiu, meta
bolismo.

Sang i brgans hematopo^
tics.

Aparen cardiovascular.

Dermatolbgics.

Productos genito-urinaris

Hormones.

Antiinfocciosos.

Aparen locomotor.

Sistema nerviós central.

Antiparisitaris.

Aparen rospiratori.

órgans deis sentits.

Varis

23.57320*87 20.982 19*94

4.977

10.439

5.379

3.121

2.554

27.747

5.876

10.557

4*21

8*83

4*55

2*64

2*16

23*47

4*97

8*93

0*24

12*96

0*86

6*24

4*03

8*13

4*48

2*56

2*45

24*95

4*59

8*46

0*25

12*88

0*84

5*51

4.052

8.174

4.504

2.574

2.463

25.084

4.615

8.505
283251

15.322

1.017

7.377

12.949

844

5.539

. Madri«Asistenciales* INSALÜDPont: Necesidades Sanitarias y Recursos
  1979.
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El consum farmacéutic de la Seguretat Social, el podem apre

ciar en el quadre 6.3.

QUADRE Núm. 6.3.
«SMiBssaaiaiflieMva

ENTITATS SEGURETAT SOCIAL PRIVAT

% sobre el cori
sum total"

% sobre el con
sum total"

Milions de

pts.
Milions de

pts.

onsum

Anys

26.157

61.635

73.109

87.058

1970

1974

1975

1976

54*25

69*44

72*72

73*64

22.060

27.125

27.427

31.164

45*75

30*56

27*28

26*36

Pont: **Necesidades Sanitarias y Recursos Asistenciales** INSALUD.
Madrid, 1979.

De l'observacié d'aquest quadre, creiem que és important des

tacar un fet fonamental, i 4s que l*any 1976,
guretat Social ja representava

de medicaments utilitzats al país.

el consum de la Se¬

les dues terceros parts del total
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Com podem observar, el consum más alt correspon ais antiin

fecciosos; a continuocié, els farmaos de l*aparell digestiu

i metabolisme i oís do 1 * aparell'respiratori. En 1976, a-

quests tros grups terapeutics representaven el 56,37 per cent

del total del consum, cosa que sembla estar en concordancia

directa amb el nombre de malalties que es pateixen, car segons

Victorino Jimeno i els seus col. laboradors, los malalties

infecciosos, les do l*aparell respiratori i les de l'aparell

digestiu i del metabolisme representen el 57,45 per cent

de les que sofroix la poblacid.

El quadro 6,4 presenta el consum farmaciutic de la Ségura-

tot Social' segons la modalitqt de la prestaci6.

r



421

QUAORE NÚM. 6.4

CONSUM DE MEDICAMENTS SEGONS MODALITAT DE

LA PRESTACIÚ FARMACÉUTICA (ANYS 1970-1976)

% de crei-
xement
1970-1976

ANYS
19761970 1975MODALITAT DE LA

PRESTACIÚ

Número total de receptes

Número de receptes per
persona protegida.

Consum total de receptes
(milions de pessetes)

Consum de receptes per
persona protegida (pts.)

199.053.353 363.688.791 412.905.743 107*43

9*71 12*54 13*74 41*50

25.283 70.438 231*0683.703

1.233. 2.430 2.785 125*87

Consum en hospitals pro-
pis i concertats (mi
lions de pessetes)

Consum per ingrés hospi-
talari (pessetes)

Consum en eanbulatoris
(milions de pessetes)

Consum total (milions
de pessetes)

Consum per persona pro.-
tegida (pessetes)

837 2.614 3.300 294 * 26

(sense dade^ 1.379 1.609

37 57 55 48*65

26.157 73.109 87.058 232*83

1.276 2.521 2.901 127*35

Pont; "Necesidades Sanitarias y Recursos AsistencialesTINSALUD.
Madrid, 1979.

cora podran oboorvor. lo port n«s i
dieoranots s4n les

cent del total.

i
reeeptes.

mportant del consum de

que en 1976 representen el 96.15 per

me-
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El quadre 6.5 presenta ia distribucié a les quatre provln-

cies catalanes del cónsum farmeceutic de le Seguretet Social*

l'eny 1976.

T

i
I
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El quadre 6.5 bis presenta el cost del consum farmaceu-

tic segons els parbmetres habitualment utilitzats per la

Inspeccid Farmacéutica: Cost per recepte, cost per assegu-

rat i nombre do receptes per assegurat. Com podem observar

les xifres de Tarragona, Lleida i Girona sónen el quadre,

de 1979 mentre que los de Barcelona corresponon a 1977,

últimos que hem pogut obtenir.
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QUADRE NUM. 6.5 bis

CX3ST DEL CONSUM FARMAC&UT1C. EXPRESSAT SEGONS ELS PARÁMETRES

CLÁSSICS DE; COST PER RECEPTA; COST PER ASSEGURAT  I NÜMERO DE

RECEPTES PER ASSEGURAT.

COST PER RECEPTA COST PER ASSEGURAT

(mitja mensual)

RECEPTES PER ASSEGURAT
(mitja mensual)

PROVINCIA

BARCELONA
(1977) 2*61222'- pts. 582'- pts.

TARRAGONA
(1979) 236'6 pts. 627*5 pts. 2*69

LLEIDA
(1979) 241*8 pts. 450*2 pts. 2*22

GIRONA
(1979) 2*46237*5 pts. 595*3 pts.

Inspeccié Farmacéutica. Oelegacions provincials de Barcelona,

Tarragona, Lleida i Girona. INSALUO. 1979.

Font;

i.
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El quadre 6.6. presenta el nombre i l'evolució deis estábil-

ments de materies primores i els d'especialitats farmoc^utiques.

●  QUADRE NUM. 6.6

r.VULUClO DEL NOMttRC D’ESTABLIMENTG DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICAX
SECONS LES SEVES CLASSES 1 PfVOPOr<Clá QUE REPRESENTEN !X)BRE EL DE

INDUSTRIA QUÍMICA EN GENERAL

Núm. d'esta-
bliments d'es-
peciolitats
farmaceuti^ues

Núm. d'esto-
bliments en
lo indústrio
químico

% deis esto-
bliments for
moceutics s7
els químies.

Núm. d'esto-
bliments de
primeros mate
ries formoceu-
tiques.

Total d'esto-
bliments de
lo indústrio
farmacéutico

ANYS

641970 559 623 7.830 7*96

671974 531 7.356598 8*12

1975 67 585 7.229518 8*09

564 6.9901976 60 8*07504

Font; Sindicato Nocional de Industrias Químicas "Lo producciún
química española".
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Entre 1975 i 1976 el nombre d'estobliments de materies

primeros minva en un 10,45 per cent i el d'especialitats

farmaceutiques minva constanment des del 1970, a un ritme del

9,84 por cent.

Podem interpretar aquesta tendencia com un indicador ciar

del procés de concentració d'aquest tipus d'indútria.
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Una característica important an destacar de la indús«

tria farmacéutica espanyola és la penetració per capital

estranger. La podem mesurar des de dos parometres: les

inversions i els establiments.

Quant a les inversions, segons la revista "Información

Comercial Española" l'any 1974 representaven el 42,46 per

cent del total. Referent ais establiments, al quadre 6.7

podem apreciar llur distribucié.
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QUADRE NÚM. 6.. 7

DISTRIBUCIÓ DELS LABORATORIS EXTRAN6ERS AMB ACTIVITAT

FARMACÉUTICA A ESPANYA PER PAISOS D«ORIGEN

(ANYS 1975 - 1976)

ANYS 1975 1976

LABORATORIS
Nombre % %NombrePAISOS D’ORIGI

Alemania

Bélgica-Luxemburgo

Dinamarca

Francia

Gran Bretaña

Holanda

Italia

Panamá (USA)

Portugal-Polonia

Suiza

U.S.A.

14 2'70

0'58

0*19

1'54

0*77

0*39

1'74

0'19

0'19

1*55

4*25

13 2*58

0*69

0*20

1'59

0'79

0*59

1*79

0'20

0*20

1*59

4'56

3 3

1 1

8 8

4 4

2 3

9 9

1 1

1 1

8 8

22 23

TOTAL 73 14'09 74 14'68

Font; I.M.S.



430

aqüestes dades poden resultar enganyoses perqustEncara que

més important que el nombre d'establiments 4s la seva en-

titat i així, entro els 100 priroers laboratoris, 39 s4n

estrangers i 12 deis 25 principáis están penetrats per ca

pital estranger. Estats Units i Álemanya s4n els palsos amb

més laboratoris a Espanya, seguits d*Italia, de Sutssa i de

En volum de vendes, els laboratoris estrangersFranga.

representen el 49 per cent del mercat.

Els establiments de distribució de medicaments es classi-

fiquen en tres grups diferente: les cooperativos, els

centres farmaceutics i els magatzems Iliures.

Les cooperatives están enquadrades en ACOFARMA (Associació

de Cooperatives Farmaceutiques, S.Coop. )i «Is centres per-

ACFESA (Associació de Centres Farmaceutics d*Es-

S.A. ) i els magatzems Iliures s'agrupen, la major part,

el CONSORCI (Consorci de Magatzemistes de Drogues, Espe-

cialitats Farmaceutiques i Productos Qufmics).

tanyen a

panya.

en

1976 llur distribució era la que mostra el quadre 6.8.
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DISTRIBUCIO DELS CENTRES DE DISTRIBUCIÚ DE MEDICAMENTS PER CLASSES

(1976)

Total de

magatzems
Núm. de sucursalsCENTRES DE DISTRIBUClO Núm. d*empreses

Cooperatives Farmaceu-
tiques.

Centres Farmaceutics.

Magatzems Lliures.

39 7132

6117 44

6775 142

124 150TOTAL 274

Font; ACFESA.
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El qtiadre 6*9 presenta la relaold a les quatre provínoles y

tres de di s tribu oid de medioaments.

deis oen-

QUADHE nfi 6*9

RELACIO DELS CENTRES DE DISICRIBPCIO DE wmrnAmm}3

NOMBRE PER OPICINES DE FARMACIA I D'HARITMTS PER MAG&TZEM

Nombre farm&oles Nombre habitants
X magataemX magatzem

Nombre
Provlnoia magatzema

199.986

67.013

116,568

223.795

80Barcelona 23

27Tarragona

Lleida

7

3

96Girona 2

Font. ACFESA* Elaboraold prbpia.

Enoara que l'tínlc parftmetre per a jutjar la súfioidnoia o 1a Insufl-

oiénoia d'aqüestes xifres ¿s el fet que aquesta centres garanteixln ●

una distribuold suficient i r&pida a les oflcines de farm&oia, les —

maroades dlferéncles inteirprovinoials per exoés  o per defeote ens fan

pensar en una necess&ria reorganitsaoid del sector*
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Les oficinas de farmacia representen la darrera anella de

l'assistencia farmacéutica; podem observar-ne l*evoluci6 quant

al nombre existent des de 1970, al quadre 6.10.

QUADRE^NUM^^ lo

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D'OFICINES DE FARMACIA I DEL NOMBRE

D'HABITANTE PER FARMÁCIA.

Núm. de farmacies Núm. d'habitants p/.
farmacia

Index de creixementANYS

2.754

2.714

2.596

2.538

2.510

2.466

1970

1972

1973

1974

1975

1976

12.218

12.662

13.377

13.829

14.130

100

103

109

113

115

14.533 119

Pont; Consejo General de Colegios Farmacéuticos.
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Generalmente hom accepta que el nombre d*habitante per

farmaciat per tal de garantir una assistencia farmacéutica

eficag és de S.ooo, sempre que hi hagi una distribució equi

librada de la poblaci6. El 1976 ja 6rem a la meitat de la xi-

fra abane cementada i el nombre de farmaciee no para d*aug

mentar.

El quadre 6.11 moetra algune exemplee europeue que per-

meten comparacione intereeeante.

QUADRE NUM.6.11
sssssssasssssscssss

Núm. d*habitante per
farmacia (l)

Núm, d'habitante
per km2.

PAXSOS

15.200

5.735

4.300

3.000

2.466

Holanda

Alemania

332

250

Italia 184

96Francia

España 67
r»

(1) Dades de 1974. Per a Espanya 1976.
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El quadre 6.12 presenta la distribució provincial

oficines de farmacia i el nombre d'habitants

de les

per farmacia.
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6.3. Els r#cursos huroons

El nombre i l*evoluci6 de farmacéutico a Espanya des del 1974,

el podem observar en el quadre 6.13

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE FARMACfeUTICS

19761974 1975ANYS

FARMAC&UTICS % % %NOMBRE NOMBRE NOMBRE

Amb exercici

Sense exercici

15.564

2.425

86»5

13'5

16.033

2.559

86*2

13*8

16.547

2.706

85*9

14*1

TOTAL DE
COL. LEGIATS 100'017.989 100*0 18.592 100*0 19.253

Font! Consejo General de Colegios Farmacéuticos

Des de 1970 el nombre de farmacéutico ha anat augmentant progressi-

vament, omb un creixement interanyal del 3,43 per cent. Es impor-

tant de destacar que llur creixement (del 3,55 per cent en el perío-

de 1975-1976) és superior al de les oficines de farmacia (2,85 per

cent en el matéis període).

El nombre d*habitants per farmaceutic era, el 1976, de 1.862,

xifro que, evidentment, es considera més que suficient.
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El quadre 6.14 rocull la distribució deis farmaceutics en

exercici segons llur activitat professional.

El fet do la seva concentració, qualsevulla que siguí l*ac’ti-

vitat que exerceixen, a Barcelona, encara 4s más pales que a

la resta de les professions sanitarios vistes en un altre

apartat d'aquest estudi.
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És important comentar dos aspectos:

1) Els baixos £ndoxs de nombre d* habitante per fonnbcio o lee

quotre provínoles.

2) Les diferencies significativos que hi ha referont a n«nbre

de farmados i en conseqUencia a nombre d'habitants per

farmacia, entre les capitals de provincia i lo provincia.

r
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6.4. La Inspecci6 farmacéutica

Actualment, la Inspecció farmacéutica, que esta a carree

del’Cos de Farmaceutics Inspectors de l*extingit INP,

divideix en dues parcel.les ben diferenciados* la Inspecció

pura, prbpiament dita, i la Gesti6. La primera esta encarre-

gada ais Equips especiáis d'Inspecció Sanitaria Territorial,

els quals en aquests moments disposen a Catalunya, per a l*a-

compliment de la seva tasca, de dos farmaceutics residents

es

a Barcelona i Tarragona. Per a la gestió, només hi ha un

farmaceutic a Barcelona. A pesar de la mecanització de gai>

rebé tot el procés, 4s evident la gran mancanca de professio-

nals, sobretot en la Gestió.
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7 ● In-broduooi6

L'acció protectora deis sistemes de Seguretat Social compr&n

pie ventall de contingfencies. El sistema espanyol arranca d'una decla

rado ambiciosa en el can^ de la intensitat i la suficiencia de les

prestacions i llur extensió subjectiva. En aquest sentit la Llei de —

Seguretat Social de I966 s'obre amb la declaracid de

güent:

un am-

principis se

"A_ través de la Seguretat Social :l'Estat espanyol garanteix a les

persones que per rao de la seva activitat

d'aplicació i ais familiars

están indos es en el camp

o assimilats que estiguin a cárrec seu,

iisituacions que aquesta

seu nivel1 de vida en

la proteoóíá. adequada en les oontingSnoies i

llei defineix

els ordres sanitari,

i la progeessiva elevació del

eoon6mic i cultural".

Mes no es pot demanar. La llei

tius més ambiciosos d'
un sistema

es proposa, teóricament, els objec —

anar més enllA —de Seguretat Social:

del concepte de conting^cia i
proposar-se el millorament de la quali -

intencionada, -passat d'aquesta ben
tat de vida. Peró les

retórica i megalómana declaració de

no han
coses

principis.

En el terreny de la realitat, les oontingénclee que sén motiu de -

proteocié per la Seguretat Social sdn:

- L'alteracid de la salut.

- La incapacitat temporal de treballar
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- La invalidesa laboral

- Vellesa

— Mort, superviv&ncia i les cSrregues fandliars.

Fins a l'añy 1979 > entre les contingéncies hi havia la d'Atur For-

.  5<5s i la prestació económica en situació d 'atur corresponda a la Segu-

retat Social. En I98O els aspectos relatius a l'atur s<5n assumits per

1 'Estat i progressivament serán deslligats del sistema de Seguretat

Social.

Les prestaciones per a cobrir les contingéncies esraentades a qué,

segons la Ilei, el treballador té dret, sén les següents:

1 — Les prestacions b&siques que comprenen

a) Assisténcia sanitaria en casos de maternitat, malaltia co -

de treball*muña o professional i d'accidenta, siguin o no

b) La recuperacié professional

c) Les Prestadons económiques en les situaoions d'ILT, Inva -

lidesa, Jubilació, Mort i Supervivénda

d) Les prestacions económiques de proteccid a la familia.

2 - Els Servéis Sociáis

les si -
Son complementaris a les prestacions corresponents a

tuacions específicament protegidos per la Seguretat Social i comprenen
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criteris tais com Medicina Preventiva, Higiene i Seguretat, Servéis de

Recuperació i Rehabilitació d'Inválids (que fa poc ha rebut el nom de

Servei Social de MLnusválids Físics i Psíquics), Aquests Servéis So 

ciáis han quedat englobáis en el Servei Social de Medicina Preventiva

&el l.íinisteri o en 1'INSERSO#

Abans del Decret-llei de Gestió de la Seguretat Social, Salut  i

Ocupació, aquest capítol emmarcava el Servei d'Ocupació i acció fand -

j ProSibc±-<5t P3?5fe§^ionh,i Obrera i "Séí^i "dUhiverMtats Laboráis

pá^dit de^ret, aquésts organismos s<5n transferits a 1'Administ'racid -

In&titucional de l'Estat i ja no tenen la oondicid d'organismes de la

Seguretat Social.

f -

3 - L^^Assistfenoia Social

Complement&ria de les prestacions, consisteix en una protecció

dispensada en forma de servéis i auxilis econbmics a les persones que

es troben en estat de necessitat i mancadas de recursos per a afron —

tar-lo.

Aquesta accid protectora és el
que está establert per al Régim Ge

neral que, enseras suposa el límit de la seva extensid; cada Régim Es —

pecial regulará, per la seva banda, les prestacions que atorgui. Pres

tacions que poden ésser totes o part de les del R&gim General i1 que -

podem veure en els quadres següents: (7.1 i 7.2).
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QUADRE COMPARATIU DE L*EXTENSIO DE LA PROTECCIÓ DISPENSADA PER

LA SEGURETAT SCX^IAL ALS TREBALLADORS PER COMPTE P’ALTRI,

Situacions o
contingencies
protegidos

Regims de Se>
guretat Social

Assist^n-
cio So^'
ciol

Asisten
cia Sani
taria

Servéis
Sociols

Protec-
ciá Fa
miliar

'íort i
Superv.

Invali-
desa

Vellosa Atur

X XGeneral

Carbé

Forroviaris

Representants
de comerá

Artistos

Empleats de
la llar.

Agrari

Mar:
Retribuits/
salaris.

Retribuits/
part.+ 150
tns. r/b.

Retribuits/
part 10/150
tns. r/b.

Retribuits/
part. fins
10 tns.r/b.

Toreros

XXX X XX

XXXXX X XX

XXXXX X X X

XXXXXX X

XXXXX XX X

XXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX XX

XXXXXX X X

XXXXXXX X

XXXXXXXX

XXXXXX XX

Font: El Sistema Español de la Seguridad Sociol ante una nueva etapa.
Ministerio Sanidad y Seguridad Social. Madrid 1971.
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QUADRE NUM. 7.2
BBaaassaaaasasM

QUADRE COMPARA!lU DE L'EXTENSlO DE LA PROTECCIÚ DISPENSADA

PER LA SEGURETAT SOCIAL ALS TREBALLADORS PER COMPTE PROPl.

Situacions o
contingencies
protegides
Regims de Se-
guretat Social

Assisten-
cia Sani
taria.

Assis-
tencia
Social

Protec-
ció Fa
miliar

Invali-
desa

Mort i
Superv.

Servéis
Socials

Vellesa Atur

Autbnoms

Agrari

Mar

Escriptors de
Ilibres

X X XX X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X

Pont: El Sistema Español de la Seguridad Social ante una nueva etapa.
Ministerio Sanidad y Seguridad Social. Madrid 1971.
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La importancia económica de cada una de les prestacions dins deis -

costos de la Seguretat Social, ; el sen pes econóndc, están sintetitzats

segfíents extretes de les previsions que els pressupostos -a les taules

de la Seguretat Social assenyalen per a 1980. (^adre 7*3)●

Els pressupostos de l'any 1980 assoleixen la xifra de..l.746.725

pessetes.
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QUADRE NUM. 7.3
C S3 SB C3 S C tB S S S S as 8 S

DESPESES

52 ’ 1% PENSIONfS-

ALTRES
:  PRESTACIONS
ECONÓMIQUES11'8%

PRESTACIONS
SANITÁRIES27*5%

SERVEIS
SOCIALS
I INVERSIONS
“AT5MTNT5TRACIO
GENERAL

Font: Diari II
EL PAIS". 5 d'octubre de 1979,
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La taula 7*4« desglossa la importá-ncia relativa de les prestacions

económiques dins deis pressupostos de 1980.
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TAULA 7.4.

DESPESES DE LA SEGUBETAT SOCIAL

(en milions de pessetes)

PHESSCPOSTOS 1980

p-?estacions econóraiques

Pensione: Invalidesa 231.227,6

495.450,0

163.355,3

18.799,0

3.834,0

Jubilacid

Viduitat

Orfandat

Eavor fand.liare

(52,7^ del Pressupost) 912.666,0

Al tres prestad ons

Incapacitat Laboral Transitbria

Invalidesa provisional

Protecdd a la familia

Al tres

119.837

22.393

53.993

13.352

(64,5^ del Bressupost)
TOTAL

1.122.241

Pont: Pressupostos Seguretat Sodal I98O
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Pins a l'any 1978 aqüestes prestacions eren gestionares per dos -

grans organismes aut6noinss l^INP i el ífiitualisme Laboral* A mésy hi —

de. l'Institut Social de la Marina i el Serü*havia les entitats menors

vei de lb:eballs Portuaria. La gestió quedava coberta amb la partid -

pació de les entitats de carácter privat: Les IfiStues Patronals d'Ac -

oidents de Treball i les Enrpreses Col.laboradores (Qnadre 7«5)«
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QUADRE NUM. 7,5
saosaasssssssBsss

ENTITATS GESTORES DE LA SEGURETAT SOCIAL

(ANTERIOR DECRET 36/1978 DEL 16 MOV.)

MINISTERIO DE SANIDAD Y S.S. ENT. PRIVADES

1ism/stpIMUTUALISMO LABORCT MUTUES PATRONALS

rSERVEI DE REASSEGURANCAI

f INP^ EMPRESES COL.LABORADORES

Forvt; VER6ÉS, J,; La Seguridad Social Española y sus cuentas.
Ed. Ariel. Barcelona 1973.
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repaxtien la gestió del sistema# El prin(ñ.piAqüestes entitats es

que guiava el repartiment de la gestid (les parcel.les que cada una -

el repartiment de contingfencies, A part, lógicaadministrava)

ment, hi havia la gestió deis Régims Especiáis#

era

La taula següent assenyala la distribució de la gestió en el r& -

gim general;(7«^)*
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TAUIxA 7.6.

REPARTIMEINT DE ' GESTIO PER CONTINGENCIES

(Anterior Decx*et/llei 16 novembre)

Assisténcia Sanitaria

Incapacitat L. T.

Invalidesa provisional

Atur

Proteoció a la familia

Vellosa, Invalidesa permanent,
Mort i Supervivéncia

Accidenta de Treball i Malal-

tia professional

- Asseguran9a directa

mp

INP

mp

INP

INP

Mutualisme Laboral

Ifiitua Patronal o

Mutualitat Laboral

INP i Servei de Eeasse-
guranees

- Pensiona

Font: Vergós, J.: La Seguridad Social española
Barcelona 1973,

y sus cuentas. Ariel,
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EL Heial Decret/llei 36/78 del 16 de novembre sobre gestió insti

tucional de la Seguretat Social, Salut i Ooupació és el ddna —

sentit al nostre treball. EL Decret declara l"extinoió de l'INP i de

les Mitualitats Laboráis i d'una colla de servéis conruns i sdn orea-

des les noves entitats gestores. Aquesta Ilei inicia una ciará deli -

mitaoid de tres grans árees d'objeotius espeoífios: LA SALOT, LA SE-

GUREPAT SOCIAL y ELS SERVEIS D'ASSISTMCIA SOCIAL. També sén reinte -

grades a l'Estat funcions que la Seguretat Social havia assurait i que

no li sdn prdpies, com sdn les d^ocupacié, educaoié i de Servéis So -

ciáis, mes adequades a un oonoepte de servei pdblic que no de presta«-

cions de Seguretat Social.

TAULA 7.7.

ENTITATS GESTORES DE LA SEGURETAT SOCIAL

I PRESTACIONS QUE ADlCENISTRiaJ

Prestacions Eoondnd'ques

SanitAPiusPrestacions

Institut Nacional de la Seguretat Social:

Institut Nacional de la Salut:

Institut Nacional de Servei Social: Prestacions Socials

Pont: Elaboració prSpia. R. D. 18-XI-79
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Les Prestacions Eoonómiques i llur relacid amb l^Assisténcia Sanit&ria

Peí caire del nostre estudi, ens cal dedicar particular atencid a -

les contingéncies que generen prestacions económiques i impliquen una

mediacid del sistema d'assisténcia sanit^ia i par ti cul armen t del met—

ge. Aquest professional assenyalará, segons el seu judici clínic, si -

la percepcid d''im determinat subsidi econdmic está indicada (baixes, —

invalidesa, etc.). Aquesta accid mediadora el corresponsabilitza  d'una

forma seriosa en el just compliment deis objectius de les prestacions.

La participacid directa del metge^ com a indicador en el cas de la ILT

i amb funcions de peritatge i classificacid en la invalidez fa que, —

malgrat no ésser un tema estrictament sanitari, dediquem iin espai ais

subsidie d^I/T i d Invalidesa dins les prestacions económiques.

Les deis seus orígens, els sistemes de prevlsid social foren plan -

tejats per protegir el treballador en situacions en qu& per diverses —

causes es trobi incapacitat o limitat per a la feina i en conseqüéncia

per a obtenir un salari. Aqüestes prestacions econdnács,

genéricament prestacions substitutivas de salari, volen assegurar al -

treballador uns ingresaos mínims que li permetin la subsisténcia.

anomenades

Les primeree assegurances d'aquesta mena foren 1'Asseguranqa de Re

tir Obrer, que assegura una renda o pensid quan, per la involucid fi —

siológioa hom ha perdut la capacitat de rendiment laboral; anterior 

ment fou establert que, en cas d 'alteracid de la salut per un accident

de treball, s'havia de facilitar al treballador una part del salari —

durant el temps de guariólo i recuperacid de les lesions. En cas de

produir^se la guaricid o si les lesione fossin incapacitante

no

per a —
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1'acti.vitat laboral, gaudiria d'tma pensiá d'Invalidesa,

D'una manera progressiva, els sistemes de previsid social i de segu-

retat social incorporaren al carap de llurs prestacions els subsidis —

substitutius de renda o salari en totes aquellos situacions en qué una

es troba en condi cions de salut adequades per a treballar* —persona no

Així, foren establerts els subsidis per matemitat  i per malaltia corau-

i aooident no laboral. Aquests subsidis només sdn ima part del sala^

cobren diferits. Efeotivament,els treballadors amb la cotitza -

sostreuen una part de llur salari que és administrada per una cai-

na 1 - -

ri i es

cid

xa comuna, en els sistemes de Seguretat Social i els és reintegrada —

han perdut la capacitat, transitoria o permanent, d'obtenir una —quan

renda.

Aquests subsidis sdn a tots els países europeus.  A més, l'OIT,

Convenís 102 i 130 dicta les recomanacions següents respecte a

les prestacions monetarios per malaltia*

en —

els seus

els sistemes de seguretat social han de preveure  i d'incloure —● ● ●

entre les contingSncies protegidos la inoapacitat per a treballar,

resulti d'un estat mOrbid que suposi la suspensid de guanys, —

la defineixi la legislacid nacional". Art. IO4 de Conveni —

que

segons

sobre Seguretat Social - Norma íffnima 1952).

En el mateix sentit el Codi de Lovaina, síntesi de diforents legis -

laoions europeos en matéria de seguretat social i projeoto de Codi de -

seguretat social coimi a la CEB, a l'artiole I90 assenyala*
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"Cada ciutadá té dret en cas d'inoapacitat laboral durant un de-

terminat període a una indemnització substitutiva de la renda".

● ● #

I a l'article I9I afirma:

Ha d'ésser considerada incapa? de treballar la persona que, per 

raé del seu estat de salut o en consideracié a conservar—la o res—

tablir-la (tant la própia com la d'altres persones) ja no és apta

per a efect^-.ar el seu treball normal o el treball convenient que —

li sigui ofert i per tant no pugui guanyar una renda normal".

Citem la legislacié internacional per assenyalar que la manca d'ap

titud per al treball és determinant d'una contingéncia a cobrir pels -

sistemes de Seguretat Social> els quals, en oonseqflénoia, han d'asse -

gurar ais afiliats una renda mínima.

I el respecte ais esmentats

cia de la irreversibilitat d'aquest dret és el

9a- per analitzar com s'articula el

nyola i

convenis i l'af

quines desviacions deis

irmacié de la convenién-

nostre punt de parten —

seu exercici en la legislacié espa^

seus objectius generáis ha sofert.
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7.1# Protecció de leB situacions d^Incapacitat temporal

La cobertuxa de la incapacltat temporal fou Iniciada a Espanya a

través de la Ilei d^Accidents de Treball de 3O/1/19O0 que assenyala

el principi de responsabilitat en5)resarial i preven en cas d-incapar-,

citat una indemnitzaoié del 50 per cent del salari durant un suay.i

després d'aquest periode el pas automAtio a la situacié d'Invalidesa

Permanent, La Conferéncia Nacional d^Asseguranoes Socials celebrada

a Barcelona a fináis de 1922 aprovA una ponAncia que recomanava la -

implantacié de les asseguranoes de matemitat, de malaltia i d'inva:-

lidesa. Perb només fou implantada (R.D.L. 22~3~1929) 1'asseguranqa -

de Maternitat que cómprenla prestacions sanitAries (assisténcia mA -

dica i farmacAutica gratuita) i econAmiques (pagament d'indemnitza -

oions substitutivas del salari durant el parí ode de desoans i subsi-

di de laotAncla).

La proteccié de la incapacltat ten^poral a causa de malaltia oorau-

na i accident no laboral —malgrat alguns intenta fets a 1'Apoca re

publicana— no oomenga a ésser organitzada fins el 1942 amb la ore»;-

cié de 1'Asseguranga ObligatAria de Malaltia, en la qual fou inte

grada 1'Asseguranga de Maternitat,

El SOE atorga prestacions sanitAries i econAmiques (inderanitza —

cións proporcionáis del salari per malaltia i maternitat). Inicial «

ment aqüestes prestacions tenien lindtaoions temperáis in5>ortants>

en 1959 només 39 setmanes, cosa que obligA a establir mesures oom -**-

plementAries a través del Miitualisme Laboral amb la oreacié de la

prestacié de Llarga Malaltia,
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La Llei de Bases de Seguretat Social adopta una solucid unitáiria i

assenyala que la Incapacitat Ten5>oral serS. protegida a través de dues -

situacions: la Incapacitat Laboral Transitdria i la Invalidesa Provi 

sional. La distincid entre ambdues situaciones és en funcid del ten5)s:

pas a la Invalidesa Provisional un cop esgotat el terminj. m2ucini de la -

ILT.

LTlíP té encomanada la gestid deis dos casos.

Aquesta identitat en el concepte de temporal i d'unitat en la ges -

tid es la causa que ambdues situacions siguin estudiadas en aquest ca —

pítol.
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La Incapaoitat Laboral Transitória

7.I.I.I. Normativa General

La legislació de la Seguretat Social Española asseziyala com a Il/Ft

la pérduda de capacitat per al treball a causa de malaltia comuna o —

professional, d'accident, sigui o no de treball; els períodes d'obser^

vaci<5 i llizrs assimilats o equivalerits en cas de malalties professio -

nals. I els períodes de descans voluntar! i obligatori corresponents -

en cas de maternitat.

Aqüestes situacions tenen protecció en el sistema de Seguretat So

cial mit janqant prestaoions substitutivos de salari.

La Seguretat Social protegeix mitjangant aquesta prestacid la si -

tuacid d "incapacitat del treballador per a exercir la seva activitat -

habitual. Podem distingir dues causes.

l) El riso específic: l'accident de treball i la malaltia profés -

sional. En el nostre sistema, la II/P per riso específic és ges^

tionada per les 56itues Patronals i per les llSatualitats Labo —

rals.

2) Els risos comunsj l'accident no laboral i la malaltia comuña. -

I a més, la maternitat, que pot ésser englobada dins la “malal

tia comuna" i requereix un período de descans.

L'INP era l'entitat gestora encarregada d "administrar les

cions en aquesta darrers casos. La reforma de la Seguretat Social en -■
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comana a 1 'HTSS de gestionar aqüesta prestacid; paró

iaquest treball

la incloem en'

donades les interrelacions que hi ha entre la ILT i

1 ■'assisténcia sanitária encarregada a l'UTSALUD*

El subsidi serS, abonat mentre el trebaúLlador rebi assisténcia

nithria de la Seguretat Social i estigui impedit per al treball, du-

rant un penode iniciat el quart dia de la baixa, en cas de malaltia

comuna i accident no laboral; es mantindrá durant un període m&xim -

de dotze mesos, prorrogables per sis mesos més, quan hom cregui que

el treballador es posará bo; en el cas contrari, hom passará a

sa

pro -

posar directament la invalidesa permanent, i aix6 s'haurá de fer

qu&lsevol moment del procés sempre

tats terapéutiques
es vegi que les possibili 

E i rehabilitadores ja s'han esgotat

en

. Tant la prdr-

permanent serán fetes

Sani taris.

que

sempre sotaroga com la proposta d'invalidesa

el reconeixement de la Inspeccid de Servéis

Aíx6 no obstant,

1 'empresa

dies iniciáis de la baixa#

molts convenís col.lectius estableixen

es fa cárrec de la prestad ó
_ 4 que

económica del període deis 3-

En cas de maternltat, el temps de protecoid consta d'

voluntar! de sis setmanes i d'un altre període obligatori
setmanes posteriors al part;

aoumular-lo al període obligatori.

u

es pot ajomar el període vol

n període

de vuit

untari per

Quant ais requisita exigits per teñir dret a percebre
prestacid, a més deis

Social,
corauns a totes les prestacions de la

aquesta —

 Seguretat

com l'afiliacié i l'alta, hi ha els específica de la IM? que
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oonsisteixen en la neoessitat d^iin perfode previ de ootització tant per

al cas de mal al ti a comuna com per ̂  de matemitat.

Aquesta perfodes previs sdñt

● En cas de malaltia comuna, un perfode de cotitzacid de 180 dies —

dins deis 5 anys anteriora.

-  cas de matemitat, que l'afiliacid hagi estat feta 9 mesos

abans de la data del part

zat Ido dies.

i que durant l'any anterior hagi cotit-

L'exigencia d"aquests perfodes previs tracta d'eliminar l'ezisténoia

de frau, en el sen ti t d'eliminar la possibilitat que davant deis pri —

mers sfmptomes de malaltia o gestacid, hom s'afilif per rebre subsidi.

Respecte a la quantia del subsidi de la prestacid, es sitúa en el 75

p^ cent de la base reguladora de la ootitzacid a la Seguretat Social.

Eecentment (H.D. 53/1980 d'll de gener) ha estat establerta una reduo —

cid de la quantia del subsidi. A partir del quart dia i fins al dia —

vlnt de baixa, será abonat el 60 per cent i posteriorment el 75 P®^

cent. Aqüestes mesures econ&miques están enoamlnades, com assenjrala el

pre&mbul de l'esmentat Deoret-Lleij ”a corregir les importants i greus

desviacions”. Es refereix, evidentment, a l'absentisme laboral.

En els pafsos comunitaris, les prestaoions per II/P degudes a risos -

oomuns tenen efecte en uns casos des del primer dia de lá baixa, per ̂

exeraple al Regne ünit, a Dinamarca i a d.'altres  . A Erañga i a It^a,

a partir del quart dia, igual que al áostre pafs.
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La durada del subsidi varia molt entre els diversos sistemes de Se-

guretat Social, En relació amb la quantia, a la major. part deis paisos

estS, en funció del fet, i a més, en alguns la quantia es redueix

el beneficiar! ha d'ésser hospitalitzat. Així ho estableixen Eranga, -

Itália i Luxemburg,

si —
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7.1«1«2. Importancia económica de la Ilfl?,

En aqnest apartat analitzem la quantia deis recursos que s6n utilit—

zats per a la cobertura de la contingóncia d'incapacitat laboral per al

treball peí sistema de Seguretat Social alzf com la seva evoluci<5 en el

tempe.

Es evident que la importáncia económica de la malaltia no es limita

a la quantitat de recursos utilitzats per la Seguretat Social, en la 

mesura en qué la malaltia altera el desenvolupament de la vida laboral

d  pafs i 1 'abséncia laboral té un gran pes en el desenvolupament ——

normal de les activitats productivas. Hi ha un cost económic de l'ab 

séncia laboral que consisteix en el valor deis salaris perduts per

laltia i per lli>r influéncia en l'^iraport de la produccié. Renunoiem

aquesta anélisi de quantificació del valor de la salut de la poblar

ma —

a —

fer

cié activa per limitacions óbvies de capacitat i per considerar-lo més

d'una an&lisi económica que del nostre estudi.propi

Paró ens sembla interessant de recordar el volum económic d'aquesta

prestacié en els pressupostos de la Seguretat Social eñ la mesura en qué

aquests fons podrien ésser utilitzats per a atendré altres situacions -

reclamad es per la societat si les possibles desvi acions o els fraus á*o¿

oontrolats més eficaqment. A més, aquest és un aspecte de les pres—

tacions de la Seguretat Social, les dimensions del qual han estat mag —

nificades. En aquest sentit ha estat ccnsiderada la prestacié substitu

tiva de salari que és el subsidi d'ILT causant i afavoridor de l'absen-

tisme laboral i periódicament s'aixequen veus que exigeixen més con —

trol. Bllés tard analitzarem alguna aspectes de l'absentisme peró sorprén

sin
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que es proposin solucions i es donin opinions tan radicáis

no hi ha cap estudi sobre 1'absentismo

1 'abast del fenomen i de llurs

i que són valorades de

pectives ideol&giques.

--^s causes, coses en conjunt mo

malgrat que

a Espanya que permeti determinar

lt complexos

manera molt diferent segons les diverses pers

Per tant,

ferides a malaltia

els administrats per l'antic INP,

ens limitem a recol

comuna, matern

lir les dades disponibles, sempre re -

itat i accident no laboral, que eren -

La Taula 7«8

1975 al 1979? Li veiem

ment fins al 1979

perqué aquesta

cici hi hagué un déficit

l'any I98O dedica II9.537

recul

en qué

l l'evolucid deis subsidia pagats des de 1'any

que les xifres han experimentat un fort creixe -

hi ha una restriccid de la despesa,

era la quantitat

en teoria,

pressupostada peré al final de l'exer -

per desviacid molt important. EL pressupost de

milions de pessetes a aquesta prestacid.
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TAULA 7.8

EVOLUCIO DE LIS PRESTACIONS PER ILT EN EL

PERIODE 1975-.79 (EN MILIONS DE PTES.)

áí

40.037,6

52.044,6

70.557,7

82.605,1

75.082,4

1975 1

1976 30

35,6

17,1

- 9,1

1977

1978

1979

Font! Memória Estadística INP

r
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La justificació de 1 "incremeiit es produeix per dues causes: la pri

mera és l^increment del nombre de procéseos (Tsula 7¿9): ’la'qual —

cosa est& estreiament condicionada per 1 ''eixan^lament pro^essiu del —

canip d'^aplicació de la Seguretat Social a nous grups professionals 5 la

segona té per causa l'augment de les bases de c&lcul preses com a refe

rencia per a determinar les prestacions.

La Taula 7*10 destaca la diferéncia substancial

dies de baixa per treballadors entre

afegir tres dies

de dies conrptabilitzats

ser indemnitzats

de malaltia,

aquest període inicial.

el régLm agrari

a aqüestes xifres perqué en ésser c

segons les disposicions vigents els

entre la mitjana de

 i el general. Cal

alculadas a partir

per la recepoió de prestacié económica i no és-

 tres primers di es

per obtenir el total de dies de baixa hauríem de sumar

Quant a la situaoié

cLe baixa
per treballador

a Catalunya, observem vai nombre menor de di es -

 i,

la durada mitjana de les bai

aixó no obstant, una notable prolongacié de

xes.
Quant a la xifra inferior de Tarragona

de 0,53 dies de baixa

satisfactória (Taula 7,ll),

per treballador, no hi hem trobat cap explicadé

Cal aclarir que en

estadístiques de

lalties lleus

dades

9 car els

aquesta categoría no s^’inolouen ni

les múltiples baixes laboráis

s'obtenen —

causades per ma —

no tenen -

eoonómic per no inoérrer en la qualificacid
percepcié d'ajut

procesaos de durada inferior a 7 dies
dret a la

económica.

A través d'

deis quals sí

un paral.lelisme

que hi ha
amb els aocidents de treball

estadístiques, hem fet seguint el

lleus, —

método asse —
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Llibre Rosa", \ina aproximació quantitativa a les fcaixes -nyalat en el

per malalties oiirtes (Taula 7» 12). El métode es basa a extrapolar les -

dades d'accidents de treball i considerar que les malalties lleus són -

nou vegades més freqüents que la resta de contingéncies de malaltia i -

aplicar una durada mitjana de 3 a la durada d'aqüestes malalties, la —

qual cosa ens permet un cálcul aproximat del nómbre total de di es de —

baixa.
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TAULA 7.9-

EVOLUCIO DEL NOMBRE DE BROCES SOS PAGATS PER ILT

Nombre di es
Indemnitzats

Majt jana

Dies/diiradaAnys Nombre Prooessos

1975 4.490.787

5.749.910

6.561.639

6.847.548

84.022.511

98.846.890

111.284.184

120.798.756

18,71

17,19

17,00

17,60

1976

1977

1978

Font: Memória Estadística INP
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TAULA 7.10.

IKCAPACITAT LABORAL TRANSITORIA

(»)MITJAUA PIES BAIXA/TREBALLADOR

Régim Especial

AgrariAny Rfegim General

151975 9

1976 2011

1977 11 22

261978 12

271979 14

(») Producte de dividir dies indeiiinitzats per Treballadors
afiliats

Pont: Diari "El País", 5 octubre 1975
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INCAPACITAT LABORAL TRMSITORIA

NOMBRE DE PROCESSOS PAGATS I DIES INPEMNITZATS EW 1977

Mit jana
rties de

baixa per
troballador

Durada

mi t jana

procés

Nombre

afiliats Processos Di es

DELEOACIO BARCELC®IA

l) Régim General

2) Régim Especial

Asrari(C.ASENA)
3) M.N.EH.

1.931.541

10.746

627.952

9.215

16.230.574

268.997

8,48

25,0

25,8

29,1

32.418 687.66623.390 29,4 21,2

DELEGACIO GEIRONA

1) Rfegim General

2) Efegim Especial
Agrari

3) M.N.EH.

173.244

4.386.
73.043

2.258

1.485.567

43.516

20,3

19,2

8,57
9,92

3.098

I5ELEGACI0 LUSIDA

1) Régim General

2) Rfegim Especial
Agrari

3) M.N.EH.

103.029

6.338
23.708

2.046
553.048

75.299
23,32

36,8
5,36

11,8

2.051 1.194 35.103 29,3 17,1

DELEGACIO TARRAGONA

1) E&glm General

2) Régim Especial
Agrari

3) M.N m.

173.860

16.518
4.455

10.470
98.929
261.880

22,2

25,0

0,56

15,8

2.705 1.452 42.668 29,3 15,7
TOTAL

2.459.934 779.183 19.783.247

Pont: Elaborad<5
própia. Memftria

estadística TNP I978
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TAÜLA 7.12

CASOS DE MALAIfl»IA LLEÜ NO DJCLOSOS m lUT

A CATALUUYA I A ESPANTA

(Nombre de contingéncles i dies de baiza laboral)

ANY 1977

CONCEPTE CATALUNYA ESPjaJYA

a) Nombre de processos de malaltia II/P 779.183 6,561.639

b) Nombre de processos de malaltia Ileu 7.012.647 59.054.751

(B = Ax9) (1).

c) Nombre total de dies de baixa laboral

malaltia Ileu” (C = Bx3)
IIper

21.037.941 177.064.253

Pont* Cálculs propis segons métode de "Llilare Rosa” i en base a dades

de Membria Estadística INP, 1978
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Mxó no obstant, creiem que la hip&tesi no és válida perqué d 'una

manera empírica i a la nostra feina diária constatem que les baixes -

de durada inferior a una setmana s<5n raolt escasees; la causa pot és -

ser
que el treballador tracta de cobrar el subsidi. Per tant, malgrat

baver fet els oálculs, ezposem forga reserves a aqüestes xifres.
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7.1.1.3* El metge i les “baixes per malaltia

A l'apartat anterior assenyal&vem, a grans trets, la importSnoia

económica deis subsidie d"incapacitat per al treball, Peró 1'enfoca —

ment que ens interessa donar-hi en el nostre estudi és l'anAlisi de —

les interrelacions entre la incapaoitat laboral i 1'assisténcia sani -

tária.

En aquest sentit comengarem per recordar breument les obligacions

teóriques del metge respecte a la ILT, segons assenyalen les normes de

l'INB:

1 - La situad ó de baixa del treballador només pot teñir com a —-

causa determinant tina motivació clínica en raó del treball que

realit25i.

2 — La baixa ha d'ésser decretada en els models oficiáis i peí fa—

cultatiu a qui, reglamentSriament, correspongui prestar l'as —

sistóncia. El metge general és 1 'encarregat deis trámits de -

les baixes deis pacients hospital!tzats o assistits fora de —

llur residencia.

3 — Les notificacions han d'ésser esteses i datades en el moment —

del reconeixement i ésser tramesos en un termini de 3 di es els

exemplars destinats a la inspeooió pedioa.

4 — Els informes sol.lioitats en relaoió amb Inaptitud laboral se

rán atesos amb oarAoter preferent i urgent.
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5 - 1'incompliment d'aqüestes normes és oonsidetat falta greu o -

molt greu, segons la jerarquía de sancions establertes

l'Estatut del personal médic de la Seguretat Social, Totes 

les normes i oirculars de l'HJP recalquen aqüestes obliga 

cions i també la possibilitat de sancions, en un intent d'a^

conseguir que els metges participin de manera activa en el —

control de 1'absentisme laboral.

per —

Mes endavant analitzarem l'absentisrae laboral i veurem la fun

oionalitat d'aqüestes mesiares. Vegem ara quina és 1'actitud -

del metge enfront d'aqüestes normes ●
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Es interessant remarcar (Taula 7.13) que, malgrat totes les nor

mes, un 15 per cent deis metges generáis i un 11 per cent deis es —

peclalistes no veuen personalment els sol.licitante de baixes» La —

nostra experiencia personal és que el percentatge és molt més alt.

protatlement una resposta negativa fdra la confirmació d'una trans-

gressió legal i per tant, a l'hora de respondre, provoca la reticén

cia deis enquestats i condiciona llur sinceritat. En aquest aspee -

te, cal assenyalar que la inhibicid enfront la ILT es, a vegades, -

fruit d'un refús conscient perqué els metges consideren que aques -

tes tasques sdn un treball burocrétic que hom els ha imposat peró -

que professionalment no és acceptable. Al tres metges es miren el

problema amb indiferéncia total. volen evitar-se conflictos i están

segurs que les possibilitats 1?e6riques de sancions per incompli —

ment sdn molt remotes.

D altra banda, els qui presten atencid personal i els qui

que la inhibicid

acceptables, també

amb rad
es fan una colla d'objeccions i es resist

» a complir el

creuen

o la indiferéncia no sdn soluciona professionals -

eixen.

paper que hom els ha assignat.

El metge

absentismo laboral

coraunitats

dors, perb també

veu qu

on el m

e

e el volen convertir en Arbitre d 'un deterndnat -

5 aquest arbitratge és més freqüent a les petites

etge conviu estretament íunb erapresaris i treballa

s ddna en medis urbana.

I aquest

greus. m. fet és

ment clfnic

pape

9 es

r de control provoca enfrontaments i equívoca

que el metge que se sitúa en un terreny estricta -

per a indicar la bal-troba amb seriosos conflictos

xa» els assegurats ü fingirán patología o li demanaran mantés ve -

darrera la qual no hi ha una malaltia sind motius
gades la baixa,

socials (fandliars

psíquiques personá

malalts, situacid de subsidi d'atur, tensions —

o fandliars, etc.) que el metge coneix i que -
is

el pressionen bastant

per causes alienes

a ésser "complaent" o a forear una indicaoid

a la patología, Inexistent, que el malalt expli¬
ca.
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Un metge q.ue praotiqui xma medicina moderna i inte^^al hanria de

teñir en compte tota aqueste factorsj per aix6 ens permetem pre -

sentar aquesta llarga cita del profossor Laín Entralgo*

"L'estat de salut no pot limitar—se a considerar la normaditat de

les constants en qué s'expressen 1'estructura i les jPuncions de -

l'organisme, tra9at de l'ECG, sorolls del cor o nivell del coles-

terol a la sang, ha de teñir en conste, també, el rendiment del -

oonjunt de totes aqüestes funcions, o sigui, de l'individu com a

tal; i aix5 no es pot fer sense tma contemplació atenta d'alió —

que aquest individu fa en la societat de la qual és membre. La —

per a ósser professor” i la salut "per a ésser cosmonauta"

disten molt de coincidir entre elles" (Professor Laín Entralgo, —

La Medicina actual, phg* 132)●

salut

Per tant, sembla léglc que una grip o un refredat comií incapacitin

un paletat)per al treball i no incapacitin un administratiu. De totes —

mañeros, hem d'assenyalar que el metge és "complaent

més evitar conflictes que peí seu plantejament integral del malalt.

en les baixes —

Les baixes per malaltia sén xin condicionant important de les relar-

oions metge-malalt, i amb 1'actual sistema sanitari, ferina un plante-

jament seriés i integral és impossible. La massificacié de les consul

tes, el burocratismo (vegeu Taula 7«14)> dues hores de dedicacié,

etc... fan difícil un diagnóstic i en consoqüéncia no podem deduir, —

per manca de judici olínic, la indicacié de la baixa. Si un 31 per —

cent dedica més de la meitat de les dues hores esoasses a tasques bu —

rocrhtiques, la impossibilitat d'una assistSnoia sanit&ria correcta és

palesa.

Per6 cal assenyalar que l'absontisme es un fenomen que afecta tots

els países desenvolupats i és un problema oomd a tots els sistemes sa-
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nitaxis, Fóra una equivocació aciisar el metge i el sistema sanitaxi d'és-

sex els factoxs pxincipals contxibuents a la taxa total de l'absenti

en el país. Aquesta afixmació, pxópia deis sectoxs erapxesaxials, voldxia

que el metge es convextís en un apéndix deis depaxtaments de pexsonal de

1 empxesa, en un vigilant, en un contxoladox de l'absentisme laboxal.

sme -

El sistema sanitaxi de la Seguxetat Social no és xes més

mensid operativa de l'absentisme

1'assisténcia sanitaria,

que la di -

i si de cas, donada la degradació de —

el conflióte creix i es toma més ixritant. En¬

cara que fóra ingenu pensar que amb la gran interferéncia que produeix -

en la relació metge-malalt i els enfrontaments que ocasiona,

puguin esser un element de control de 1'absentismo subsidiat

gunes baixes per malalties ficticios

gi motius sociáis

els metges

que son al-

o prolongados. A més, mentre bi ha-

per donar baixes, aqüestes continuaran; bé que el met

ge consideri que són problemes que desborden el seu ámbit. el "malalt" -

seu— li demana o li exigeix que faci —

que té en el terreny de la ILT,

--que vol solucionar el problema

üs de les atribucions

Peró td és sois

on el conflictiu tema de les

ges siné també

A 1'hora d'aplicar les

fricció i d'enfrontament entre

ció o del metge amb tots dos.

en aquest t

en el terreny e

normes,

erreny, general i corad a tots els países,

baixes incideix sobre l'activitat deis met¬

specífic de la nostra Seguretat Social. —

aumenten els problemes, els motius de

metge-assegurat i entre metge-administrar-

En aquest sentit, a oontinuació tractarem de

ció real que hom dóna a la normativa.

veure quina és 1'aplica
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TAULA 7.14.

TEÍIPS ESMERQAT M TASQUES iDimíISTEATIVTS

Ten^s dedicat

Més de la

meitat de

la consulta

La meitat

de la

consulta

Menys de
Nivells

assistencials

la

meitat

% % Nfi

26 (76)7 67Medicina General 100

86 (58)14Pediatría 100

85 (72)11Ambulatori 1004

Font: Enquesta assisténcia externa, Barcelona 1978
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Els aspeotes de la indioaoiá

diagnóstic han

estricta de la baixa en relacid a un

quedat perfilats en els parágrafs anteriors.

Ün problema.

Al metge general

cul i la resposta és

assenyalat

corr

o a

reglament

ent és: a quin metge correspon estendre la baixa?

 1'especialista? Aquest interrogant sembla ridí -

6bvia: al qui presti 1'assisténcia. I així está

áriament.
Peró, la realitat és que el metge

per a ésser diagnosticat i trac-

gene¬
ral envia el

■tat; 1'especialista

malalt a 1'especialista

9 Si ha sol.licitat

etc,..) que sol teñir

una prova diagnóstica (Labora—

un termini d 'espera més
tori. Radiología, EEG,

Sf es nega a facilitar la baixa independentment d 'aquesta

.ndicaoid, dbviament deduíble a través de la Histdrla Clínica(
SI 1 exploracid física), sa.

anamne—

pacient torna al metge general, el qual -

a 1'especialista, el cas ja no per-

sol acabar-se després de moltes

.  , _ pacient, enfrontament i tensions a la Inspeccié Médica
1 cada Inspector la resol «

^®sol segons criteri personal.

li connanica

■tany al
que, per haver passat

seu

passejades del
d'acció. La histéria

I aquesta situacié,

metge general

●ta i d'hospital!tzaoiá) j
Cié d'

a
que quan un

1
aquest darrer

lmenys en teoría. s'hauria de produir, ja

estén el famés P-10 (notificació

no

de cónsul—

a 1'especialista, 1'actúa - envía el malalt
:

... adoptará la forma

Ragi sol.licitat

cialista, r

prescrigui al malalt
sense perjud

de consulta médica amb el facultatiu

la seva intervenció. En tots els casos

que -

, 1 'espó¬

ici de les indicacions i terapéuti

9 informará el metge

concurs sobre l'orientació diagnóstica i el

que sol.licitá

tractament qu

ca que -

el seu

e hagi
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disposat (art. 30.2, del Decret 2131/19^7 de 16 novembre)".

Com tan-tes d'altres, aqüestes instruccions s'han convertit en pa -

pers mullatSo El metge general es limita, en la majoria deis casos, a

sol.licitar visita amb un lacónic PoV» (Prego visita) i 1'especialista

el remet amb un pseudo-HÜagnbstio (lumbago, lumbálgia, etc<»«o)

Per tractar de quantificar aqüestes acti-tuds hom realitzá una mos-

tra de 250 fitxes d'II/T, que eíisems. tractava de valorar la correlació

existent entre duració de la baixa, diagnóstic i edat» D'aquests 250 —

processos tancats de malaltia de la mostra9 només 90 fitxes estaven —

correctament complimentades i eren VcLlides per a  1'estudi (36 per —

cent) (Taula 7.16)●

La Taula 7,15 descriu els diagnóstica que els raetges assenyalaven

en els comunicats de baixa de la mostra.que eren objecte d an&lisi en

aquest estudi. La imprecisid i la manca de rigor oientífio en els dia¿

nóstios impedeix de discernir si el període de descans és o adequat. —

Hem de destacar que diagnóstica com el de la Grip deuen correspondre —

al Refredat corad virio perqué en cas contrari ens trobaríem en una si-

tuaoió d'epidémia gripal a causa de la incidéncia elevada del diagnós—

tic grip a la mostra. Situaoid ir.existent en la realitat epidendológi—

diagnóstio ade -ca del país i en conseqüéncia, en ded\aim que no és un

quat.



487 TABLA 7.15

DIAGNOSTICOS DE BAJA POR ENFERMEDAD Y DURACIÓN

Diagnóstico X Duración

(Dias)

X Edad A.

(Casos)

N9

10. 6GRIPE 42

ASTENIA 11.6 40. 63

REUMATOLOBICOS;

- Lumbago
(R. Agudo, Neuralgia dor
sal, Lumbalgia, etc...)

TRAUMATOLÓGICOS:

- Traumáticos menores.

QUIRÚRGICOS:

- Varices

- Postoperatorio

UROLÓGICOS:

- Infección Urinaria.

- Cólico Nefrítico.

DIGESTIVO:

- Enterocolitis.

- Gastritis.

PULMÓN y CORAZÓN:

- Bronquitis aguda.

- Dolor precordial.

ORL:

- Amigdalitis

6 13 39.2

17. 65 27

1 11 22

10. 54 26.5

3 8 24

282 43

1 5 24

3 14. 5 44.3

11 10. 6 40. 5

1 19 43

8 8. 12 25

Total 90
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tt
deis diagnóstics, pe—

r6 ens cal assenyalar que tots els processos es sitúen per sota de la

duració mitjana de les baixes.

Ja hem comentat els aspectes de "qualitat

— Duracid mitjana de la baixa

(a nivell nacional 1978)

17,6

Aixó és degut al fet que les fitxes procedien d'un fitxer de dos

mesos d 'antiguitat i, per tant, devien incorporar processos de curta

durada. El ”biaÍ3Í* de la mostra fou deliberat perqué preteníem analit-

zar la durada de processos benignes lleus.

La manca de precisió diagnóstica i la grandéria de la mostra im-

pedeixen treure'n conclusions válides per5 ens sembla que el quadre

és prou descriptiu de com es prolonga la duració de la baixa

lacio amb el diagnéstic i amb l'edat. Poren individual!tzats els

sos de Crip i foren sotmesos a análisi. Tenim que el 40,4 per cent —

conrprén edats entre 25-34 i el 66,8 per cent de les baixes tenen una

en re -

ca-

durada superior a 10 dies; ten^js més que sufioient per a recuperar —

se d'un refredat comd i ádbuc d'una grip.
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Entre les obligaolons que l'INP assenyala peí personal m&dio hi

ha la complimentacié i el curs deis documents oficiáis que es deri -

de l'assist&noia. En línies generáis, els documents bhsics s<5n —

les notificacions de baixa, de confirmaciá i d'alta per al treball,

així oom les receptes. La notificaciá médica de baixa, 1'estén el —

facultatiu que presti l'assisténcia, en un model oficial per tripli-

cat. Ja hem explicat les disorepéncies que ocasiona el terme "facul-

tatiu que presti l'assisténcia".

ven

NOTIEICACIO DE BAIXA (P.9)

PARTE DE BAJA

INCAPACIDAD LABORAL TRANSITORIA

PARTE DE BAJA □ PARTE DE ALTA □
DEL TRABAJADOR

M!nI<t.rto d. Trábalo
INSTITUTO NACIONAL OE PREVISION

N.° do ofillaclón

/
DIAGNOSTICO ProvíaíoRol / DoflnUlvo

Nombro,.. Ou

Domicilio. ●o
5

EmprosT
*o

TRATAMIENTO EN Ouroc probob. enfor. uo

— INSPECCION OE SERVICIOS SANITARIOS — Domicitlo n Arabulotorio O Insliludón cerrada CU

PARA ALTAS, CAUSAi Fecna probable parto O

O
Curación Folleclmlenlo fl Termlnoclón derecho Fl O

MEDICO O
Dr.  ndm.

,xono ndm.

o."

eipeclallsta de...

f.eho V íltrao.

— EN US ALTAS FECHA DE U BAJA —

A*
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Notifioació da confirmad^

La primera no-tificaci«5 de oonfirmacid de la incapacitat, que ser

virá per a iniciar el pagament del subsidi, será expedida el quart dia

de la baixa i les notificaoions successives serán esteses per setmanes

vengudes.

  Igualment s'assenjrala que áa obligatori que el facultatiu que de^

mádiques de baixa’* i de "oonfirmacid de la

incapacitat" faci constar en els exemplars corresponents el diagndstic

del ppocés que els justifica i que es cobreixin tots els aspectes que

la notificacid determina (diagnóstic definitiu o provisional,

ment ambulatori o domiciliari, etc*)*

patxa ● les comunicacions

tracta-

Aquesta norma ha creat conflictes, car els metges creien que

culcava el principi del secret professional.

bli que calia respectar el secret professional en la dociimentecid

con-

En conseqüfencia, s'esta —

que

surt de l'Smbit faoultatiu? éa a dir, només la notifioaoió enviada a -

la Inspeccid de Servéis Sanitaris ha de dur el diagnbstic. La Taula -

les notifioacions; el 24,8 per cent -

per a la mostra no duia diagnóstic, Ens cal

que no és tan sois un problema d'ética professional si-

7.17 mostra la complimentacid de

de les que foren elegidos

pensar, dones,

nd más aviat
una abséncia de diagnóstic o una resisténcia a fer oons -

tar el motiu de la baixa, la qual cosa fa que aquest no hi sigui indi-
cat● Es possible que s'addueixi sobrecárrega assistencial i manca de -
tenq>s, peró hem de teñir en oompte que el Metge General está assistit

per ima ATS o Auxiliar de Clínica, les quals, en un
a la seva consulta

76 per cent deis
casos fan precisament tasques administratives,

notificaoions de baixa i receptes, oom podem veure a la Taula 7*18*

cobrir
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TAULA 7.17.

NOTIFICACIONS D'ALTA SEGONS LLÜR COMPLIMENTACIO

Nombre

16,8Sense diagnóstic 42

98Sense edat 39,2

8Sense edat ni diagnbstic 20

369QCorrectas

100,-250TOTAL

Font; Elaboraoió a partir d'arxius ILT, Inspecció
Médica Santa Coloma
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TAULA 7.18.

TIPÜS DE COL.LABORACIO DELS AUXILIARS

SI NO

Clfnic MlxtAdmini stratiu

76 ̂ 17 loMetge General

57 io 34 lo 5 tPedia-tre

Ambulatori 47 f 47 lo 5 lo

Font; Enques-ba Assisténcia ExtrahospitalAria - GAPS.
lona 1978

Barce—
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EL metge estén la notifioaoió "médica d'alta" quan considera que

el malalt s'ha posat bo, amb el mateix procediment administratiu (im

presos per triplioat) ● Quan el pacient es manté en situació de baixa

durant un any, és enviat a la Inspecoió Médica, la qual, si hi ba —

possibilitats de guariment, autoritza xxna. prórroga de 6 mesos 5 des —

prés d'aquest període, si l'estat de salut del pacient no li permet —

reintegrar-se al treball peré continúen existint possibilitats de re-

cuperació, passa a la situacié d'Invalidesa Provisional fins a un mé-

xim de 6 años, coraptats des de l^'inici de la baixa.

Ara bé, davant la preséncia de lesiona incapacitants de les quals

hom pot presumir que no es recuperaré, no s'ba d'exliaurir cap terntí. —

ni siné que s'ha de fer la proposta d'Incapacitat Permanent perqué —

l'assegurat sigui qualificat per un Tribunal Médic "ad hoc" (Comissié

Técnica Qualificadora) ● EL procediment en acabar-se el termini d^n -

validesa Provisional ós el mateix.

Hem de destacar que gairebé totes les propostes d'Inoapaoitat Pe^

manent són tramitades pels metges especialistas●

Com a oonolusions d'aquest capítol, podríem assenyalar les se

gflents:

1) Hi ha normativa abundosa que el metge no conrpleix» algún —

d'aquests motius

- Pesorganització i massificació assistencial*

- Desinterés i inhibició.
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- RefiSs ideolSgio del paper de controlador laboral, etc.

— Degradació de la relació raetge-malalt.

2) Els diagnóstics s<5n imprecisos i acientífics.

3) La durada mit jana balxa/diagnbstic és elevada.

4) El metge tracta de desplagar a un altre nivell la indicació de

la balxa (administracid, especialista, etc.) amb transtoms —

evidente per al pacient.

5) No és
a través de mesures coercitivas ni augmentant la burocrá

cia, que el metge controlará les baixes.

6) Moltes de les critiques de prodigalitat

es fan ais metges, es troben conipensades.

i  manca de control que

El quadre de morbilitat i les indicacions

viats per criteris restrictius i organiGis

al metge están des —

tes.

Es difícil,en una medicina integral determinar

quin és el llindar de gravetat d'una malaltia que justifiqui

l'abséncia del treball. Algunas

tres no tant, hi ha malalties absolutament

d 'altres sén més

cas per cas

persones s'absenten més, al

o  menys coinpatibles

—

incompatibles, —

.

7) Naturalment, es presenta el fenomen dele malalts imaginar!

siniuladors que s'absenten de la faina sense estar malalts

s o

,

la qual cosa, aínb 1'actual sistema assistencial, els és molt

fácil.
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7.1*1*4* L^absentisme laboral

A les balxes per malaltia, se les fa responsables de l'elevat ab-

sentisme laboral. El mateix ministre de Sanitat afirma que la II/T és

la tapadora d^'un percentatge alt d'absentisme laboral que estimava en

un 30 per cent.

La patronal CEOE demana un control sever i anuncia que en I98O es

perdran 121 ndlions de jomades de treball per balxes de malaltia, la

qual cosa es tradueix en 101.000 milions de pessetes. Aqüestes fonts

assenyalen que el frau está propiciat per la petita diferénoia exis —

tent entre les rendes peroebudés peí treball en situacid d'aotivitat

normal i la quantia de les prestacions derivadas de la ILT. Aquesta —

possibilitat de teñir ims ingresaos similars amb un esforg evident ●—

ment menor, seria motiu per a l'absentisme laboral.

I en conseqüéncia amb aquesta línia d^análisi, 1'alternativa al —

problema es fa amb la reduooid ten5)oral de la prestació o més exacta-

ment amb una proteoció menor (65 per cent de l'hora) durant el perío—

de inicial de la contingencia emparada (primers 21 dies).

íte evident, dones, que la determinació de la intensitat de la

protecció está mediatitzada per traotar d'evitar 1'absentismo,

traota que la prestació no cobreixi íntegrament la pérdua causada per

l'abséncia de salari.

Es

Les posicions conservadores assenyalen que és convenient que una

part de la pérdua econ6nd.ca, la pagui l'assegurat, car aquest no s'ha

de desinteressar del seu retorn a la vida productiva. Alguns autors -
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(De La Villa y Desdentado) qualifiquen aquesta concepció d'antiobreris

ta i diuen que per a evitar fraus i abusos n'hi hauria d'haver prou amb

un control médic adequat, A més, no oblidem que l'absentisme és una —

forma indirecta de protesta enfront de l^alienació creixent del treball

en el sistema de producció capitalista i que els seus determinants es —

tan basats tant en aspectos subjectius de refiis de 1'organitzacid del —

treball (un alt nombre d'obrers fa unaffeina que no li agrada) com en -

condicionaments objectius: rigidesa d'horaris, incidencia d'obligacions

familiars. Efectivament, és una dada coneguda que la dona manca a la●  ● -

feina 4 vegades més que l'homej i que la falta d'institucions adequa-

des (guarderies, etc.) que l'ajudin a teñir cura deis filis, estA di —

rectament relacionada amb aquesta taxa més gran d'absentismo,

punt hi ba legislacions

En aquest

que connecten la situacid d'incapacitat amb —

factors socials; per exemple, les legislacions alemanya i polaca ator -

guen prestadons a les

menor malalt.

persones que s'han d'absentar per a atendré un —

L'absentisme, denos, és valorat de manera molt diferent segons les
diverses

sdn divergents.

perspectives ideolftgiques i, en conseqüéncia, les soluciona —

Després de resumir les dues

tema, tractar^:m d'aportar algunos

7*19« compara l'abséncia per malaltia

ressant de veure que la durada varia

fessions, des deis 36,9 dies deis obrers

dies deis quadres superiors.

grans po

dados

con

sicions ideoldgiques davant el

al debat ideoldsic. La Taula —

en diverses professions. Es inte-

siderablement segons les pro —

sense qualificar fins ais 14,4
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TAULA 1.19.

DÜBAPA DE L^ABSMCIA LABORAL PER

CAUSA DE MALALTIA SEGONS PfiOFESSIONS

Durada mitóana
de l'absfencia

(Dies)Professions

Propietaris agrícoles

Obrers agrícoles

Enipresaris de la indústria o del
comer 9

Professions liberáis

Quadres superiors

Quadres mit^jans

Obrers qualificats

Obrers sense qualificar

31,1

31,9

24,0

17,1

14,4

22,7

23,8

36,9

21,0Altres

Ponts Necesidades sanitarias y recursos assistenciales.

Madrid, 1979.
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Tot adx6 reforga el que indiquen alguna estudia, els quals marquen

com a factor decisiu de 1'absentisme la frustracid psicológica i

cial que certes condiciona injustes i inhumanes del procés de treball

provoquen.

so —

L'alternativa abans esmentada de reforgar la vigiláncia médica —

deis qui es refugien en la malaltia per no anar a trebailar, presenta

nombrosos problemas. La negativa deis metges de fer el control,

obliga a preguntar-nos si la concentracid de 1'assisténcia sanitaria i

ens

del control en un mateix facultatiu només contribueix

relaciona metge—malalt sense aportar. en canvi, cap ef

a deteriorar les

icéoia.

En aquest sentit, solucions com la dTIolanda,

sisténcia i de control han estat dissociades,

aquest métode, tínúdament assajat al nostre país,

conveniente de duplicitat d'érgans, d'una burócratitzacid més

cara de la que tenim i,

factoris.

on les func

presenta gr

ione d'a_s

semblen viables. Peré —

eus in —

gran en-

en canvi, els resultáis no sdn del tot satis -

De fet, la legislacid

Sanitaris
actual a través de la Inspeccid de Servéis -

i deis Tribunals Provincials de Baixes és incapag, per di —

metges a facilitar els diag-

etc.) de controlar —

verses raons (manca de col.laboracid deis

néstics, insuficiéncia de mitjans administratius,

eficagment les situacions fraudulentas.

Ara, no ens interessa decidir quinos sdn les solucions

1 mlllors. Slmplemeni, aasenyalar-les. Segons el nostre parer, només -

un profund i adequat estudi de les

buir a solucionar,

tat Social,

correctos

causes de 1'absentismo pot contri -

en part, les contradiccions del sistema de Segure -
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7.1.2* La Invalidesa P3?ovi3ional

7.1.2«1. Conoepte i Normativa General

Entenem per Invalidesa Provisional la situació del treballador gue,

després d'exhaurir-se el període máxim de durada assenyalat per a la —

incapacitat laboral transitória, necessita continuar rebent assisténcia

sanitária, la malaltia li impedeix de treballar i hom preveu que la in

validesa no tindr& carácter definitiu.

En poden ésser beneficiaris els mateixos grups que tenen dret al —

subsidi d'ILT. La quantia és equivalent al 75 per cent de la base de —

cotitzaciá sobre la qual s'hagi oalculat la II/P que peroebien en el mo-

ment de comenqar la IP.

La situaoid d'IP comenqa l'endemá d'aoabar-se els 18 mesos d'ILT,

és preceptiva l'elevació d'un informe—proposta per la Inspecoió MMioa- -

S'acaba el període IP per guaricio, jubilacié o per haver transcorre —

gut sis anys comptats des de la data de comengament de la ILT.

Aquest període de 6 anys és el de durada més llarga en els sistemes

de Seguretat Social europeus, la qual cosa ha motivat que el Llihre —

Blanc en proposi un escur5ament*
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7*1*2.2. Dadea eoon&miques

L^evolució de llur inrportáncia económica queda reflectita en la

Taula 7.20.

TAÜLA 7.20.

EVOLUCIO DE LES PRESTACIQNS PER IP DE LA S.S.

DÜRAMT EL PERIODE 1972-1979

(en ndlions de pessetes)

Any Pessetes

1972 4.437,1

2.471,1

4.059,1

5.782,4

7.585,0

10.031,4

11.909,7

13.998,1

1973 - 44,3

1974 64,3

42,5

31,2

32,3

18,7

17,5

1975

1976

1977

1978

1979

JJSSÍ.* Revista d'Informaoió Comercial £^panyola
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estimacions de despeses per Invalídese Provisional contemplar-Les

des en el pressupost de 1980 assoleixen la suma de 22.393,- q.ue re -

presenta un fort augment respecte a l'any anterior. En analitzar el

creixement eoonftmic d'aquesta prestació, hem de teñir en compte el -

caríicter aoumulatiu de les xifres anuals, ja que  a causa de la seva

durada, cada any sdn sumats els nous casos ais procedente d'anys an

teriora, donada la naturalesa de les dol&ncies que acostuma a inte -

grar la IP.

Els processos d'IP reooneguts a Barcelona l'any 1979 foren 12.179*

La Taula 7*21 refleoteix la quantia económica deis subsidia per -

IP a les quatre provínoles catalanes.

La Taula 7*22 assenyala el nombre de processos pagats per mes, —

que dlvldit per dotze, és igual al nombre d'assegurats en situaoid —

d'Invalidesa Provisional. Aquest nombre inolou tots els assegurats -

que tenen tramitada la proposta d'invalldesá permanent i esperen la

qualificació del Tribunal Médic. Mxó distorsiona completament el —

nombre i fa impossible el cAlcul de la incidénoia de malaltires re -

cuperables que neoessiten més de 18 mesos d'incapacitat temporal.

El reconeixement del dret al subsidi i la seva administració en —

casos de oontingéncia comuna oorresponia a l'INP.
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TAULA 7.21

SÜBSZDI D'INVALIDESA EROVISIONM.

(Branca General) 1977

Barcelona 3.044.437.115 Ptes.

111.341.531 V

32.654.452

57.986.559

II

II

Girona

Ideida

Tarragona

Total Catalunya 3.246.419.657 Ptes.

Pont: Anuari Estadístic 1978
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QUADRE NUM. 7.22

INVALIDEZ PROVISIONAL

N9 de Oías
Indemnizados

NS de Procesos
Pagado/mes

DELEGACION BARCELONA

1.- Régimen General.

2.- Régimen Especial Agrario.

3.- M.N. EH.

326.822

6.747

8.381

9.688.743

198.955

255.620

DELEGACION GERONA

1.- Régimen General.

2.- Régimen Especial Agrario.

3.- M.N. EH.

20.396

456

534.810

12.936

7.686252

DELEGACION LERIDA

1.- Régimen General.

2.- Régimen Especial Agrario.

3.- M.N. EH.

101.460

21.210

16.439

3.392

708

539

DELEGACION TARRAGONA

1'.- Régimen General.

2.- Régimen Especial Agrario.

3.- M.N. EH.

146.550

67.050

8.906

4.885

2.353

292

11.060.365375.223

Pont: Elaboracié propia. Anuario Estadístico INP, 1978
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7«1«2.3. Control i problemes de la IP

El sistema de controle administratius s^afeblsix en passar a neces-

sitar una part deis II/T per6 mensualment.

El control, en teoría, correspon a la Inspecció de Searveis Sanita —

ris a través de reconeizements periftdics. La tramitacié de la !● Provi

sional requereix la tramitacié del mateix informe—proposta que per a la

I. Formanent. Es un requisit indispensable la recessibilitat de la ma -

laltia i la necessitat d'assisténcia.

Els problemas de la IP, a més de la seva llarga durada, acostumen a

ésser els mateizos que els de la ILT. En gran nombre de casos la IP és

el rei^gi de malalts absentistes o funcionáis que no sén donats d'alta

per6 que ningd no els fa passar al. Permanent a causa de l'escassetat

de signes objectius de la malaltia, o deis dubtes sobre la seva inrpor —

tSncia. I d'altra banda, per raé de la "cronicitat” és difícil donar-los
l'alta.

La major part deis

^^ol i Sdhuc romanen

lidesa per la C.T.C.

asaegurats en IP peussen els 4 l/2 sense cap con —

en aquesta situació després d'una denegació d'inva-
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L'INSALUD ha tractat, recentment, de revisar tots els procesaos —

d'lP, veure llur indicació clínica i sotmetre'ls  a un control més es -

trióte per la Inspecció de S, Sanitaris (fitxers especiáis, revisions

), Aquesta revisid havia d'estar acabada el 31 de —peribdiques, etc

desembre del 1979? peró, segons les nostres noticies, peques Inspec

● ● ●

cions l'han poguda complimentar per déficits de personal i d'inflaes -

tructura.

Per acabar, assenyalem que la resolucid deis problemes de deseen -

trol d'IP esté íntimament lligada a la resolucid deis d'ILT; les solu-

han d'ésser similars a les apuntadas respecte a 1'absentismo la-cions

boral per malaltia*

En aquest sentit, hauria de correspondre ais tribunals médics en -

carregats de dictaminar la invalidesa permanent, dictaminar sobre la —

conveniéncia de la invalidesa provisional i assenyalar els terminis de

revisid i d'avaluacid de la capaoitat laboral*
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7*2. La protecci6 de la invalideBa uermanent

Les pensione per invalidesa permanent eren gestionadas per les Ma- '

tualitats Labórale i per tant queden al marge del nostre estudi.

no obstant, com que requereixen una intervencid del sistema

d'assisténcia sanitaria, el qual formula la proposta, i la intervencid

d un íEribunal Madic (C.T.C.)» el qual qualifica la invalidesa,

rem un breu examen.

iüLxd

en f a -

La Ilei d^'accidents de treball de
19oo protegia per primera vegada

la invalidesa permanent mitjanqant

alzado"
● Per les contingénoies de

el sistema d'intemnitzacions a"tanto

malaltia o d'aocident no laboral

s iniciava amb 2.'Asseguranga de Eetir Obrer i de Vellesa. Perd fou el
SOVI (Asseguranga de Vellesa

i d'Invalidesa) el que establí un concep¬
ta nou d'invalidesa

amb pensions molt baixes.

nUna, l'expansid del

^^alisme laboral

pensi

que prot

onable, bé que amb
grans limitacions d'edat i

La feblesa de la proteccid en el SOVI deter—

sistema complementari de base professional. el Ma¬

egeix la Invalidesa Permanent Total i Absolu¬ta
per a treballar.

La liei de Seguretat

teccid de la invalidesa

Social de I974 perfecciona i

permanent.

defineix la pro -
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7.2.1. Concerprte d‘'Invalídesa uermanent

La 1® Conferencia Inter ame picana de S.S. establí la definició d'in-

veiid següent:

Aquell individu la incapaoitat psicofisiológica del qual per a —

l"exercici de qualsevol professid corresponent a un individu deis

mateixos sexe, edat ofici o professió,en el mercat de treball no —

li permeti, després d"ésser sotmés ais processos de readaptació o

reeduoació, obtenir un sou o salari substancial.

La Ilei espanyola defineix la invalidesas

La situació del treballador que després d haver estat sotmós al —

tractament prescrit i d'haver estat donat d'alta raédicament pre —

senta reduccions anatómiques o funcionáis greus, susceptibles de -

determinació objectiva i previsiblement definitivas, que disminu -

anul.lin la seva capacitat laboral o la recuperadé de leseixin o

quals s'estimi médicament com a possibilitat

llarg termini (art. 132, 2,L.,S.S, 1974)»o a

Com a notes caraoterístiques, cal destacar:
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7-2.2* Els araus d'invalidesa

Aquesta situacid presenta Idgicament diversos graus, car qualsevol

que sigui el criteri adoptat per valorar la situacid i protegir—la, —

caldrá quantificar la disininucid deis guanys. La Llei General de la —

Seguretat Social estableix els següents:

- Incapacitat permanent parcial per a la professid habitual: Aque

lla que sense assolir el grau d'incapacitat total, ocasioni al -

treballador una disminuoid no inferior al trenta tres per cent -

en el seu rendiment normal en la dita professid, sense impedir -

li de realitzar-ne les tasques fonamentals.

- Incapacitat permanent total per a la professid habitual: Aquella

que iñhabiliti el treballador per la realitzacid de totes

les tasques fonamentals de la dita professid

eui dedicar a una altra de diferent.

o de -

, senq)re que es pu -

— Incapacitat permanent absoluta

habiliti completament el treballador

ofici.

per a qualsevol feinai La que in-

per qualsevol professid o -

Gran Invalidesai Aquella situacid

capacitat permanent absoluta i
que

del treballador afectat d'in -

, a conseqü&noia de pérdues —

anatdmiques o funcionáis, necessita 1'assisténoia d'-una altra —

persona per a realitzar els actes més

vestir-se, desplagar-se, menear i d'altres.

essenoxals de la vida, com

A tots
aquesta graus, Is doctrina n'hl afegelr un altre anomenst -

per a la professid habitual qualifioada», és a dir
incapacitat total
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la incapacitat permanent total per a la professid habitual, per6 quan

hom presumeix softeix tindrh dificúltate per a trotar -

aotivitats distintes de Inhabitual anterior, per rao de -ocupacid en

l'edat (55 anys ^ raínini) , manca de preparacid general o especia —

litzada i circunist&noies socials i laboráis del lloc de residéncia.

Les prestaoions eoonónáques a qué els treballadors que es troten

en aquesta situacid tenen dret, segons els diferente graus, sdn les -

següents:

la incapacitat permanent parcial: una quantitat- Per a

equivalent a l'import de 24 mensualitats de la base reguladora

de la prestacid d'incapacitat laboral transitória.

- Per a la incapacitat permanent total* una pensid vitalicia, —

equivalent a un 55 per cent de la base reguladora, que seré —

calculat dividint per 28 la suma de les bases de cotitzacid du-

rant un període ininterromput de 24 mesos, elegit dins deis set

anys anteriors, en cas de roalaltia comuna o accident no labo —

ral, o en funcid deis salaria reais o salari mínim interprofes-

sional o cotitzat, si sdn superiors, quan es traoti d'accident

de treball o malaltia professional.

- Per a la invalidesa permanent absoluta: una pensid vitalicia —

del 100 per cent del salari real del treballador  i que no pot —

ésser inferior al salari minim interprofessional5 hi he uns mi—

nims fixats per a la quantia de la pensid per les disposicions

sobre revaloritzacid i millora.
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— Per a Gran Invalidesa: el treballador en aquesta situad<5 tindrS,

dret a les prestadons assenyalades per ais inv&lids absoluts

la seva pensió será incrementada en un 50 per 100 destinat

munerar la persona que en té cura, increment que pot ésser subs-

5 -

a re-

tituít per 1'aliot jament i les atendons a c&rrec de la Segure —

tat Social, en régim d'internet en una institucid assistencial,

pr&via petició de 1'interessat*
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7*2#3* La qualificaoió de la invalidesa

Les ComiBsions Técniques Qualificadores

Les C,T*Q. foren previstes i esbossades parcialment per l'Artp 144»

L,S*S. Llur regulació vigent és continguda en el Lecret 16 d "Agost de

1968, sobre composicid, organitzacid, fimcionament i distribucid de —-

con^íeténoies i en l'ordre de 8 de maig de I969 sobre procedimento —

Abans de la seva instauracid, pul.lulaven una muñid de diversos orga —

nismes* Per citar-ne alguns, podem recordar els tribunals médics

vincials així com els del Servei de Mutualitats Laboráis, tribunals 

médics de malalties professionals, Segons Almansa Pastor,se'Is pot con

ceptuar com a ens administratius encarregats d'auxiliar les entitats -

gestores mitóangant l'adopcid de decisions, informes i propostes rela^

tives a la proteccid d'assisténcia sanitSria, incapacitat laboral tran

sitdria, invalidesa i mort derivada de causes genériques (accident

laboral i malaltia comuna) o professionals (accident de treball i ma —

laltia professional)●

pro —

no

Els ámbits d'actuacid, i per tant les olasses de C.T.Q, sdn: Cen

tral, a Madrid, amb competénoies sobre el territori nacional, i Provin

ciáis a cada capital de provincia#

- Comissions Técniques Qualifioadores Provincials.

N'hi ha una a cada capital de provincia catalana, excepte a

Barcelona, on hi ha 3 C#T#Q#

Están integrados com a tais Comissions en el seu conjunt per un

President i Vocals; d'ells, 3 sdn metges#
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Les Comissions Técniques no tenen personal! tat jiurídica i están

adscrites al Serve! del S&itual!sme Laboral.

La Condssló, a més, pot aotuar com a Txlbxinal M&d!c; en aquest -

estará Integrada pels tres vocals metges, sota la presidan —

c!a del deis Servéis San!taris de la Seguretat Social.

Per la valldesa de les declslons, és necess&rla 1 "asslstánola en

Comlssló del presldent 1 de 3 vocals, 1 en ÍErlbunal Mádlc, del -

Presldent 1 2 vocals, així com majorla de vots deis asslstents.

Les resoluclons han d'ésser motivadas, sdn definitivas quan pro-

oedelxln del Tribunal Mádlc. Quont a les compet&ncles fundo —>

nals, farem refer&nda a les que els sdn atorgades com a Tribu —

nals M&dlcs.

a) Heconelzements mádlos per a Informar:

1 - Si els ja han consumlt la pr&rroga d'ILT están en sltuadd -

de passar a Invalldesa provisional.

2 - Si els beneflclarls d'Invalldesa provisional h«n de continuar

en aquesta sltuacld o s'ha d'extlngir, etc● ● ●

b) Llotamlnar a petldó de l'entltat gestora:

1 - EL carácter oomú o professlonal de la malaltla que causl la -

IM? o la mort.

Constltulda
com a comlssld Integral, la seva oompetánola principal -

és decidir els gpaus d'Incapaoltat en la sltuaclé d'Invalldesa perma

nent, les contlngáncles que l'hagin causada, la posslblUtat raonable -
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de recuperaoió i en aquest darrer cas, el tractament adequat.

La C.T.Q. té moltes altres competénoies professionals, per6 aqües

tes son les que enllacen de manera directa amb els servéis d'assistén -

cia sanit&ria de l'INSALUI)*

Les C#T*Q, desaparegut teóricament, segons he disposa el De

per6 continúen funoionant en vlrtut de —

transitbries. De moment, encara no han estat perfila -

cret sobre Gestié de la S,S

les disposicions

des les característiques de l'organisme que substituirá les C#T.Q,

● 9

Per a la qualifioacié de la invalidesa es tenen en oompte els se -

güents criteris:

1 - La necessitat d'un procés curatiu previ i 1'exhauriment de les

possibilitats terapSutiques.

2 - EL carácter definítiu de l'efecte invalidant  o bé que la pos -

sibilitat de recuperacié de la capacitat laboral de l‘'inválid

s'estind médicament com incerta o a llarg termini.

3 - La determinacié objeotiva de la lesié: aix6 ha provocat oonfu-

sions peí seu ©riteari'orgaiiitzista, amb l^exclusié o no de la

invalidesa derivada d'afeccions psfquiques. Perqué M ha juris.

prudéncia que ha considerat dolénoies psfquiques com la psloo—

neurosi amb símptomes hipooondríaos d'angustia (STS G» 20/3/ —

9320) i síndrome d'una invalidesa.

4) La gravetat de les reduocions anaténdques o funcionáis ha d'és-

ser relacionada amb la seva projeccié invalidant.
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Juntament amb aquesta elements, han estat definits alguna critenis

generala per a la qualificació deis graus d'incapacitats, entre els

quals destaquent

- La valoraoid conjunta de la invalidesa.

- L'estimació global de la totalitat de les lesiona concurrents.

- La incapacitat és valorada amb independéncia deis

a la oapacitat laboral té l'aplicació de prótesis.

efec

per

tos que

etc»

Malgrat tots aqueste criteris, les C.T.Q. no tenen un esquema va -

loratiu médic comá, la qual cosa ha originat quantitats de reclama —.

cions en la via judicial i d'alguna manera ha estat la jurisprud&ncia

la que ha creat una doctrina sobre 1'esclariment deis graus d'incapa -

citat segons los lesions.

I

í

<!
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8.ALTRES PRESTACIONS SANITÁRIES

8.1, Les prestaoions sanitáries especiáis

8.2. Les prestaoions extraordinaries: l^assisténcia social

8.3, La utiützaoiÓ de servéis sanitaris aliens a la S. S.:

els expedienta de reintegrament de despeses

8.4, EL transport sanitari

. JÁ
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8, Altres prestaoions sani-fcSries

Ultra les prestacions sanitáries abans descrites, la Seguretat So —

cial facilita les prótesis qiiinírgiq,ues fixes i les ortopódiques per -

manents o teraporals, i els vehicles per ais invfi-lids que en necessi

tin* També está prevista la conoessié d'ajut económic per a les próte

sis oculars, auditivos i dentáries segons uns barems predeterminats i

l'abonament de les despeses de transport sanitari.

Aqüestes prestacions sanit&ries sén englobados en diversos oapitols

i encara que llur importlincia económica no és elevada, suposen 1 1,4 —

cent de les despeses sanitarios de la S, S. i hem cregut conven! -

ent dedi car-ios alguns comentaris.

per
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8,1. Les preatacions sanit&ries espeoials

Son oLligatóries i es regeixen per l^artiole 108 de la Llei de Sega -

retat Social. Aquest capítol engloba les prótesis, 1'ortopédica i els 

vehicles per a inválida. L'abonament es fa a la presentacid de la factu

ra, adjuntant 2 pressupostos —s'abona el mes inferió:

que completa l'expedient. A Barcelona els expedienta foren:

i una instancia

- Nombre d'expedienta per prótesis quinírgiques i ortopódiques i ve -

hieles per a inválida. (Provincia de Barcelona, I979) 125.447

La quantia económica d'aquesta prestacié i la seva evolucid

darrers anys es reflecteix a la TaulaS.l

a Catalunya.

A la8.2 veurem les

en els —

 despeses

En aquest capítol hi ha forca abusos, desviacions  i enganys, sobretot

en el terreny de l'ortopádia: plantilles ortopódiques; botes i sabates -

ortopódiques; cotilles● ● ●

Bb evident
que la presoripcid no guarda relacid amb la indicacid

póutica ni amb la incidóncia de determinades

tera-

malalties en la poblacid.
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TAULA 8,1,

DESPESES EN PROTESIS I VESICLES D'INVALIDS

(en milions de pessetes)

1978 2.823

2.8861979

3.0081980

Pont; Pressupostos Seguretat Social 1978-1979-1980
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TAÜLA 8.2.

ASSISTEÍCIA SANITAEilA

PEOTíSIS I VEHICLES PER A INVALIDS

Barcelona 579.954.606 ptes.

Girona 22.357.113 II

Lleida 10.881.721 ti

Tarragona 20.628.959 II

Font: Memftria Estadístida IWP. 1977
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Tot aix6 está facilitat per:

- La llibertat de preus i 1'eleccid d'ortopedia. No M ha una nor

mativa de preu fir o mázim per a cada efecte, la qual cosa d<Sna lloc a

variadons de preu per a una mateixa prátesi o plantilla.grans

- La llibertat de preus fa que les cases ortopédiques donin comis

áis traumatblegs de la Seguretat Social perqué els envii*n ma —

lalts. Aix6 constitueix una mena de '‘tarugo" freqiient én aquesta espe—

cialitat i a més forqa les indicacions de les prescripcions.

si ons

- Les cases d'ortopédia poderoses - monopolitzen el mercat a tra -

vés de condssions més altes i aix6 els permet de cobrar preus més —

Malgrat la prohibioió expressa. a les consultes de la Seguretat

corrent trobar targetes d'Ortopédies, i el metge les

cars.

Social és un fet

lliura al paoient. Aquesta prAotioa, molt estesa, la solen justifioar

qualitat millor de la prfttesi, etc
# ● ●

per una

trámits de l'expedient sén més teórics que reais. Una matei-- Els

ortopédia facilita els dos pressupostos, en combinació oreuada ambxa

segellen la factura com a pagada perqué l'aboni l'INPuna al tra casa 9

sense que l'assegurat hagi pagat res. La intervencié de la inspeccié -

sol fer-se quan la pritesi o plantillaba ha estat comprada 1 teórica^

ment pagada, etc.

la Inspeccié i la denegadé ésTot plegat dificulta el control per

impossible quan l'efecte ja ha estat comprat.
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Només lan preu fix per efecte i un conveni general amb les cases d'or-

íopédia podran frenar el ftau i evitaran les comissions i oanalitza

cions. A més, fóra interessant incorporar els ATS-Pod61egs a les planti

lles de personal sanitari de la Seguretat Social.
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8,2. Les prestacions extraordin&ries: l^assisténoia social

La denominaci<5 d^Assisténcia Social, plenament inadecuada, con^r&n

el oonjunt d^ajudes dispensados per tractaments o intervencions espe

ciáis, per pérdua de salarie com a conseqüéncia de ronrpuda fortuita -

de prótesis (art. 37 de LLei de Seguretat Social)  $ assisténcia sani -

tária en cas d'atur forqds, etc#

La normativa incloia en aquest punt d'assisténcia social les pr<5 -

tesis dentáodes i les ulleres. Actualment, aqüestes prestacions ja no

són concedides# Com a carActer recordatori, a la taula següent asse -

nyalem les quanties mAximes que hom concedía en aquest capítol segons

acord de la Comissid Permanent de 1^'INP del 9 de gener de 1973#
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TAULA 8.3-

ASSISTMCIA SOCIAL

QUANTIA DE L'AJUDA PER PROTESIS DENTARLES I ULLERES

PROTESIS DENTARIES

Aparell coinplet (Superior i inferior

Aparell senzill (eupei^ior o inferior)

Aparell parcial (superior o inferior)

PESSETES

3.500

2.000

1.500

ULLERES

Con^letes (vidres i muntura)

Renovació de vidres

756

400

APAEELLS DE PONACIO 6.000

PROTESIS AUDITIVES 6.000

Fonts Acord Condsslé Permanent IRP 9 Gener 1973
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TAÜLA 8.5.

ASSISTMCIA SOCIAL I SERVEIS SOCIALS. ANY 1977

(Només pagament de Servéis Sanitaris)

CATALUNYA

659.361.304 Ptes.Barcelona

Girona 48.362.751 II

Lleida 12.322.272 ti

Tarragona 23.413.654 ●I

TOTAL 743.459.981 Ptes.

Pont: Memdria Estadística INP 1977.
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Hem d'assenyalar que aquesta prestació era considerada graciable i

complementaria de lee prestacions obligatóries. Era una protecció —

dispensada a persones afiliades a la Seguretat Social, les quals es -

trobaven en un estat de necessitat i manca deis recursos imprescindi

bles per a afrontar despeses de prótesis.

Aquest carácter graciable ha permás de suspendre el pagaraent de les

ulleres i les prótesis dentáries. A la Taula '8#4 veurem l'import i la

distribucio de la dita prestacid abans d"ésser anul.lada. I a la Taula

8.5 > el seu import a Catalunya (només Servéis Sanitaria) ●

A més de 1 ""Assisténoia Social” a cárreo de l'antic INP, les láituar-

litats Laboráis disposaven d'\m capítol que permetia concedir ajudes,

consistents en una quantitat anual.i que era abonada en mensual!tats,

en casos de malalts mentáis que havien d'^éeser intemats en iin centre

hospitalari per a rebre tractament.

Aqüestes acudes que suplien en part el fet que l'assistóncia psi —

quiátrioa no estiguds englobada en 1'Assistóncia Sanitária de la Segu

retat Social, també han estat suprimidas●

En el capítol d'assistáncia social la reduocié de les prestacions -

ha estat drástica i avui dia és prácticament inexistent.

L'any 1979> a la provincia do Barcelona només foren tramitats per -

1"INP, 576 expedienta i 280 casos de prórroga d'assistáncia sanitáriai
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PROVINCIA BARCELONA

NO Expediente

ASSISTENCIA SOCIAL

(Ajndes per assisténcia excepcional

i Assistfencia Sanitaria especial)

576

ASSISTENCIA SOCIAL

(Pr&rrogues d'assisténcia reglamen
taria i no reglamentaria)

280

Actualment les ajudes només sdn concedides per a tractaments o in-

tervencions especiáis(eren concedides per trasplantaments renals, —

etc )● ● ●

De totes maneres, no sembla 16gic englobar aqüestes ajudes amb ca

rácter d'assisténcia social; fdra mós adequat contemplar-les en el con

junt de l'assisténoia sanitaria. Les prótesis dentarios,

plar-les en la degradació i la insuficióncia de 1'assisténcia odonto -

lógica de la S, S. j només extraccions, abséncia d'ortodóncia i sobre

tot la inexistóncia de mesTxres preventivos de salut dentaria.

cal óontem —

L assisténcia odontológica hauria de contemplar, d'\ana manera glo

bal i integrada, el problema de la salut dentaria  i no d'una manera

parcial i graciable. La solució no passa per ressuscitar aquest capí -

tol d'assisténcia social sinó que la reforma sanitaria ha de contem

piar un aspecto tan decisiu per a la salut d'una coraunitat com el de —

la salut dentaria.
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8*3* La Titilitzaoió de servéis sanitaris aliens  a la Seguretat So

cial; els expedíents de reintearament de despeses

La Seguretat Social preveu que en deterininades condi cions, que se —

ran assenyalades posteriormente la utilitzaciá de servéis sanitaris —

aliens a la Seguretat Social dóna dret a l'assegurat al reembossament

de les despeses ocasionades. Es tracta sempre de reintegrar les despe

ses efectuades i en cap cas la Seguretat Social no es fa cárrec d'una

instantania de l^'assisténcia sanitSria, encara que sigui Justi

ficada, si ha estat realitzada fora de les institucions pr6pies o con—

certades.

manera

Aquesta matéria, la regula el Lecret de 14 cLe setembre de 1973, q.ue

assenyala els casos i les circumst&ncies en qué la Seguretat Social —

abonará les despeses.

La utilitzaoió per decisi<5 própia o deis fandliars, de servéis que

els designáis per prestar assisténcia sanitaria, no d<5na —no siguin

dret al reintegrament de les despeses ocasionades.

apartament voluntar!" deis ser—'II

Aquesta ciroumsténcia rep el nom d

veis sanitaria. Per6 en els casos de sol.licitud de reintegrament, en

general l'abandó de la Seguretat Social té ben poc de voluntar!; so —

vint és degut al fet que els pacienta no es senten, objeotivament i —

en no millorar, —
subjectiva, diagnosticáis o tractats correctament i

recorren a servéis médics priváis.

són sistemáticament dene-Els expediente per "apartament voluntar!

gats independentment de llur quantia.

L
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La possibilitat de reintegrament es dóna en els supósits següents:

l) Quan el beneficiari no obtingui 1'assisténcia sanitária sol.li

citada en la forma i el temps oporttí. En aquest cas, caldrá. 

acTadir a l'Entitat Gestora (INP) perqué sigui prestada.

Aquí, enllaqant amb l'apartat anterior, el problema rau en la -

interpretaoid del terme assisténcia sanitaria; s'interpreta com

l'atencid donada per un facultatiu i no son contemplats els

errors de diagnéstic o la manca de tractament adequat, etc...

En els grans nuclis urbans, els pacienta, si reclamen a la Ins-

peccid, sdn enviats a les Consultes Externes Hospitaléries deis

centres propis o concertáis. Per5 quan aquests recursos no exis—

teixen o les llistes d'espera son molt extenses, els paoients 

acaben per anar a les consultes o clíniques particulars.

Les peticiona són denegados interpretant de manera restrictiva —

el concepto d'assisténcia sanitériaj si el pacient ha estat vi -

sitat, la qualitat i l'efectivitat de la visita cixí com els re¬

sultáis, no S(5n valoráis; la Seguretat Social considera

ha conq>lert les seves obligacions respecte a 1'assisténc

que ja -

ia.

2) Quan és denegada,

sisténcia sanitéria i hom hagi reclamat en el termini de 15

di es. Aquesta situad <5 sol

(afiliáis deis

injustificadament, per l'entitat gestora,

produi3>-se por errors administra

l‘'a^

tius

quals no consta l'alta, etc.). Per6 representen —

percentatge mínim deis expediente de reintegrament de despe -

ses que en aquest cas solen ésser acceptats.

un
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3) "Quan la utilitssació de servéis m&dics distints deis assignats

la Seguretat Social hagi estat deguda a tina assisténcia nr-

gent de carácter vital”●

per

Aquest capítol és el que dóna Iloo al 90 per cent de les peti -

cions de reintegrament de despeses.

Evidentment, está lligat a un bon funcionament deis Servéis —

d ^Urgáncia de la Seguretat Social, ja que moltes vegades la re-

clamació s'origina per la tardanqa del metge d'urgéncia, etc● ● ●

KLs Servéis Especiáis d'Upgáncia han aconseguit reduir de mane-

molt significativa les reclamacions per aquests motius.ra

El concepto d'”urgáncia de carácter vital” és interpretat en -

les instruccions de l'INP de manera estricta; seguidos al peu -

de la lletra, nomós hi tenen oabuda els processos que posen

perill, d'una forma evident i immediata la vida de l'assegurat.

1'aspecto subjectiu de la urgáncia (per exem-

lleugera convulsié epiléptica, que no arriba a consti-

és evidentment una urgéncia que no amena9a la —

en

No s'hi incorpora

pie, una

tuir un status,

vida del malalt peré que produeix, légicament, alarma i sobre -

familiars del pacient els quals volen cercar assistén-salt ais

oia inmediata.)

El trámit de l'expedient comenga amb una instánoia presentada a la ^

Inspeocié de Zona a qué estigui adscrit el treballador. Cal adjuntar -

tots els documents que puguin justificar les despeses (factures, re —

buts, honoraris) i que 1'assisténcia era urgent.
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La Inspecció de Zona sol deinanar informes ais facultatius de la

Seguretat Social per fer constar si els fon sol.licitada assistén -

Un cop reunits tots els informes que consideri oerti cia, etc● ● ●

nents, la Inspecciá de Zona emet el seu en el qual es pronuncia per

la conveniéncia o no de concedir el reintegrament  i trasllada 1 'expe

dient a la Subdirecció Provincial de Servéis Sanitaris o a la Subdi—

recció Médica Provincial. Aquesta darrera efectuaré un informe-pro-

posta definitiu i 1'elevaré al Director Provincial de l'IilP. La Di

de l'IHP, el qual

a 250*000 pessetes.

reccid Provincial 1'elevará al Consell Provincial

resoldrá aquella casos de quantia inferior

Quan la quantia de la reclamad ó

lucid del
cas corresponia al Consell

superi aquesta xifra, la reso¬

d'Administracid, la Comissid -

Permanent resoldrá, previ informe de la Inspeccid Central de Ser —

veis Sanitarisj els expediente tranátats per aquesta via l'any I979
foren a Barcelona:

®®integraments de Despeses: 4.120

La Taula 8.6.

nacional durant

recull els expedienta tranátats a tot el territo-

un mes així com llur quantia.
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TADLA 8.6.

EEIMTEGRABIEINT DE DESPESES. HESUM NACIONAL

Mes de marg 1977

Nombre de Reclamaoions Import en Pessetes

Reclamat Conoe

R^gim

Resoltes Acceotades dit

969 16.194.0882.193 37.511.053Régim general

3.587.26070 851.693197Régim especial
ágrari

91.848 80.84811 9M. N. Servei
domfestic

Pont* Informacid Estadística. Assisténcia Sanitaria INP. Marg 1977.
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La Taula 8,7. recull els expedienta que per llur quantia han d'és-

ser resolta per la Comissid Permanent, així com les reclamacions pré —

vies.

Contra la resolució, el treballador té dret a presentar recurs -

davant la Comissió Permanent abana de recérrer ala Kíagistratura del -

Treball la qual podrá concedir el dret al reintegrament de les despe—

sea satisietes peí benefioiari.

A la Taula 8.7 veiem el percentatge elevat d'expedienta i recur —

sos desestimats. Com ja hem assenyalat en comentar la normativa, 1'HJP

fa una interpretació molt restrictiva deis supbsits que donen lloc a —

dret.

Aquesta interpretacié ha donat motiu a plets constants referente

al dret de reemboscament de les despeses. Les decisions deis tribunals

són molt nombroses i raonades. Ja hem comentat que l'INP no té previst

l'"2rror diagnóstic' com a justificant de reintegrament; malgrat aix5,

la Magistratura ha equiparat en diverses senténcies 1'assisténcia in —

eficaq a la denegació injustificada (STCT 64-1978) i obligava la Segu-

retat Social a assundr les despeses de 1 'assisténcia sanitária externa

al sistema.
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TAULA 8.7.

EXPEDIENTS BECNTEGERAMENT DE DESPESES

885Ebcpedients rebuts

Ebcpedients tramitats a la Comissló Fermanent

Expedients resolts per la Comissi<5 Permanent

219

669

Reclamacions pr&vies rebudes i tramitades a

la Comissió Permanent

Beclamacione prévies resoltes per la Comissié

Permanent

- Estímate

- Desestimats

852

888

200

194

4— Estímate

190- Desestímate

Pont: Membrla Estadística INP 1975
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8,4. El transport sanitari .

La Seguretat Social es fa c&rrec de totes les despeses q.ue ocasio —

nin els desplagaments deis assegurats per a rebre assisténoia sanitá -

ria, sempre i quan calgui utilitzar detemánats mitjans de transport -

sanitari o no. Per tant, quan parlem de transport sanitari, ho fem en

el sentit més ainpli d'aquest terme. Ens referira tant a la utilització

d'ambuláncies com ais mitjans de locomoció comuns (taix o autobuses).

La utilització deis ndtóans de transport es fa per prescripció fa -

cultativa d'acord amb la patología del msilalt i la necessitat de des -

plaqament.

La Seguretat Social no té xarxa d'ambuláncies própia. Els veMcles

deis servéis especiáis d'urgéncia són emprats

metges ais domicilis i només en con5)tades ocasiona són utilitzats per

al transport de malaltsj en conseqüéncia, llur equipament és molt de -

ficient.

per a traslladar els

L'INP ha establert un régim de ooncerts amb les entitats piSbliques

1 privadas de transport sanitari. A Catalunya, com veiem a la Taula

8.8
les ambuláncies més nombroses pertanyen a la Creu Roja i a la -

iniciativa privada (79 per cent).

●»

En els concerts de prestació de servéis, l'INP no fa distinció de -

segons la propietat, Els preus marcats l'any I98O són

Hits a la Taula 8.9.; aqüestes són les tarifes máximes autoritzades.

A la provincia de Barcelona hi ha un contráete en exclusiva amb una 

tarifes reco
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empresa privada que esta, autoritzada a utilitzar al tres corapanyiesj

peró l'INP es reserva el dret de recórrer a institucions piitliques

una situaoid
quan ho oonsideri necessari. Aquest concert estableix

de monopoli al sector privat.

La Taula 8,10 mostra la quantia econ5znica que representa el —

1977 el trasllat de malalts a Catalunya per conste de la Segoretat

Social.

Com en la política de concerts amb centres hospitalaris, en —

aquest terreny la Seguretat Social no ha afavorit l'impuls d'im

sector pTÍblic ni ha contribuít a compensar els desequilibris terri-

torials en la distribució d'ambulancias amb concerts favorables a -

les arees geografiques més necessitades per raó de 1'allunyament —

deis centres i sanitaris i deis déficits d'equipament. Aquí»

altres camps, l'INP hauria pogut jugar un paper important en la

planifioacid d'una distribuoid homogénia deis recursos sanitaris. -

Peró és oert que la responsabilitat administrativa del transport —

sanitari correspon a les Direccions de Salut de les Delegacions

Territorials del Ministeri, i en prinoipi els correspon la respon —

sabilitat directa.

en

Els abonaments de taxis es fan mitjanqant el reintegrament de —

les despeses a la presentacid de les factures, amb el volant d in —

dicacid del metge i de la conformitat del centre sanitari receptor

del malalt. En aquest punt sovintegen els abusos  i la utilitzacid -

excessiva d'aquest ndtjé de transport sense una indioacid clara.

Efectivament, hi ha malalts que utilitzen taxis per a visites de
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rutina de control en consialta externa i Sdhuc e^han donat oaso do frau

per cobrament de servéis no prestats*

Les Taules 8,11 i 8.12 presenten la quantifioacid de l^import

ima poblaoid del Cinturd Industrial de Barcelona on els desplagaments

a centres hospiteilaris de la capital són freqüents. Aqüestes dades

rresponen a un sector de 52.000 assegurats i les oonsiderem extrapola-

bles a totes les poblacions del Cinturd Industrial de Barcelona.

en —

co-

Creiem que aquest conjunt de dades permet veure que la planificaoid

i regionalitzacid deis servéis, llur apropament a l'usuari, pot

seguir l'eatalvi de partidos econdmiques gens menyspreables o almenys,

raoionalitzaxwne llur ds.

acón —
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TAULA 8.8.

TRANSPORT SANITARI

AMBÜLMICIIS A CATALUNYA

o /
Taxa /ooooPubliques Creu Ro.ia Privades Total

176 146 10,6469147Barcelona

18 50 20,422 90Girona

18,912 6617 37Lleida

12 18 60 12,530Tarragona

189 273 685 12,0Catalunya 223

Font: Mapa Sanitari de Catalunya (BOGC 7 mar? I98O)

N

L
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TADLA 8.9.

CONCSRTS AiíB AMBÜLANCIES

Tarifes m&ximea autoritzades

SERVE! UREA

(Preu/uoblaoié)
SERVE! CARRETERA

(Preu/ECm.)

Grandária Poblaoió Preu Servei

>I 1.000.000 bab. 1.000 ptes.

I! 800500.001 a 1.000.000 hab.

200.000 a 500.000

100.001 a 200.000

II

II

II

I!! 650 20 ptes/Km.
ft

!V 450 II

<
V 10.000 II 300 II

Pont; Direccié General IHSALÜD. Abril I98O
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TAÜLA 8.10.

ASSISTENCIA SANITAEIA

TEASLLAT DE MALAI/PS I PERSONAL

221.445*622 ptes.

28.202.314

14.495.094

33.690.993

297.833.923

ti

it

it

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya

Pont: Anuari Estadístic INP I978
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TADLA 8.11.

DATES DE TEANSPOET SANITABI (TRASLLATS). ANY 1979

Km. Nombre servéis Cost

545.573 6.031.21112.345

Ponts Inspecci<5 Médica Santa Coloma. 1979
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TAULA 8.12.

TRAHSPORT SANITARI

nroExs

Cost nri-tjá/Assegurat 113>63 ptes.

Cost mitjá/Servei 4S8,50

Pont: ELaboracid própia a partir Mó—
deis C.S. 48—14 INP. Santa Co

lonia de Gramenet. 1979#
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9*1. IntroduooiiS

L^HíP, com al tres institucions de caire franquista, presentava unes

caracteríetiques funcionáis autoritéries que, de moment, els seus Ins—

tituts filis continúen conservant, encara que oTsservem una tendencia -

gradual a posar—se a to amb les circumstáncies d'un país democr&tic.

Segons el nostre parer, posseia dues línies de poder, una de buró —

crá.tico-centralista política i una altra de representativa. Aquesta —

darrera cobria la representad<5 deis usuaris, vicaritzad’a pels sindi —

cats verticals. que, en realitat eren els veritables propietafis

de la institució, 1 "estructura i el patrimoni de la qual havlen estat

edificats sobre llurs quotes. Encara que la ideología d'ambdues línies

era idéntica. car pertanyién igualment a la zona d'influéncia de l"a -

ristocrécia blava'*, el franquisme mostré, sen^re una desconfianga da -

ra envers la "democracia orgéni i per tant les decisions d'aquest -ca'

grup senrpre podien ésser vetades per 1 "altra línia de poder burocré.

tico—poli tio
en tots els seus nivells i sempreli foren limitades les

facultats de decisid per l"anomenada "Superioritat", resident a Ma —

aquesta segona línia fou modestament positiva, car fou
drid. Amb tot,

1 'única
que representé, els interesaos deis usuaris.

La linia política estava formada

Provincials i les Juntes de Govem

també ha estat reoollida pels Instituts

peí Consell Nacional, els Consells

institucionals. Aquesta disposicié

filis de 1"INP, nascuts del —

Keial Deoret-Llei 36/1978 de I6-XI-1978. Els representants deis sindi-

cats majoritaris i els de les organitzacions patronals

escons, al Consell Nacional, de l"antio sindicat vertical.

ocupen avui els

Els Con —
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sells Provincial no han estat organitzats encara, mentre que ais hospi-

peró no ais ambulatoris, de la Seguretat Social hi ha unes tími -tcllS ,

des representacions d "Ajuntamenis i de Diputacions»

Com ja déiem, tant ahans com ara aqüestes funcions de la part repre -

sentativa están notahlement coartados per la linia burocrático—politi —

ca, els nomenaments de la qual foren i encara sán esoencialment de cai

re poli tic més que administratiu.

A més, aquesta estructura estava fortament centralitzada respecte a -

Madrid, Els nivells periférics gairebé no tenien funcions decisbries, -

només podien aplicar una normativa emanada de la ”superior!tat de Ma —

drid" que s"estenia per damunt de tota la geografía de 1'Estat a través

de les Delegacions Provincials. Aquesta manca de possibilitats de ges -

tié, acompanyada d'unes ordres centráis sovint difícils de complimen —

tar, han desembocat en el caos actual en qué la normativa central al —

menys en un 80^ no es compleix o només es corapleix parcialment.

La rigidesa centralista madrilenya ha creat, a més, un sistema car,

sobretot peí carácter funcionarial ,que no de gestié, que tan5)oc no sa -

tisfá l'usuari. Per totes aqüestes raons, el beneficiari ha adoptat tina

posicié de reivlndicacié franca i continua envers la Seguretat Social,

a reclamar fins i tot alié que és abusiu (quadre 9*l)*que els mou
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Organigrama

I Consejo General I

[consejo Ejecutivo Provinciall

i

Madrid: La Superioridad

l
loelegacién ProvincioTl

J
Junta de Gobierno Institu
cional.

Director de
Institución

í l
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9,3« El Consell General i la Comissió IbceoTitiva

El Consell General, establert a Madrid, está format per 39 membres:

13 representants de les centráis sindicáis majoritáries, 13 de les oi>-

ganitzacions patronals i I3 de 1'Mministració. D'aquest Consell emana

una Comissió Executiva formada per 9 membres, tres per cada estament -

deis esmentats, generalment amb residéncia a Madrid.

Les seves competéncies són: (Reial Decret 1855/1979 de 30 de ju

liol)

a) Elaborar criteris d'actuació de l'Institut.

b) Elaborar 1'avantprojecte d'acorC amb les disposioions de la Llei

Pressupostária.

c) Aprovar la Memória Anual per a ésser elevada al Govern.

Es reunirá trimestralment o quan ho acordi el seu President, que —

será el Secretar! d'Estat per a la Sanitat. Hi baurá també unes Comis-

sions técnico-sanitáries que podran assistir a les reunions si són ■

cridados peí Consell o peí seu President, amb veu peró sense vot.

La Comissió Executiva será presidida peí Director General de 1'Ins—

titut. Actuará amb veu peró sense vot com a Secretar!, el Secretar! —

del Consell General. Estará formada per 9 membres, tres de 1 "Adminis —

tració, tres de les oirganitzaoions patronals i tres de les centráis —

sindicáis majoritáries.
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Les conipeténcies de la Comissió Executiva

trolar els acords del Consell General aizí p

serán supervisar i con-

roposar les mesures que

cregui necessaries per al millor compliment deis objectius de 1 'Insti -

com

tut. Es reunirá mensualment i també quan la convoqui el

a peticié d'un terq deis membres»

seu President o
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9.4* Estructijra político-funcionarial central

L'estructura politico-funcionarial a nivell d'Estat és representada

per la Direcció General de l'Institut, la Secretaria General i les Sub-

direccions i Servéis.

El Director General de l'Institut será nomenat i separat lliurement

per Reial Decret a proposta del Ministre de Sanitat i Seguretat Social.

A la Direocid General de l'Institut s'adscriurá orgánicament la Inter —

venció Central, sense perjudici de la dependéncia d'aquesta respecte a

la Intervenció General de l'Estat i a la Intervenció General de la Se -

guretat Social.

La Secretaria General; El Secretar! General tindrá nivell orgánic de

SuMirector General. Substituirá el Director General en casos d'absén -

cia, de malaltia o de vacant. En la Secretaria General, s'integraran

les funcions de régim interior, de registre general, d'informació, de -

relacione públiques, d'estudie, d'investigació, de documentació, de re

lacione intemacionjals, d'estadística i informática i d'inspecció de —

servéis.

Les Subdireccions i Servéis; Amb nivell orgánic de Subdireoció Gene

ral hi haurá les unitats següents:

— Subdireoció General d'Assisténcia Hospitalária

— Subdireoció General d'Assisténcia Extrahospitalária

- Subdireoció General de Medicina Preventiva i Sanitat Connmitária

— Subdireoció General de Personal



553

- SulDdirecció General d'Mministració; Patrimoni, Pressupostos,

Obres Servéis, Subministres, etc,

— Subdireoció General de Pormació de Personal

— Subdireoció General de Prestacions Parmacéutiques

- Inspecció General de Servéis Sanitaris.

Tots els Subdirectors Generáis serán nomenats i separats Iliure —

ment peí Ministre de Sanitat i Seguretat Social i els Caps de Servei

serán nomenats directament peí Director General de l"Institut d'entre

els seus ftincionaris.
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9.5* Comissions Executlves Provincials

A nivell provincial es repeteixen les dues branques. A la branca re

presentativa veiem les Comissions Ebcecutives Provincials que estarán —

formades per 9 vocals: 3 en representad<5 deis sindicats majoritaris, 3

de les organitzacions empresarials i 3 d.e l^Administració Pública. EL —

President será el Delegat Territorial del lfi.nisteri de Sanitat i Segu -

retat Social i Vicepresident, el Director Territorial de l^Institut.

CorrespondrA a les Comissions Executives Provincials supervisar i —

controlar l'aplioació a nivell provincial deis acords del Consell Gtene-

ral i també proposar les mesures, els plans i programes necessAíies per

al perfeocionament deis dits acords a nivell provincial.

Aquesta Comissié es reunirA mensualment. Hi podran assistir, quan -

siguin expressament convocáis per la Comissié o el seu President, amb

veu perb sense vot, els membres de les comissions tAcnico—sanitAries,

tracti d'afers relaciónate amb el seu Ambit assessor o consul-quan es

tiu.
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9*6, La branca funoionarial política

A nivell provincial está, representada peí Director Provincial i pels

SuLdirectors Provinoials corresponents, que variaran segons la catego -

ria de la provincia, A la provincia de Barcelona de categoría A, hi hau

r&í (Vegeu Armes: l)

— Director Provincial,

- SuMirecció Provincial de Servéis Sanitaris, amb els Departaments

de:

* Orientad(5 SanitAria i Medicina Preventiva

● Assisténcia Sanitária

● Servéis Concertáis

- Subdirecció Provincial de Servéis Gfenerals,

de:

amb els Departaments

Bágim Interior

Personal

ParmAcia

Coordinad 6 Econdmica
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9.7. Les Juntes de Gtovern Instituoionals

En principi, sembla que haurien d'ésser el máxim organisme rector de

Ciutats Sanitáries, Residencies i Ambulatoris. En canvi, llur funcid -

resta limitada a petites iniciativas (Ilibre de reclamacions, etc.) i

a aprovar els plans econbraics i les despeses presentats per 1'Adndro.^

trador (veieu mes endavant). L'dnica iniciativa que els és possible,ds

llurs acords que sovint ni tan sois

reben resposta. Haurien de realitzar la gestió dins unes normes emana-

des del líinisteri i aprovades peí í’arlament.

la d'elevar a la "superioritaf

Hi ha Juntes de Govem a nivell de Ciutats Sanitáries i Residéncies

i Sectorial d'Ambulatoris. Els consultoris modulats están integrats en

1"ambulatori mare, per aquests efectes. Sobre les de les Institucions

hospitalhries fou legislat peí Reial Decret-Llei2082/l978 per-^ no hi -

ha legislació referent a les deis ambulatoris, les quals han quedat en

una posicid pitjor que la del franquismo, perque han estat supriraits -

els vooals de la CNS i no han estat substituíts per representants de —

les centráis sindicáis i de les organitzacions empresarials i per tant

hi manca del tot la veu deis usuaris. S'han convertít en unes Juntes -

i mancant la representaciden qué, predominant funcionaris i metges

deis usuaris, només es discuteixen temes oorporativistes.

determinen com -
El Reial Decret-Llei 2028/1978 dona unes normes que

Juntes de Govem de tots els hospitals nacionals.haurien d 'ésser les

per6 poques vegades han estat aplicades, només en alguns hospitals de -

la Seguretat Social.
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A la Junta hi ha representacions de l^Administració (el Gerent, el

Director Médic i els Caps de Personal i d'Accid Social), peró molts -

d aquests personatges o o&rrecs encara no existeixen. Entre els re —

presentante del Centre destaca una representació altíssima deis met -

ges, molt superior a la de la resta d'estaments. L'entitat propietá -

ria de 1'Hospital i el Delegat Territorial del íanisteri de Sanitat i

Seguretat Social també tenen dret a enviar un representant aixf com -

els Col.legis Professionals de Metges, de Parmacéutics i d'ATS. En 

canvi, els usuaris només poden enviar dos delegats representáis per —

delegáis de l'Ajuntament i de la Diputacié Provincial de la poblaoié

on sigui establert el Centre. Encara pot ésser ampliada en dos mem —

bres més per una millor adaptacié a les oircumstánoies i caracterís -

tiques del Centre.

En resum, quedaran unes Juntes massa ampies, amb gran predomini -

deis elementa técnics superiors i molt poca representacié deis usua -

ris.

La Junta de Govem té adscrita una JT^nta A/^ministrativa, que es —

considera delegada de la Junta de Govern i en la qual hi ha represen

tante de la Junta de Govern i de 1'Administracié. Tracta els aspectes

administratius del Centre i els seus acords no son ferros fins

han estat confirmáis per la Junta de Govem.

que no

Hi ha també la Junta Facultativa que és una Junta Assessora

ejecutiva de la Junta de Govem i está, formada pels

de Departament de la institucié més la Infermera-cap

sioterapeutes i representants deis Caps de Seccié  i metges-adjunts. -

no

caps de Servei i

i la Cap de fi -
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La Junta Facultativa, al seu tora, té una colla de Comissions Clíni -

les de Teixits i Tumors, Mortalitat, d'Infeo —ques o Médiques, com

cions, d'Educad6 M&dica, d'Urgfencies, de Farmacia, de Control de la

Qualitat, etc.

President de la Junta de Govem será el Gerent o a manca d'a —

quest, el Director Médicj 1'Administrador en será Secretari.

El

El funcionament intern, 1'especifiquen els apartats 8 i 9 de —

35 del Beglament General per al Régim, Govern i Servéis de

Sanitáries de la Seguretat Social (7 de juliol de

l'article

les Institucions

1972) ● Determinen clarament les lindtacions de les Juntes de Govem,

estarán clarament supeditades a la Delegacié Provincial. A més, -

la Direocié, en

que

és significatiu el punt 2.5- diu taxativament que

sanitari ha d'enllagar préviament amh la Suhdireo-qüestions de caire

oi6 M6dioa Provincial, a fi de oonSixer si el oriteri adoptat concor¬

da amb les normes i disposicions de la dita SuTxiireooid o de la Su

la Direccié Provincial tots els seus
perioritat. Haurfi. de trametre a

acords mitiangant "oertifioacions" perqué siguin oursats oportuna -

ment. "(Jualsevol dubte o aolariment que oonsiderin neoessari en rela--

oiá amb el que s'exposa, així oom qualsevol suggeriment que puguin

conjuntament a la De -
plantejar, han d'ésser exposats per separats o

legacié Provincial, abans de procedir a l'aplicacié amb carAoter ge -

neral de les normes presents”.

de les possibilitats del Fia —No poden contraotar, personal ni dins

Económio o

ndlié de pessetes. Pins a \m milié, les pot fer el

Pressupostj tan sois poden fer operadons de fins  a mig

Consell Itovincial
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i per quantitats superiors, només la superior!tat.

Com podem veure, les seves atribucions son mínimes i sempre ha de

passar peí filtre de la Delegacid Provincial, el qual tampoc no td 

gaires facúltate. (Vegeu Annex I).

i
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9.8, El Director Mfedio

Pins fa poc, les places de Director M&diCj tant en Hospitals com en

Ambulatoris, eren assiunldes pels Inspectora Medies de la Seguretat So

cial, cárrecs per ais qnals no havien rebut cap mena de preparació es

pecial; el motiu del nomenament era, generalment, poli tic. De fet, al—

guns deis nomenats assistien a cursets de perfeccionament, per6 peí —

seu compte. La seva era una gestid funcionarial d^’aplicació de les —

procedents de la '●superioritat", no se'ls demanava res mes. —normes

Aotualment, sembla que hom vol promoiore la figura del gerent, títol —

ha d'ésser ohtingut a Madrid, peró per ara no n"hi ha cap. Darre -

rament han estat promoguts metges as sis ten ciáis, caps de Departament o

de Servéis, com a Directora Médica, sembla que per poder obviar una —

gestió purament funcionarial. La majoria de les Residéncies catalanes

tenen, avui dia, directora médics procedents del camp assistencial, —_

Ais ambulatoria continúen com a directora els Inspectora Médico, car —

els metges assistencials, lligats al Centre por horaris de treball de

dues hores teériques, no tenen gaire interés en el seu funcionament.

que

El Director Médic té un poder de gestié molt limitat. La seva tasca

consisteix, fonamentalment, a aplicar les ordres rebudes de més amunt

i a fer equilibris quan sén inaplicables. També fa de parallamps a la

superioritat contra les ires deis usuaria, cada vegada més frequents a

de la degradació progressiva que han experimentar les institu —

cions en els darrers anys, en ésser frenada la malversacié de tenq)s —

posteriora que t apava les errades de la di re ocié llunyana i cent ralis-

causa

ta, desconeixedora deis problemes locáis. Sovint es tractava de fun —

ja molt limita —cionaris amb pltiriocupaoié les funcions deis quals
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des— eren assunddes de fet per 1 'Mministrador que es convertía en el

personatge clau de les instituoions, en créixer el seu poder per la in-

MMció del Director Mfedio, que sovint només es dedicava a firmar.

Les funciona del Director Mfedic están expressades en l'Article 38 -

de l'esmentat Heglament de Eégim, Govem i Servéis de les Instituoions

Sanitáries de la Seguretat Social. Moltes d'aqüestes funcions,

litat no es compleixen, unes perqué li han estat arrabassades, altres -

perqué les ha perdudes per deixadesa funcionarial (Vegeu .Annex n® II).

en rea -

M
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9.9» L‘^Mminis-trador

F±ns al moment, ha estat el personatge clan de les institucions. En

Treballa mésconeix la marxa i els recursos eoonómics que pot eraprar.

durament que els Direotors Medies* Podría ésser considerat com 1 a —

nella més periférica de la cadena burocr&tice-política de l'antio —

INP. Es l'iinica persona que entén la comptabilitat oficial, terreny -

que el Director sempre ha menyspreat. La seva posició esté faóili -

la doble dependénoia del Director Médic i de la Delegaoid

al funcionament econémic de la instituoid, tenia la

méocima autoritat perqué les Juntes de Govem i les Direcoions Médi

ques es limitaven a aprovar sense discutir, els comptes que els pre -

sentava* En époques, com ara, de crisi eoonéndoa, hom arriba a gastar

menys del que

peré el resultat és

tada per

Provincial. Quant

ha estat aprovat per obra i grécia de 1 ̂Administrador -

la progressiva degradació de l'assisténcia.

personal no-sanitari de Eesidéncies iTé autoritat directa sobre el

d'Ambulatoris. També inspira 1 concreta els Plans Eoonémios i els

Plans de Necessitats de les institucions. Tota la infpMnaoié li passa

per les mans i la fa arribar, quan ho considera neoessari, a la Junta

de Govem i a la Direooié Médica.

Govem i Servéis de
Els ar ti oles 83 i 84 del Reglament del Eé^mde

Sanitéries de la Seguretat Social traoten de les funles Institucions

prépies de 1'Administrador (Vegeu Aonex IIl). Peré fóra molt —

difícil de comprendre-les en tota llur extensié sense els aolariments

cions

previs que aoabem de fer.
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9*10 El Personal

El personal sanitari está a les ordres directes del Director M&dlo,

El personal adniinistratiu, els celadors i els d'ofici i manteniment —

també están sota les ordres del Director s. través de 1 ''Administrador#

Cada estament té el
propi Estatut# N'hi ha ̂ uatret

sen

1er, El de Funcionaris

2on# El de Personal Faoultatiu

3er, El de Personal Auxiliar

4rt, El de Personal No~Sanitari,
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9.11. ELs Comit&s d^Empresa

Hi ha ComitSs d'Enipresa a les Ciutats Sanitáries, a les Hesidéncies

i ais grans J^halatoris; els petits M5duls Assistencials no en tenen i

aquesta efectes son incorporats ais Amhulatoris d'on depenen.per

Fins fa poc, els Comités d'Empresa eren mal vistos per les astruc -

tures rectores, que no sabien qué fer-ne, ja que llurs funcione esta -

ven mal delimitades en no haver estat prou aolarides després de la —

desaparició deis enllagos sindicáis de la CNS.

nota interior de la Delegaoió General de l'INP de data 27 -

de febrer de 1979» eren establertes les fimoions deis Comités d'Empre

sa, equiparant-ne les funciona a les d'Enllagos i de Jurats.

Per una

Provisionalment i fins a ésser regúlate amb oaráoter definitiu, els

atorgades les funciona següents:eren

a) Efectuar propostes en matéria d'Higiene i de Seguretat en el —

treball.

b) Promoure i proposar actes culturáis (teatro, cine, esport...)

c) Participar en l'elaboració del Reglament de fiégim Intem.

d) Proposar mesures en matéria de formaoid de personal, després

hagin estat aprovades per la Superioritat i les Juntes deque

Govem.

e) Participar en les Comissions d'Incentius (fins ara no M han -s-

volgut participar) i en els Pons per a atenoions Sooials i Gal -

turáis, que encara no existeiien.
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f) Informar sobre propostes de modificaoid de plantilles de perso -

nal i cobertera de places nátjangant contractació, (No es fa).

g) En cas de sanciona, els Comités d'impresa han d'ésser informats

prévi ament ●

h) Conéixer i informar
sobre torns de treball, canvis de destí,

canees i desoans 1 qnan es produeixin anomalies, poden reclamax.

va-

^Igrat aquesta nota, la situaoid deis Comités d'Empresa dista

cara molt d'ésser clara*

en ~
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9.12. Preasupost

Vers el mes de malg, cada instituoid prepara el pressupost, anome -

nat Pía Económic. En prinoipi, es traota d'un ávantprojecte que, un-

OOP aprovat per la superior!tat, ser& el veritable Pressupost, Madrid

imposa la quantia de l'inorement sobre el pressupost anterior. Aqússt

darrer any, l'increment autoritzat fou del 5 per cent.

Naturalment, aquest inorement és insuficient i a la meitat de l'e -

xeroioi ja esta esgotat i llavors cal recórrer a Plans, ,,%J,raordin|MgjB.

ésser d ̂importancia capital en el moment en qué la Ge —Aquest fet pot

neralitat negocif les transferénoies i ha d'ésser tingut en compte.

El Pía Econémic a nivell periféric consta deis oapítols segflentsf

Eenaineraoions del Personal.Cauftol I.

Cauftol II. Compra de Béns Corrents i de Servéis.

Dotaoions a Reserves i a Pons Amortitzables.Cauftol V.

Pía Econémic constava de VI Capítols, a la perifé —Fa uns anys, el

ria de Madrid hom desooneix, aotualment, quants n'hi ha i quins sén —

llurs títoís, fora deis tres esmentats.

Cada Capítol esté subdividit en diversos epígrafe (Vegeu Annex IV). j

Sector d'Ambuiatoris - jCada Hesidénoia independent, Ciutat Sanitéria

ha de presentar el seu propi Pía Econémic, encara que eeré presentat -

dividit por les di Verses instituoions filies.

El Pía Econémic representa les despeses que, en teoria, hoin pot —

fer, Periédioament, oal fer provisions de fons a Conqptes i a Baño per
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a poder fer efectius els pagamente. L'Mministrador és l'encarregat de

proo\irar que no hi hagl números vermells.

Dins del pía económic deis Ambulatoria no s<5n oontptabilitzats els -

honoraris deis metges no jerarquitzats (de dues hores) i deis practi -

cants de zona. Tan^ioc no és comptabilitzada mai la despesa de farmá

cia. Com a conseqüéncia, tant els c&lcals com les estadístiques que —

hom faci resultaran sempre incompleta i parcials, si més no a nivell —

periféric.
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9«14« Aproxlmaoló ale Coetos

Ela ooBt de lea Beaiddnciea i Ciutata Sanit&rlos és méa real, ja -

que inclou la totalltat deis aoua^ perqué tota ela facultatiua ea

tan jerarquitzata» i la despeaa de farm&ola que té Iloo en el Centre*

El ooat d"una Heaidénoia éa de mila de ndliona* La Residencia déla

Prfnoepa d'Espanta de Bellvitge tingué el I98O un Fia Econdniic de méa

de 6.200 mLlions per a una 9OO llita$ la f^anoiaoo Franco de la Valí

d'Hebron sobrepaasa éiopllaffient aquesta xifTa.  A méa de la innominada

Residencia de Badalona, encara per inaugurar, hi ha unes residencies

méa petites a Gircna, Tarragona, Ueida i Tortosa, amb pressupostos -

naturalment més petits. Pinalment, la Seguretat Social té institu —

clona tancades menora, tala oom la Clfnioa Adriano i la Clínica Vio -

t&ria de Barcelona, la Clínica Maternal de Santa Cdloma de Gfaramenet,

1 "hospital de Sant Lloren9 de Viiadeoans (que no funciona).

Les despeses d'un ambulatori amb 1 pirámide d^espeoialitats (nnei

20.000 cartilles de Beneficiaris) sén al voltant de 90 milions de —

peasetes, per6 tal oom deiem abana, sense oonptar-M ele sous de met-

ges no jerarquitzats i deis praotioants de zona. Un ambulatori gran,

amb més de tres pirámidea d'espedalitata costa més de 150 milions, —

també sense oomptar ela soua del personal sanitafi no jerarquitzat. -

No és conteinplada la despeaa de farmAola.

Un médul assisteñoial, amb tan sois Medicina General i Pediatría,

té una despesa de 15 sdlions de peasetes, també sense cooptar les deg.

peses de personal no jerarquitzat,i de farm&oia.

L'assistdnoia sanit&xda de l'INSALUD a Catalun^ra oostA el 1979»

59●305 milions do pessetes i les despeses generala do la Seguretat

Social foren de 215*361 sdlions de peasetes.
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AtíNEX ne 1

FÜNCIOÍIS DE LA JUSTA DE GOVERN

Es competencia de les Juntes de Govem de les Institucions Sanitep-

ries:

1, Proposar els plana econ6mios de les Institucions ner a cada

exercici.

2. Aprovar les transferencies de orfedit dins del mateix capítol i

les d^’un capítol a l^altre en la quantia assenyalada. per a ca

da cas.

i

3. Informar i proposar a la superioritat les transferfencies de

crfedit entre diferente oapftols cuan llur Quantia -sebrepasai -

els Ifmits assenyalats. així com les d'^anroliaojons de eredit.

4* Examinar, per a llur aprovaóid o ob.ieoeld* els oemptes men

suals de les Institucions¿

5, Celebrar concursos, subhastes i adjudicacions de qneviures,

combustible, material i estris de neteja i de toe^etá, mate —

rial de cures i sanitari fun^ble i d'altres artiples que bom

consideri necessari emmagatzemar, amb subjeocid a les normes -

de contractació vigents, i dins. els límitB onantltatlus-que

aqüestes assenyalin.

6. Convocar i resoldre tots els oonoursos i les subbasiteea. que els

siguin expressament autoritzats. per a l'adquisioiá de qualser-

vol tipus d'equipament, de material o de dotacid.

L .
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7. Proposax a la superioritat les bsixes de material inventariable

de lea Instituoions»

8, Dis-posar l^alíenaoid de material o de productes inservibles.

9. Proposar a la superior!tat la quantia del fons circulant per a

les necessitats ordin&ries.

10, Informar i pro-posar a la superioritat les plantilles de- perso —

nal de la Institucid

11. Pronosar o informar les tarifes d^assistSncia per la Instituoió

i els esquemas i límits de llur aplicacid.

12. Confeixer les instrucoions que dicte, per al seu funcionamént« —

la Pireccid de la Institucio.

13. Proposar a la superioritat els contraotes que consideri aconse«~

Hables per a la ~bona marxa de la Institupid.

14* Pormalitzar. executar i. quan convingui. resoldre els contrae -

tes que autor!tzi expresament la superioritat.

15. Autoritzar. a efeotes d^inventari. les oertifioaoions d^exis ■c~-

tfenoles a fi d'^any.

16. Informa* respecte a obres de reforma, d^ampliacid i adaptaoid de

locáis i resoldre. quan convingui. d'^acord amb el rfegim d^'obres

establert amb carfecter general.

17. Acordar la realitzacid d‘'obres de conservacid i de manteniment

de locáis, de llurs instal.lacions especiáis i del mobiliari i

material en ds, quan la consignaoid oorresponent figuri en els
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plans económics respectius i la seva quantia no ezcedeizi de la

que assenyaliy en cada cas, la Selegacid General de l^Institut

Nacional efe Previsid,

13. Pronosar a la Delegaoió General les obres de conservacid i maifr»

teniment cuan la seva cuantía exoedeizi els límits assenyalats,.

19. Vigilar el funcionament deis Servéis de la Instituoid.

20. Vigilar el oompliment de les obliaaoions oorresnonents al nerso

nal de la Instituoid i pronosar l^adopcid de les mesures disci-
●  I

plin&ries pertinents.

21. Pronosar a la Pelegacid General les orientacions que oonsideri

necessSries i que Inexperiencia aoonselli per al millor funoio-

nament de les Institucions en inordre sanitari i en l'econd —

lid co-adndnistratiu.

22. Assabentar-se de les denilncies o reclamacions que els siguin ●—

elevados sobre defioiencies o irregularitats observades en el -

ftiitpionament deis servéis administratius i sanitaris de les —●

Institucions i sobre les nronostes enoaminades a la millor

prestaoid deis dits servéis.

Recollir i tramitar les observacions i su^eriments que senis -

formulin i elevar-les a la Delegacid. General, si oonvé.

Teñir coneixement de les Memdries amals i les estadístiques de

les Institucions i visar llur tramesa ais Organs oorápeteñts.
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.A2JUEX n8 2

FDNCIONS DE LA DIRECCIO

Art, 38. Direcci<5 de les Instituoions: A totes les Institucions ober-

tes i tancades de la Seguretat Social, correspon  a la Direo-

ci<5 de la Institucid:

1. Assumir la representació oficial de la Instituoió.

2. Exercir l'autoritat máxima dins la Instituci<5, sobre totes les -

unitats, tots els Departaments i Servéis i tot el personal que -

els integren.

3* Coordinar les activitats deis diversos servéis de la Institucid,

4* Resoldre de manera immediata els oonflictes d"atribucions i de -

competáncies que es puguin plantejar entre les diverses unitats

i els diversos servéis de la Institucid i informar la Junta Pa -

cultativa de la seva decisid, o quan convingiii, informar la Co -

missid de Direccid.

5* Aplicar els Beglaments b&sics de Hágim interior i la resta de —-

normes legáis de funcionament i servei de la Instituoid i donar-

ne compte, quan convingui, a la Junta Facultativa  o a la Comis.-

sid de Direccid,

6, Corregir les deficibncies que hom orbservi en el desenvolupament

deis Servéis de la Institucid i vetllar peí manteniment de l'or-

dre, de la disciplina i de l'&tica de tot el personal.
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7. Exercir la Tn^vithp. autoritat respecte a tot el personal de la Ins-

titució, sigui quin en sigui el oSrrec, la classe  o la categoría.

o. Participar en la seleocid del personal de la Institucid, de con -

formitat amb la legislació vigent. (No as compleix).

9. Presidir el Tribunal provincial de seleccid de personal faculta -

tiu de la Institucid.

10, Supervisar i controlar tots els servéis de la Institucid, tots —

els documents oficiáis que s‘'hi cursin i el ©mpliment de laborar!

de tot el personal, (No es compleix).

11, Promoure al máxim les atencions personáis en l^assisténcia que —-

han de rebre els malalts adxí com la diligSncia, l'efic&cia, la -

qualitat i el rendiment de la dita assist&noia.

12, En les Institucions acreditadas per a la docéncia, impulsar i co

ordinar les funcione tant les clíniques com les docente i d'in —

vestigacid, organitzant-ne els mitjans hospitalaris i vetllant —

manteniment de programents definits adequadament per la Comissid

corresponent,

13. Emetre els informes de gestid que els Organs  i persones corape

tents sol.licitin.

14. Promoure les enquestes i els estudia aasistencials i hospitala -

ris i programar els que els siguin encomanats#

15. Redactar les Memdries i autoritzar la publioaoid de les estadía -

tiques de la Institucid,
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16 ● Autorltzar les certificabions d'^efectes administratius i de ges -

ti6 així com de qualsevol altre dociimen-b que hagi de tenir efeo -

tes oficiáis que tinguin lloc a la Institucid.

17. Presidir la Junta Facultativa i les Contissions que s'hi constitu-

eixin o designar la persona en qui deleguin.

18. Proposar i dictar, d'acord amb la Junta Facultativa, les instruc-

oions necessáries per al perfeccionament de cada servei.

19. Redactar els plans económics i de necessitats de la Institucid.i

elevar-los a la superior!tat per a llur aprovacid, previ dictamen

de la Junta de Govem.

20. Controlar i
conrprovar la marza económica de la Institucid i vigi

lar l'adequació permanent entre el rendiment deis Servéis i IV-

volucid deis costos de llur sosteniment.

21. Efectuar les adquisicions urgents i donar-ne compte a la Junta de.

Govem la qual acordara, la quantitat mazima que la Direccid podra

invertir-hi ●

22. Proposar a la Junta de Gk>vern les mesures necessaries per a la ma

zima eficacia de la seva gestid.

23. Mantenir la necessaria coordinacid funcional, técnica i adminis -

trativa amb les Instituoions Sanitaries Obertes o Tancades

tinguin adscrites dins la jerarquitzacid interinstitucional

blerta.

que —

esta-

24. Informar el Reglament de Régim interior de la Institucid, redac -

■fc®r-lo d'acord amb les normes dictades a aquestS efectes

sotmetre'l a l'aprovacid de la Supérioritat.

per a —
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25* Confeccionar els programes generáis d^assisténcia social.

26, Desenvolupar les missions especifiques no assenyalades anterior-

ment, que li siguin encomanades per la Delegacid Gfeneral de —

l'Institut Nacional de Previsid o per la Junta de Govem,



577
● %

&KHEX ns III

FUNCIONS DE L^ADMIKISTEiDOE

Art, 83. L'Mministrador será responsable davant la Direcoió de la Uni-

tat Administrativa així oom del manteniment deis Servéis gene

ráis de l'edifioi hospitalari. Tindrá les funcione següentss

1. Programar, organitzar, actuar, coordinar i controlar 1'Administrar-

cid i les unitats que en depenguin.

2. Assumir la responsabilitat directa de les funcione que dimanin de

totes les activitats encomanades a la ünitat Administrativa.

3* Complir les normes dictados per la Delegacid General de l'Institut

Nacional de Previsid quant al régim general d'administracid de les

Institucions així com la formalitzacid de les operadons compta

bles.

4* Complimentar les funoions que li hagin estat oonferides i les

comanades per la Direooid de la Institucid ais seus Organs de Go —

vern.

en -

5# Eealitzar els acords de la Junta de Govem referente a l'adquisi -

cid deis articles necessaris per al desenvolupament de la Institu-

cid.

6. Efectuar les adquisicions urgents ordenados por la Direccid.

7. Efectuar els pagaments que corresponguin a la Institucid,tant  deis

honoraris i d' al tres retribucions del personal com de les obli—
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pendents de pagament de la Institudd, prévia ordre del -gacions

Director,

8, Realitzar, d'acord amb la Direooid, el Pía de Hecessitats de la -

Institucid i programar la celebració de Concursos per al subnd. —

nistrament del articles previstos en el Pía.

9. Desenvolupar els Concursos pdblics i restringits d'adquisicions

des central!tzades.

1'avantprojeote del Pía Eoonbndc de la Institucid -

per presentar-lo, a les dates previstes per la Delegacid Gene

ral, prévia aprovacid de la Junta de Govem,

. Fresentacid de resultáis económics mensuals a la Junta de ̂Gó —

vem.

10. Confeccionar

11

els remanents de cr&dits del Pía Boonómic i próposar a -

Govem les transíeréncies ?.nteriors de crédit a —

12. Vigilar

la Junta de

fer-hi que cregui oportunes

blin necessSries a causa d'haver estat xifcat per

o bé les ainpliacions que li sem —

defeote. (No -

compleix).es

13. Porniular els oítrrecs a Entitats oficiáis o particuiars com a con

seqüénoia de servéis assistenoials préstate en la Instituoid, -

dins la normativa prevista en aquest Heglament,

14. Verificar i man teñir 1'inventar! general de la Institucid, rea -

los comprovaoions periddiques de tots els materials i —

atuells de dotacid, ais Departaments, Servéis i Dnitats Assis

tencials.

litzar
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13* Asstunir la Direoci<5 imsiadiata del personal adsoinistratln, snbal»

tem i de serve! tScnic, de la disciplina del qnal tindr&

supervisant—ne les activitats i el rendimont*

cura -

16. Proposar a la Direocid les mesures que estimi conveniente per a

millor desenvolupament administratiu de la Institucid,

17* Actuar con» a Secretar! d^'Actes en les Juntes Eaoultatives.

18* Actuar oom a Vocal-Secretari en la Junta de Govem. A les Ciu

tats Sanitaries actuara també oom a Seoretari de les CoBdssions

de Direocié i d'Administracié.

Ürt, 83. Es fíincié privativa de 1'Administrador el manteniment i la

ordenacié de 1'Oficina Administrativa d'Admissié de Ha

lalts aizí com contribuir a 1'ordenacié de les unitats d'in

formaoié que bom estableixi a la Institucié*
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ANEXO IV

LOS GASTOS COMFREN-

;E LAS INSTITUCIOMES SAÜI-.
DETALLE DE LA CLASIFICACION ECONCMK

DIDOS EN LOS EPIGRAFES ECONCrliCCS L

TARIAS a PARTI DE 1 DE EMEP.O DE I DE' .

Epí
grafe

Clase de gastoTítulo

REH'JNEEAIICNES DE PERSONALCAPITULO I

sueldo inicia: de todo el.personal funció-
r.aric adscrito a l£-s Institucaore= ocr.xtc.-
rias ficaracc en el Anexe 3 ce r'l&r.eo
Econ6r.i¿cs cc.t.c tal personal. A este epi-

-aran los suelees cel perso-
~on caree a las plazas no cu-

ilias aprobadas.

grafe se i.-c
nal interine-
ciertas ce las pian

sueldes personal
funcionario

11:2

¿e tede el percen::! faculta-i

suelac tivo sanitario adscrito a las
Facul-at- sanitarias y figurado en el anexo 3 ^

de los Planes Eccnór.iccs ccr.o tal persenax
íSc exceotuan los r.édiccs internos y resi-
^ert^s dé ttcencia cuyas asignaciones se

enícrafe iVc).
inoutarán les .-r^elcec

tucio-

recogen en
A este ew-grcife se

1 115

_
del terscr.al interino con cargo a las tra
zas no cubiertas de las plantillas ap;tba^
das

ir-’ti al de todo el personal auxilia.,
y  ' ha de detallarse en el anexe,sanitario

les 2r.es Eccncniccs cor.c tal persoe
ñal“ A esto etíorafe se irputarln les suel
dos del cerzonal interine con cargo a las.

plazas nc cubiertas ce las plantillas acre
Lacas.

suelees perscr.El
iliar sanitarioaux

1116

;eldc inici-?! de todo el personal no sa
tirio cié Instituciones Canitarias gue ;.a

_  ● cet-allarse en el anexo 3 de los Planes
-'cr.órircs. A este epígrafe se imputaran
los sueldos del perscnól interino con. oír-
zo a las tlacas no cubiertas de xas pl-.-nti

lias aprobadas.

perscnal"ueldcs
r-.c sar.itaric

1117

Asitr.aoicp.es anuales a -lédicos Internes y
Residentes de Decencia del protra.ma --e
Fcr-acicn de Fcst-graduaces cue na de ceta

xo 3 ce .“lar.es F.cor.dmicos
en el cru.to de

liarse en «1 -ir.---
do Decencia

;..sizr\acicr. an.al a
:-:édicc£
Residentes

Internes y
1' 1 ?

.=ost-':raduador
?vrscr.,*:l Fac-^ltitivc Sanitario.
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Epí
grafe Título Clase de gasto

Los reconcocidos en la fecha de confección
del Anteproyecto del Plan Económico y los
que se prevean a partir de dicha fecha,
hasta el 31 de diciembre del año presupues
tado del personal comprendido en el epígra
fe 11 1 2 .

Los reconocidos en la fecha de confección
del Anteproyecto del Plan Económico y los
que se prevean, a partir de dicha fecha,
hasta el 31 de diciembre del año presupues
tado del personal comprendido en el epígra
fe 1115.

Los reconocidos en la fecha de confección
del■Anteproyecto del Plan Económico y los
que se prevean a partir de dicha fecha,
hasta el 31 de diciembre del año presupues
tado del personal comprendido en el epígra
fe 1116

Premios de constancia
del personal funcionario

1122

Premios de constancia
del personal facultativo
sanitario, i

1125

Premios de constancia de
personal auxiliar sani
tario.. ■

1126

Premios de constancia
del personal no sanita
rio

Los reconocidos en la fecha se confección
del Anteproyecto del Plan Econójnicc y los
que se prevean a partir de dicha fecha,
hasta el 31 de diciembre del año presupues
tado del personal comprendido en el epígra
fe 111?.

1127

Pagas estraordinarias
personal funcionario

1132 Las devengadas (dos pagas) por el personal
funcionario comprendido en el epígrafe 1112
cifradas en base al sueldo y premios de
constancia, sin incluir lo correspondiente
a complementos cuyos importes se figurarán
en sus respectivos epígrafes conjuntamente
con los de las mensualidades ordinarias.

Las devengadas(dos pagas) por el personal
facultativo sanitario comprendido en el
epígrafe 1115, cifradas en base al sueldo
y premios de constancia, sin incluir lo
correspondiente a complementos cuyos im
portes se figurarán en sus respectivos
epígrafes conjuntamente con los de las
mensualidades ordinarias.

Las devengadas(dos pagas) por el personal
auxiliar sanitario comprendido en el
epígrafe 1116, cifradas en base al sueldo
y premios de constancia, sin incluir lo
correspondiente a complementos cuyos im
portes se figurarán en sus respectivos
epígrafes conjuntamente con los de las
mensualidades ordinarias.

Pagas extraordinarias
personal facultativo
sanitario

1135

Pagas extraordinarias
personal auxiliar sani
tario

1136
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Epí
grafe Título Clase de gasto

Las devengadas (des pagas) pof el persoanal
no sanitario comprendido en el epígrafe
1117, cifradas en base al sueldo y premios
de constancia, sin incluir lo correspon- .
diente a ccmplenientos cuyos importes se
figurarán en sus respectivos epígrafes con
juntamente con los de las mensualidades or-|
diñarías.

Las devengadas (dos gratificaciones) por
el personal comprendido en el epígrafe 111°
cifradas en base al sueldo, sin incluir lo
correspendiente al complemento de "asis
tencia a desplazados" que’se figurará en
su epígrafe correspondiente (1273)

Funcionarios del extinguido I.N.P. (Esta
tuto 28-4-78) De incorporados antes de
12 de junio de 1971, computando sueldo ba
se y premios de constancia:
100 % Ceuta y fiel illa -
50 % Las Palmas de G. Canaria y-5.C. Tener

1137 Pagas extraordinarias
Personal no sanitario

Gratificaciones extraor
dinarias a Médicos Inter
nos y Residentes

11 38

Plus e indemnización de
residencia

1221,

fe.
30 % Baleares.
De incorporados desde 12 de junio de 19/1»
computándose sueldo base y premios de cons
tancia: (Orden de 18-12-76 del Ministerio
de Trabajo B.O.E. n23 de 4-1-77)
100 % Ceuta y Melilla
15 % Valle de Aran
15 % Islas Baleares,
30 % Gran Canaria y Tenerife ●
100 % La Palma, Lanzarote, Fuerteventura,

demás islas del archi-Gomera, Hierro y
piélago canario. _ lag .
Personal no sanitario al servicio de
Instituciones Sanitarias (Estatuto de 5-
7-71), computándose sueldo base y premi
de constancia. -
(Orden de 18 de diciembre de l976,B.O.t*
n9 2 de 3-1-77)
100 56 Ceuta y Melilla
15% Valle de Aran
15 % Islas Baleares
30 % Gran Canaria y Tenerife «í-,,ra.
100 % La Palma, Lanzarote, Fuerteventur
Gomera, Hierro y demás islas del ar
lago canario.
Estos plusés de residencia, no
pescusión sotre las gratificae'
diñarías.

ex
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Epí
grafe Título Clase de gasto

3 do residencia se' entenderáPlus e indemnización de
residencia, (cent.)

Estes plus
que ser. ir.
que so per
Lichas Orcer.os entraren en vigor ei dia
i '=■ ce enero
For.tcr.
y de aux
iiar

tatibles con cualquier otrr'

" ^

:e 1 977.
Xstatutos: Médico de 23-12-

1 221
o

por . Ici misma causa.

66
r  f.anitario titulado y auxi-

L r ce 26- ; 1 -7 3 .
●..ül que preste sus servicios

cecgráficos que a -:ontinua-
¿cionan, percibirá.*! un Plus
i a (o inderr.nizaciór; por re-

y cuya cuantia será la que
.●o aplicar sobre la ritribu-

●  les siguientes portent.a.jes:
-ta y iXelilla
le de Arán
●●= baleares
"  *ar.';ria y Tenerife

z.urcto, r
í-ierro y der¡;ás islas
go canario,

ciencia (o i.nde.mniza-
■enará repercusión sobre las

.  enes ex* racrdir.arias .
.● o ror i ciencia (o indo-mniza-

,  que es incerpati-
calcuier otre que se perciba

ctusa.
r entró en vigor el 1 ri o ene

I rtovon-9

● i

.:c re

■* - Ck

t'

●; ; r c

c i ó r. -t o r e 1
r*

rc-c’.:
c

-! CI

” C

w*

1
tura,
crl r.r'': \

V.

n

c

per :
ríl.. -

1 2.11 Consejos y Juntas Dietas pe
Juntas ce

tencia a reuniones de Ihs
rr.o y Comisiones c- - Admi-

1  ;S Jnr i i tuciones
:. u ■ .i o/"9 (10-g).

1 t

r: c r:
nao y.

Tribunales de Opcsici:
y Concursosr*r c

1 P.A2 Dietas de Tr aloa ie oposiciones y con-
expresada Circular.curses se

:csi í"onple:r.entc5 de destine Del pers'r..;: facultativo y del co.uprendido
en los ; Pt'tutes de Ferscnal del oxtir.cui-
dc I.;.'. ; . , liar Dar.it ario titulado y
Auxiliar c-'- "líric.i y do Per so ral nc 2ani-
taric ,il servicie de las Instituciones Da-
r.itarias, así coto del personal .de otras
reg] ar.enta.ricnes.

/●Cir: ;. ; Je incluirán también, en o' ie
i-;. 1 :r-;:c', Jes so .ibcner en concepto do

s oecir, que se c<_icuiarán
●:.' r.L'j. .l i , de .n.ruordc c.'O.n lo indica

s de "F .qas Kxr.rao: di na-

■ u.

.is Lx:.r

i

1  ; ■;
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Epí
grafe Título Clase de gasto

Con’.ple.T.ento a que se refiere el punto 3 cie3
articulo 62 cieí Estatuto de Perscnai del ●●
extinguidc I.IJ.P.
OBSERVACION: Se aplicará igualmente, le noi
ma reseñada pare el epígrafe 1251 sobre 14"
mensualidades.

Complemento de Incompati
bilidad.

1 252

Complemento a que se refiere el punto 4 de3
artículo G.? sel Estatuto ce Persoml del
extincuido I.N.?.

Complementos de Exclusi
va dedicación

1253

Se aplicará igualmenr.o, la-nor
ara el epígrafe 1251 sobre 14"

OE ACiriM-
ma reseñada
mensualidade^ ●

Los que se hayan autorizado o se autoricen
conforme a le establecido en el artículo
62, punto 'i, col Estatuto de Personal del
extiñauido I.il.P.
OBSERVACIOr: Se aDlitará igualmente.

  a el epígrafe 1251 sobre 14

la ñor

ma reseñada pa

Complemento de Prolonga
ción de jornada

1254

mensualidades.

a esta retribución
Sanitario de-,

á icualmer.te, la ñor
-●rafe 1251 sobre 14

Del personal con derecho
cel kstatute de Personal no
5-7--1
O.ESERVACIOr:i Se apile:-
m.a reseñada para el ep
mensualidades.

Complementos de Asisten
cia y Conducta

1255

a esta retribuciónDel personal con derethe
según el artículo 9<í Estatuto de Perso-

fjlado y .‘-ixiliarnal Auxiliar SanitaX 4.0

Incentivos1 256

r

de Clínica.
OESE.EVAriGlí: Se aplic-irá icual.me-r.te,la no.r-
ma reseñada para el epígrafe 1251 sobre 14
mensualidades.

Del personal con derecho a estas retribu
ciones según los artículos 101 y 102 del
Estatuto de Personal Auxiliar-Sanitario Ti
tulado y Auxiliar de Clínica.
OBSERVACION: Se aplic.irá igualmente, la ñor
ma resenada par.a el epígrafe 1351 sobre 14
mensualidades.

Complementos de Jefatura
y Puesto de Trabajo

1 257

r

Se recogerán las diferencias per retribucio
nes del personal de les Hespí tales concer
tados en régimen de financiación y adminis
tración por'el INSAUJD, entre lo gu
rresponde a las distintas cate-gcrí.is labo
rales seuún las roriunerdcicr.t;.s de la Secu-

’■ las

●n ('0-

ridad Social por tedos los corscept

Diferencias de retribu
ciones per convenios

1.258

●que vienen percibi-:r.cc del .●■Iinictcr:o áe
Universidedes e Investicación u otros Orga
nismos, según les convenios espec
tablecidos en cada caso.

os es-
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Epí
grafe Título Clase de gasto

1 261 Horas extraordinarias Horas extraordinarias que se realicen con
autirización legal establecida para cada
caso en la norniativa vigente.

Importe de guardias médicas de presencia
física o localizada de acuerdo ccn los mó
dulos y número de las autorizadas.

Gratificaciones diversasLas expresamente autorizadas por la Supe
rioridad y que no estén»incluidas en otros
epígrafes.
Las asignadas por quebranto de moneda.
Retribuciones del profesorado de las Es
cuelas Universitarias de enfermeras y simi
lares.

Guardias médicas1 262

1271

1272 Complemento de Docencia
e Investigación

Las asicnadcs a personal facultativo por
complemento do docencic e investigación.
3BSERVACICN: Se aplicará igualmente, la noi
na resenada para el epígrafe 1251 sobre 14'
r.ensualidades.

1273 Complemento por asisten
cia a desplazados

-a retribución
asistencia a de
médicos Interno
rBGEnVACIGN:

nsual complementaria por
lazados inclusive la de
y Residentes de docencia.

   2e aplicará igualmente, la ñor
na reseñada para el epígrafe 1251 sobre 14~
nensualidades.

1 265 Acción Social Icnceptos que figuren en los Estatutos de
Personal del extinguido I.N.P., de Personal
Auxiliar Sanitario Titulado y Auxiliar de
Clínica y Personal no Sanitario al servicio

le las Instituciones Sanitarias, y las obli
jaciones por guarderías infantiles de Ins-”
:ituciones cerradas.

1 2S6 ’lus de transporte .as indemnizaciones asignadas por dicho
concepto al personal ccn derecho al mismo
de acuerdo con las normas en vigor.

\signaciones por mana
rención.

141 2

Las de: Facultativos de guardia, Médicos
Residentes Asistenciales (Cficio-Circular
1/72 (12-6 de la S.G.S.A.))Enfermeras in
ternas, Comunidad Capellanes de Servicio,
personal de cocina y comedor, y de los de
las siguientes situaciones a extinguir.
Personal interno de ingreso anterior a
1-5-71 (Disposición transitoria 3* Estatu
to de Personal no Sanitario de 5-7-71).
Personal cuyos turnos de trabajo exijan su
permanencia en la Institución una vez re
basada? las 15 y 22 horas. Estos turnos
especi- les deberán ser autorizados r'or la
Direcc ón General.
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Epí
grafe Título Clase de gasto

Haberes base conforiue a su contrato. lio '

se cifrarán en este epígrafe ni en el
1721 las retribuciones de personal inte
rino que decerá percibirlas con cargo a ¡
las plazas r.c cubiertas de las plantillas
aprobadas. -

Premios ce constancia y otras rómunera- ;|
cienes y r-ssas extraordinarias que per
cibe el personal integrado en el epígra
fe anterior.

Sueldos Personal Even
tual

1711

Otras remuneraciones per
sonal eventual

171 2

eldos personal contra- Haberes base conforme a su contrato.1721
taco

Premios constancia y otras remuneracio
nes y pagas extraordinarias que percibe
el personal integrado en el epígrafe an
terior.

17 22 p ."is remuneraciones per
fonal contratado

las contingencias
La-

Cuotas de empresa del Ré
■linten General de la Se-
:uricac Social

Cuotas de empresa para
de Asistencia Sanitaria, Incapacidad
boral Transitoria, Invalidez Provisional
Protección Familiar, Desempleo. Aporta
ción al Régimen Agrario, Servicio Social
y Asistencia Sccial. Formación Profesio
nal del perscnal afectado, inclusive del
personal eventual y contratado.

1 8l 1

Primas de Accidentes de Trabajo por in-^
capacidad Permanente y Muerte, y presta-

inca-
Accident'

clones económicas y sanitarias por
pacidad laboral transitoria por

¡astos de Accidentes de
erabajo

1 f 1 2

de Trabajo.

Cuotas de empresa, correspondientes al
personal afiliado a la misma.

Cuotas de empresa,que en su caso, corres
pendan.

Cuotas de empresa del personal afiliado
a la misma.

Socorros por fallecimiento y toda ciase^
de pensiones que, de acuerdo eon q
tatutos, haya de satisfacerse
la Institución a empleados o famiH=>
de los mismos.

Cuotas de Mutualidad del
personal sanitario

1 ¿1 3

Cuotas de otras Muiuali-
lados Laborales

1 21 /I

"uotas de la Mutualidad
L!o 1.1 Pi'cvisión

1 ;-i7

Socorros por fa] locimieii
to y pensiones rompíemen
carias

1  1
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Epí
grafe Título Clase de gasto

CAPITULO II CCMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

Pequeño material y fun-
gible

Todo el pequeño material y fungible de
oficina, con excepción del incluido en
el epígrafe 2112.

Impresos y circulares de régimen inte
rior, fichas, papel, cartas, saludas,
tarjetas, sobres y bolsas membretadas,
libros registros, fotocopias ce docu
mentos y, en cereral, toda clase de im
presos que se utilicen en las Institucio
nes Sanitarias, con exclusión de les de
Mecanización incluidos en el epígrafe
211 5.

2111

Modelaje211 2

211 3 Encuadernaciones Todas las que se realicen.

Cintas magnéticas, impresos, fichas pa
pel blanco o impreso, accesorios y mate
rial diverso para utilización de estas
máquinas.

Cualquier ctre material no incluido en
otros epíyj
Conservación ce máquinas y material de
tedas clases, destinados a oficinas.
Alquiler de má<:U
cumentos
Seguros ce robo.
Imprevistos.
Material de culto.

Contratación ce servicios de mecanizeciói

Compra y suscripciones autorizadas de
prensa diaria, revistas y obras no des
tinadas a fondos de bibliotecas.

Adquisición de libros y revistas cientí
ficas y técnicas para bibliotecas, cuyas
existencias serán debidamente inventaria
das y controladas.

Por el alquiler de edificios ajenos.
Las contribuciones e impuestos que pue
dan existir a cargo de las .Instituciones
Sanitarias.

<iei Plan.

inas reproductoras de do-

211 5 Material especial de Me
canización

2117 Otro material y gastos
diversos

211 8 Boletines oficiales,
prensa y revistas

Fondos de Bibliotecas211 9

Alquileres edificios
ajenos

2212

Conservación y repara
ciones ordinarias de in
muebles

2221 Pequeñas obras de adaptación,conservaciór
y reparación de locales, como arreglo de
fachadas, pintura de habitaciones,repara
ciones de tejados, reposición de crista
les, arreglo de puertas, y cuantos otros
gastos se originen por obras en locales
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Epí-
graf é Título Clase de gasto

Conservación y repara
ciones ordinarias de in
muebles (cont .)

que no implique aumento'del valor del
inmueble.

2221

Importe de las contratas de servicios de
limpieza, desinfección desracización y
ozonización, compra de escobas, plume

as, pulverizadores, jabón, so
estropajos, limpia-metales,

tículos para iimpie-

ros, bayet
sa,lejía,
cepillos y demás a

Lir.pieza y útiles2231

za de los iccales y enseres.

Facturas de gas, propano o butano,
gasolina, petróleo, fueloil, caroón,
.ña, etc., y sus portes, carga y descarga
y acarreros de residuos. Contratas
terceros ce los servicios de calefacción

y ventilacicn.

gasoi
le-

Calefacción y ventila
ción

●?232

\

Consumo de energía eléctrica.Alumbrado y fuerza eléc
trica

2233

ar ació'n
es para
origi-

■n V r"-:.Consumo 'de p.ría, coiocac
de ccntador-’s
descalca fic.pc
ne este servicio.

adquisici
223^^ /\cua

ón de c.:l
ón y cuantos gantoi

de toda:-; ci.isosLas primas do soouros
que hayan de satisfacerse para cubrir
los riesgos de los locales.

?3:> Gocuros

Material para reparaciones de la insta
lación de cita y baja frecuencia.
Reposición de bombillas, fluorescentes,
linternas, cebadores, reactancias, etc.

Coste de los transportes por R.E.N.F.E.

Material eléctrico de
repuesto

2236

Transportes generales
por

Transportes generales
por otras empresas.

Material móvil. Servi
cios concertados

R.E.N.F.E.
2311

Transportes realizados por empresas pri
vadas

Importe de los contratos suscritos por
les Instituciones que precisen la utili
zación de material móvil propiedad de
terceros.

Sellos para franqueo, tarjetas para má
quinas de franquear y sus fianzas y dota?
ciones,alquiler de aparatos de correos,
gastos de reparto de correspondencia a
mano concertado a terceros,

231 2

231 3

2321 Correos
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Epí-
grafí Título Clse de gasto

2322 Telégrafos Radiogramas y telegramas

Recibos de la Compañía Telefónica por
abonos y anuncios en las guías telefó
nicas, conferencias interurbanas, con
tratos de telefono y gastos de instala
ción de conexiones y centralitas.

Gastos y dietas de desplazamiento de los
miembros de las Juntan de Gobierno, se
gún Circular 12/1978 (15-6).
otros desplazamientos para asuntos ofi
ciales, según dicha Circular.

Gastos de tranvías, metro, taxis, auto
buses, etc. en comisión de servicio.
Dietas y gastos de traslado de funciona

rios^ sus familiares, servidumbre y trans
porte de ajuar doméstico, en los casos
autorizados por la Superioridad.

Gastos de adquisición y donaciones, ex
cepte las zubvi'-nciones a las Hermanfiac’es
do D'^ri. in ton .

Teléfonos2 323

Dietas y gastos de viaje2d1 5

Locomoción urbana y tras
lados del personal

2dl 9

2515 Banco de Sangre: Gastos

●'i Subvenciones a Hermanda
des de Donantes de San-

Subvencicr.es l .as f'ermandades de Donan
tes de Sangro.

C

n ●e

¿ÍT2-1 :;aterial general y de
quirófano

Consumo de alcohol, apósitos, vendas, ga
sas, catgut, lino, seda para suturas, al
godón, agua oxigenada, yodo, compresas,
agrafes, anestésicos, pomada, oxígeno-,
etc.., así como agujas, sondas, etc. Ca
rretes fotográficos,películas cinemato
gráficas, diapositivas, etc., pará la
asistencia clínica.

Placas,cartón radiográfico, revelador,
fijador, chapas de protección y demás
material de esta naturaleza que se uti
lice en radiología.

Consumo de reactivos y productos quími
cos de tedas clases, agua destilada, tu
bos de ensayo y demás útiles fungibles
de laboratorio.

Material de radiología

I

tc-rial de laboratorio

t

t
terial diverso El material no incluido en los epígrafes

anteriores. (Material de terapia ocupa-
cional, de isótopos, etc.)

Reposición de menaje, vajilla, batería
de cecina y útiles de cocina y comedor

●i

:5i1 utensilios de cocina y
comedor

J
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Epí
grafe Título Clase de gasto

Reposición de toda clase de estes arti
cules para uso del personal de la Insti
tución y ce los enfermos.

Compra de jabones, detergentes, sosa,
lejía y en :eneral cuantos productos
sean destinacos a la limpieza de ropas

y vestuario.

Importe ce
por las Ins
de ropas y vestuarios.

Repcsiciór. del pequeño mobiliario y ma
terial médico-quirúrgico.

centrados suscritos
uciones para el lavado

1

Ropas y vestuario, repo
sición

2541

Gastos material lavado
de ropas

2542

Conciertes lavandería
con terceros

2543

I

Pequeño mobiliario y^
material médico-quirúr-
nico

2551

todas clases, incluso los med:Víveres de

cíñales y acuas minerales para enfermos.
Víveres2561

Facturas cel combustible que se utilice
a tal fin.

Combustible de cocina2562

se disponga lo contrario,
ste epígrafe material del
idades a adquirir en el

;ar-n según lo establecido en
4 979 (26-12), de Intervención

seMientras no
recogerá en ®
Flan de Ñeco
ejercicio.
Se formaliz
la N.C. 2o/
Central.

Minutas de honorarios profesionales.

Importe de los medicamentos que se con
suman.

Material Plan de .Necesi
dades

S5H1

r

Honorarios profesionales2582

Medicamentos2591

Entretenimiento y conservación de los
jardines.Adquisición de abonos, plantas,
semillas, etc., así como el importe que
haya de satisfacerse por abonos conveni
dos con terceros para su conservación.
Las reparaciones que se efectúen en ins
talaciones especiales; aire acondicionade
calderas, lavabos, cisternas, ascensores i
montacargas, motores, lavaderos-raecániccs,

así como los abonos de conserva-etc.,

conservación y repara
ción ordinaria de insta
lacones

2'611

ción de los mismos.

Conservación y reparación de toda clase
de mobiliario, ropas y vestuario, utensi-^

'  lios de cocina y comedor y material mé
dico-quirúrgico .

Conservación y repara
ción del mobiliario y
material

2711
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●Epí-
graf^e Título Clase de gasto

Neumáticos, patente, garajes, lavados, en
grases, cargas de batería, pintura y todos
les gastos de carburantes, conservación y
reparación, seguros, etc., de los vehícu
los de las Instituciones Sanitarias.

Material móvil2715

:

DOTACIONES ^ RESERVAS Y FONDOS DE Af-’CRTIZACIONCAPITULO V

De conformidad con los importes asignados
por los Servicios Centrales

Amortización de inmue
bles de Servicios Sani
tarios asistenciales y
docentes

5211

5511 De conformidad con los importes asign¿idos
por los Servicios Centrales.

Amortización de obras de
adaptación y reparación
de locales

5312 id.id.Amortización de otros
gastos de instalación

id.

Amortización del 15 % sobre inventario for-
alizado al 31 de diciembre del 25 arlo ante
rior al presupuesto del material adciuirido
con cargo al Flan de Inversiones.

5411 Amortización de mobilia
rio y material

Amortización de equipos
móviles

5412 id. id.id.
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10. INSPECCIÓ I CONTROL.

10.1. Creació i desenvolupament del eos sanitari de l'INSALUO.

10.2. Funcions del eos sanitari.

10.2.1. Funeions direetives.

10.2.2. Funeions d'inspeeeió.

10.2.3. Funeions deis Equips Espeeials d'inspeeeió Terri
torial.

10.3. Deseripeió del Cos a Catalunya.

10.3.1. Plantilla organiea: situaeió aetual.

10.3.2. Avaluaeió del eos sanitari.

10.3.3. Distribueió.

10.4. Avaluaeió de les aetivitats i deis resultats de la gestió
del eos sanitari.
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Creació i desenvompomant del eos sanitari de 1»1NSALUD.

La lloi de creaeió de 1'Asseguran^a obligatoria de malaltia de 14

de desembre deA1942 recull en el seu Article 44 la creació d'una

Inspeccio de Servéis Sanitaria. Les funcions que s'encomanen a

aquesta Inspeccio son desenvolupades i detallados en el Titol 6

del Reglament d'll de novembre de 1943. En aquest reglament que

den diferenciades dues grans orees d'Inspeccio en el recent creat

SOE:

- Sobre la gestió de 1'Assegsiran^ai es realitzara pels mateixos

brgans que tinguin atribúlete la Inspeccio de les altres assegu-

rances socials. De la mateixa manera correspon efectuar la ins-

pecció sobre la gestió admintistratlva ais brgans comuns al con-

junt d'Assegurances Socials..

- Sobre els Servéis Sanitaris:' l'Institut Nacional de^ Previsió

crea, per tal d'organitzar aqiuesta Inspección un eos d*Inspec

tora de Servéis Sanitaria que esta termat per Ilicenciats en Me

dicina i Cirurgia. En el seu inici i fins el 1946, ais metges

inspectors son nomenats direcitament pal Consall General de I'INP.

A partir d*aquest any es crea una Escala d*Inspectora única en

la qual slintegren els existents i els que en els anys sucees-

sius hi ingressarien.

Les places de nova creació o voconts qiice s*hi produeixin a partir

d'aleshores es cobreixen mitjangant oposicions»

I posteriorment s*hi inclouen els Inspectors Farmaceatics. formant *

escalá prbpia, que han de posseir el titol de Ilicenciats en

Farmacia.

A aquest eos do Funcionaris die I'INP so li encarrege la direcció

i gestió deis Servéis Sanitoris, així com la vigilancia i control

del conjunt de prestacions eeonbmiques i sanitarios, i del perso

nal facultatiu i resta de personal sanitari que presta els seus

servéis en el SOE. La Inspecció ós, dones, 1'organismo fonamental

el funcionament i estructuració del SOE, tal com hom veura cla-

rament en analitzar posteriorment el conjunt de funcions que se

li atribueixen.

una

en

La selecció i l'ingrós en el Cos d'Inspectora de Servéis Sanita-

realitzara a través de eoncurs-oposició, perb peí que faris es

a la selecció ha d'assenyalar-se un aspecto que ha tingut una im-
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portancia decisiva en la seva configuració: la coexistencia d*opo-

per a aquells inspectops previament con-sicions restringidos

tractats com ainternSf i les oposicions Iliures.

Les oposicions restringidos van ser molt importants quantitati-

vamentt i així gran part del Cos hi ha accedit d'una manera di

recta, ja que el Contráete temporal ora determinat por les "Jo-

fatures" Provincials.

En els darrers temps, s'ha imposat el criteri del concurs-oposi-

ció lliuro per tal d*ovitar aquesta vio d'accés que possibilita-

va nepotismo i eludió les garantios nocessaries que nomes permet

l'oposició Iliure.

Avui dio, tanmateix, una gran part deis membres del Cos hi ha

accedit a través d'oposició restringida.

A mes,

trol ideolbgic sobre les oposicions ha estat molt rigidf en amb-

dues menes d'oposicions.

Tota la legislació posterior ha mantingut 1'existencia d'aquest

Cos d'Inspoctors i, així, tant la Ilei de Bases de Sanitat com

el text posterior refós de 1974, enumera los tasques especifiques

de control de 1'assistencia sanitaria ais boneficiaris do la S.S.

El Cos té dos esglaons: Inspectors do is i do 2ona. Al do 19,s*hi

accedeix por antiguitat i el seu unic tret diferencial és una

retribucié més gran.

por les característiques del regim polític passat, el con®

Cos d'ATS Visitadors com a suportD'altra banda, es va crear un

a la Inspocció Medica. Aquest Cos d'infermers-visitadors ha tin-

gut una mobilitat escassa en els darrers onys, i, així, la seva

edat mitjana és elevada, així matoix, les seves funcions han per-

dut entitat progrossivamont, i en l'actualitat s'hi efectúen tas-

administrativés per al control de la I.L.T. (fitxors do bai-ques

xes, etc.)

Ambdés cossos es regeixen por l'Estatut de Personal de 1*INP,

aprovat per OM 28/abril/l978, i en procés de remodelació per la

desap.ari^ció de determinados entitots gestores. Tanmateix, conti

núen vigonts fins a l'aprovacié do l'Estatut de funcionaris do la

S.S.

La importancia que es dona a aquest Cos astb reflectida en
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●l'Art.lll del Reglament del SOE que indica: "Tots els Servéis
medies queden sotmesos a la Inspecci6 deis Servéis Sanitaris

1'Asseguran9a”. Durant els darrers anys el Cos d'Inspectors de
Sanint fou l'encarregat de 1'organització de 1*assistoncia sani
taria pero amb una gran dependencia deis Directors Generáis o
Provincials de l'INP que han estat els autentics detentors
der i els que han controlat i dirigit el sistema tant a nivell
central com provincial, i per tant sense exercir mai la Direc-
ció real del sistema que descansava en les estructures mes ad
ministra tives.

de

de po¬

lo. 2. Funcions del Cos Sanitari de 1*INSALUD

10.2.1. Funcions directives

Segons el vigent Estatut de Funcionaris de l'INP, al Cos

d'Inspectors corresponen com a carrees de confianza i

tant de nomenoment directo, les Subdireccions Mediques
de Servéis Sanitaris i los Direccions d'Institucions Sa
nitarios obertes i toncados.

por

Tanmateix, part d'aqüestes atribucions han estat encomana-

des a facultatius no funcionaris. En efecto, la Direcció
de Residencies Sanitarios és exercida en els darrers temps
per metges assistencials (Caps de Servéis o de Departa-
ment) i aixo malgrat que el Reglament de Govern i Servei
de les Institucions Sanitarios estableix que aquests car¬
rees corresponen, com els de Secretar! General Medie al

Cos d'Inspectors. És, a partir del Decret que estableix
els ^rgans de Govern de les Institucions Sanitarios i de
Garantios deis usuaris, quan aquesta modalitat

a implantar-se, i malgrat aix2> aquesta norma
comenga

crea la fi¬

gura del Gerent, que encara no existeix en cap institu-
ci6 de la S.S i que el critori és exigir la titulació

específica en Direccié d'Hospitals de 1'Escola de Geren
cia Hospitalaria.

●»

Per aixl>, la situació actual és de gran ambigUitat i
indefinicié. A més, en crear-se els tres instituts

tors de la S.S. es comenga un procés d'unificacié de

funcionaris que en l'actualitat és en fase de consulta

ges-
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(ja existeix un Avantprojacte d'Estatut únic de funcio-

naris de la S.S. en el qual el Cos Sanitari no figura).

Tot aixo agreuja els problemas d'ihseguretat en el Cos,

ja que per ara no es veu quin és el popar que se li re

serva en la gestió de I'INSALUD.

En termes generáis, 1‘experiencia d'Inspectora Medies

al capdavant de les Institucions Sanitaries toncadas no

pot ser valorada com a positiva. El marcat carácter funcio-

narial, la manca de qualificació, la centralització i

concentració de la presa de decisions en els servéis cen

tráis, eximeix de responsabilitats, en gran mesura, al

Cos d'lnspectors pol caos actual de los institucions sa

nitarios de la S.S.

No obstant, el desgast i erosió del seu prestigi és ciar,

i la recuperació d*un paper en la gestió ha d'anar lligot

a un procés de tecnificació i qualificació del Cos,aixi

com la necessaria autonomía en la direcció i administra-

ció de les institucions. L'alternativa a la desfunciona-

rització deis directors, en gran part justificada, no ho

de ser la desprofessionalització deis encarregots de la

gestió, ja que no solament esta en contra do totes los

experiencias internacionals d'administració sanitaria,

sino que a mes no esta donant en la practica cap deis

fruits esperats.

10.2.2. Funcions inspectores

Les funcions inspectores própiament dites són:

a) Tutela deis drets deis malalts a una assistencia sa

nitaria eficient.

b) Vigilancia i control de l'assistWio sanitaria medi-

i farmacéutica, en el seu nivell primar!: assisten

cia a domicili, assistencia ambulatoria i Oficines de

Farmacia,

c) Vigilancia i control de 1'assistOncia sanitOria RiOdi^

ca i farmacéutica prestada en Centres Hospitalaris, i

de la seva correcta organització i funcionoment.

d) Control d'altres modalitats d'assistencia (assistOncio

desocupació, accidenta de treboll, empleados de la

llar, etc.).

ca

en
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Inspscció i control de 1'osslstencia urgent.

f) Inspecció de les tasques i responsabilitats que cor-

responan al Personal Sanitari de la Seguretat Social,

g) Supervisió i control de les prestacions sanitarios i

en especial les següents:

- Incapacitat Laboral Transitoria i les seves relacions

amb 1'absentismo.

- Invalidesa provisional.

- Prestacions sanitarios d'assistencia social,

h) Inspecció de les prestacions farmaceutiques i

del medicament.

i) Control deis trasllats i evacuació de malalts  a Cen

tres Especiáis i Regionals.

j) Inspecció i control deis servéis i dependencies

regados de la gestió de 1'assistencia sanitaria,

k) Inspecció de 1'assistencia prestada per Centres i Ser-

veis concertáis o convinguts amb la Seguretat Social

per a 1'assistencia sanitaria d'aquesta.

1) Control deis expediente de reintegrament de despeses

i deis compromisos assistencials en materia de Con-

venis Internacionals.

control

oncar-

Aquestes funcione generiques de la Inspecció de Servéis

Sanitaria tenen la seva concreció en les funcione següents

a) En relació amb els metges i la resta del personal

nitari: 1*Inspector compleix funciona limitados,prin-

cipalment de control i tutela del compliment de les

seves funcione. Només esta sota la seva responsabi-

litat el personal anomenat "de zona o de quota"

la resta depen de les direccions de les Institucions

Sanit2iries.

b) En relació amb els assegurats: per una ordre del 6 de

juny de 1950 s'assenyala que la Inspecció de Servéis

Sanitaris ha d'establir un servei públic durant

mínim d'hora i mitja diaria per ais assegurats per tal

que puguin exposar per escrit o de paraula las queixes

sa-

-cupo-j

un

:
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originados per qualsevol deficiencia do l'qssistincia

facultativa, o obtenir inforraació spbrq el dret que pot

assistir-los quant a aquesta qssistenciq. Aquest servei

ha d*estar ates per un Inspeqtor nvedic.,

Aquest model paternalista,, individualista i en el fons

demagbgic per ineficap,, continua ocupant gran part del

temps i energia deis Inspectors.

c) Control de l*assistencia medica especialitzado hospita

loria:

La petició d'assistencia medica hospitalaria es roalit

za mitjanpant un P-10 que ha de ser signat per 1'Ins

pector. Els malalts son orientats cap a un centre pro-

pi o concertat que disposi deis servéis adequats. Es

preceptiu que el comunicat de consulta i d'hospitalit-

zació sigui visat i signalper la Inspecció Medica,Ai-

xí dones, aquesta és en teoria la que controla el fluid

de malalts cap a los institucions hospitalarios, Tan-

mateix la Inspecció ha estat desbordada per la massi-

ficació deis ambulatoris i peí volum de peticione, es-

clatant en milers de fragmente els mecanismos de con

trol establerts.

Si un especialista visita 40 o 50 paciente en dues ho-

res,¿qui pot demanar qualitat a la seva actuacié  o im

pedir que davant la sospita de patología serióse el pa

cient sigui desviat cqp a une consulte hospitelaria?

A mes, l'assegurat ha compres aquest funcionqment de

l'Ambulatori i per tal de no perdre temps, o porque no

li inspira confian9a, acudeix directament a la consulte

externa hospitalaria fent el tramit a posteriori. Perb,

¿quina autoritat moral té un Inspector per a frenar

equest accés incontrolat, si coneix el caos del seu am

bulatori?

En resum, el control sobre el fluid de paciente i ord¿

nació dé l'assistbncia només pot existir a nivell sim-

bblic mentre no s'actul sobre els mécenismés dé gostió

i se soluciohin éls problemés crbnicé infraétúcturels

de 1'assistbncia ambulatbria.

d) La Inspecció i Avaluació deis centres concertats emb

la Segyrel^at Soci^al enquadrats en la zona o sector el
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qual la Inspecció és adscrita. Sobre aixh, l'actuació

de la inspecció medica es concreta en la revisié  i i»

analisi de la facturació mensual d'aquests centres con

certats. Després d'aquest tríimit, la factura és remesé

a la Oireccio Provincial per tal de procedir al seu

abonament. La falta de mitjans materials impedeix

una avaluació detallada de l'actuació del

fer

centre? el

control de qualitat és impossible i l'únic que es pot

fer és determinar 1'estada mitjana global del centre

X en alguns casos desglossar-la per a alguns proces-

sos patológics assistits (estada mitjana per apendi-

citis, per varices. ), Aqüestes mesuresetc perme-

una visió global de la qualitat assistencial

● e e

ten teñir

del centre.
corregir estades massa prolongados, etc...,

pero en absolut impedeix el frau per facturació d'es

tades inexistents. etc. En aquest sentit, les noves

normes de facturació faciliten un millor control

establir la facturació en el moment de 1'alta del

lalt. No obstant, la facturació es fa

en

ma

per mes, amb l

-

a

consegüent distorsió de 1'estada mitjana per pacients

que continúen ingressats. També s'estableix que la fac

tura individual siguí per procés i estigui signada per

l'Qssegurat donat d'alta, fet que, teóricament, impe
deix comptabilitzar estades no realitzades. Tanmateix

sera molt difícil 1'analisi individualitzada de la

facturació a nivell periféric.

Alguns centres hospitalaris de gran envergadura (Hos

pital Clínic, Sant Pau, etc...) tenen una Inspecció

prbpia, deslligada de les

lalts són de procedencia geográfica molt diversa  i el

volum de facturació molt elevat.

zones, per tal com éls ma-

La tendencia actual és anar passant progressivament

el control de centros concertats ais Equips territo-

rials, oís quals juntament amb el 6ISSf de forma os-

poródica s'encarreguen de l'anólisi detallada deis Con

tres on hi ha presumpció d'irregularitats o fraus.

major part de conflictos es refereixen a problemas

d'interpretació deis convenís, en el sentit de no con

siderar incloses cortes exploracions o tractaments

La
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gammagrafics, d*anatomía patológicat etc...)i eñ el

preu de l'estada. I aixb té la/seva base■ lógica, ja

que les baixes tarifes. per estada pagados per l'INSA-
LÜD en alguns casos no cobreixen el cost d'algunes de

les exploracions complementarles i els hospitals in
tenten facturar doble consulta o estades superiprs,etc.

En la Inspecció de centres concertats el paper de 1'
Inspector de zona només pot ser el d*intentar detectar

indicis de desviacions per tal que es corregeixin i/o

remetre*ls a organismes amb una capacitat operativa i
d*intervenció mes gran,

e) Control de les baixes per malaltia i del possible ab
sen ti sme: la prestació económica per ILT i les seves
desviacions ja han estat analitzades extensament en el

capítol VII, per la qual cosa n'obviem la repetició.

dnicament assenyalem que els Infermers-Visitadors acos

turnen a ser els encarregats del control d*aquesta pres
tocio en aquelles inspeccione que tenen adscrit perso
nal auxiliar d'aquesta qualificació.

Per la seva banda, els empresaris requereixen contínu£
ment la Inspecció perque els seus productors siguin

revisats davant la presumpció do possibles fraus o
d*absentismo, sense que, a vegades, aquesta pugui faci

litar informació fidedigna, per manca d*arxius. Tots
els mecanismes de citació i revisió tenen una influón-

cia mínima sobre els índoxs d'ILTj s*ha do teñir en com£

te que és prócticament impossible efectuar un control
adequat per un facultatiu sol, ja qué en un séctor-t_i
pus de 52.0Ó0 assegurats, amb un índex d'dbséntisme de

2*5%, mes aviat baix, es comptabilitzen mes de 1.200

assegurats en baixa, amb moviments diaris d*altes i
baixes superiors ais 50. Per tot aixó l'actuació és

més testimonial que afectiva, en el cas que se n*efec-
tux alguna.

,  fj Corjtrol d'qitres prestacions sanitóries: la Inspecció

és Iq que auto^ritza la majoria de les prestacipns re-
glamentóries (ortojaódia, etc.), pagament.de taxis,om-
bulancies,, prórrogues d'cxssistónciq sanitória, medieo
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ments d»ús exclusiu hospitalari (llots dietetiquos.etc.)

i efectos ortopedics.

La tendencia a la reducció de les prestacions,

ca d*informacio de la poblado sobre el que realment

és a cíirrec de la Seguretat, així com l*abús evident

en certs casos (taxis, etc.)i fa que la Inspecció de

zona hagi de denegar di^riament algunos prestacions,la

qual cosa dona lloc a enfrontaments i tensions molt

violentes amb els assegurats.

lo man¬

ió. 2. 3. Funcione deis Equips Especiáis d*Inspecció Territorial

L*any 1979 van ser creats uns Equips Especiáis d'Ins-

pecció Territorial les característiques principáis

deis quals son:

- Dependencia directa de la Direcció General de 1*IN-

SALUD ( a través de la Subdirecció General d*Inspe£
ció.

- Organització autónoma de base territorial (Regional)

i al margo de 1* ordenado assistencial i de gestió

directa.

- Actuació amb independencia de les Oireccions Provin-

ciais, abastant tots els ambits i aspectos de la

inspecció i control de la gestió de 1'assistencia

sanitaria de l'INSALUD.

^- El seu procediment d'actuació és a través d’actua-

cions puntuáis d'inspecció, sense facultats execu-

tives, elevant els seus informes a la seva jerarquía

superior amb propostes de correcció o sondó.

- La seva organització consta de tres esglaons:

Director General de l'INSALUD;

Subdirector General d*Inspecció;

Director d'Equip Territorial,

- Els Equips Territorials es constitueixen sobre la

base d'equips polivalents (metges, farmaceutics,ATS)

d'ómbit territorial supraprovincial. A Catalunya

existeix un Equip Territorial compost per un Cap

d'Equip, 2 FarmacóuticsInspectora, Cinc Metges Ins-
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pectors i di^iierses ATS visitadores.

Sinteticament pot atirmar-se que la seva creació

fou molt contestada dins del Cos Sanitarif i encara

ho continua essent. Els resultats de les seves actu

acions encara no han estat sistematicament avaluats.

10.3. Descripció del Cos Sanitari a Catalunya

10.3.1. Plantilla orgánica i situació actual

Si bé les funcions generiques del cos, així cóm els meca-

nismes d'accés al mateix, son clarament especificados,no

passa el mateix amb la seva composició quantitativa.

La major o menor quantitat de Metges i Farmaceutics-Ins

pectors ha hagut de dependre de criteris particulqrs.Du

ran t bastant temps, el Cos s'ha anat renovant molt lenta-

ment, for9ot per l'augment del col.lectiu d'assegurats

i per les baixes produides (jubilació, excedencia, etc.).

Des de l'any 75, tanmateix, aquesta dinámica s'accelera

i es convoquen tres oposicions Iliures, i ingressen al

Cos, per a tot 1*Estat, aproximadament un centenar de

Metges-Inspectors. Actualment (setembre 1980) son convo

cados dues noves oposicions per tal de proveir 150 pla

ces de Metges-Inspectors i 16 de Farmaceutics-Inspectors.

Durant els darrers cinc anys s'han realitzat així mateix

diverses oposicions restringidos, destinados exclusiva-

ment a Interina.

El quadre 10-1 recull la plantilla orgánica del Cos Sa

nitari per a tot 1'Estat espanyól, l'any 1975.

Existeixen 551 Metges-Inspectors per a uñ col.lectiu de

13.000.000 de titulare aproximadament, fet que represen

ta un Metge-Inspoctor per cada 23.590 titulars i  a prop,

per tant, de la xifra que s'estimava com a "adequada":

1 Metge-Inspector per cada 25.000 titulars.

Pero oquest "índex ideal", resultat de considerar quants

titulars pot "atendré" un Inspector, no s'ojustova a la

realitat, ja que un bon nombre d'aqueste professionals

actuava com a Metge-Inspector, sin6 com o Directorno
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d*Institucions Sanitaries. El quadre 10-2 reflecteix

aquesta realitat: observem que 192 Inspectors ocupen car

rees directius, fet que representa un 32% del total.

Aquest estat de coses continua en 1 *actualitat. Les fun-

cions generiques del Cos son ben descritos,

bre d*Inspectors-Medics (cap Inspector Farmaceutic

pero el nom-

ocupa

l*actualitat carrees directius) adscrits a la Inspec-

ció o a la Direcció és totalment variable i depen de cir-

cumstancies diverses. (Així, en el moment present, la ma-

joria de carrees directius en Institucions Sanitaries tan

en

cades son ocupats per clinics).

Així mateix,

lia orgánica,

el ritme del creixement global de la planti-

i els criteris seguits per a l'adscripció

d*Inspectors a Províncies,i a zones. son desconeguts per
nosaltres.

A Catalunya, es comptabilitzaven,!*any 1975,35 Metges-

Inspectors, la distribució provincial deis quals s*indi

ca en el quadre 10-3.

El quadre 10-4 mostra la distribució d*Inspeccions a Bar-

celona-capital i Barcelona-província, amb els titulars

respectius. Comptabilitzem un total de 28 Inspeccione,ha-

vent disminult els de la resta de la Provincia.

La plantilla orgánica de Barcelona des de 1975, sí que

ha sofert modificacions importante; no ha passat el ma

teix en les altres provínoles catalanes.

El quadre 10-5 és un resum actualitzat de Barcelona, de

la plantilla orgánica, amb les vacante existente  i la

qualificació de la plo9a (inspecció o Direcció).

J¿
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CUADRO Nfi 10.1
aoeavasoBsaBOB

CUERPO SANITARIO INP. (1975)-

I

Médicos Inspectores 468

Médicos Inspectores Interinos 83

Farmacéuticos Inspectores 34

585TOTAL

Fuente; Memoria Estadística INP, 1975

(
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CUADRO N2 10.2
s&sssaasssasiaaszB

CARGOS DIRECTIVOS INSTITUCIONES SANITARIAS

Directores de Instituciones Sanitarias 181

Secretario General de Ciudad Sanitaria 11

TOTAL 192

Memoria Estadística INP, 1975Fuente;
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CUADRO N9 10.3
mmmmmmummmmmxsm

NdMERO INSPECCIONES DE ZONA EN CATALUÑA

Resto ProvinciaCapital Total

4'19 23BARCELONA

2TARRAGONA 2 4
■J

LÉRIDA 2 0 2

2GERONA 4 6

25 10 35TOTAL

Fuente! Estructura Orgánica y clasificación, de'las '
Delegaciones Provinciales. Ciroilar 2/1975 (17-3)
INP. - .



CUADRO|^Ng.lO;4597

INSPECCIONES DE BARCELONA CAPITAL

N& 1 ● Maluquer

N9 2 - Maluquer

Ns 3 - Balmes

Nfi 4 - Numancia

N9 5 _ Maluquer

Nfi 6 - Numancia

Nfi 7 > Pueblo Nuevo

Nfi 8 - San Martín

Nfi 9 - San Andrés

Nfi 10> Delegación

Nfi 11- Travesera

Nfi 12- Guineueta

Nfi 13- Maluquer

TOTAL: 13 inspecciones

INSPECCIONES DE PROVINCIA

Badalona

Berga

Cornelia

Granollers

Hospitalet -1

Hospitalet -2

Igualada

Manresa

Mataró

Sabadell

Santa Coloma de Gramanet

Tarrasa

Vich

Vilafranca del Penedeés

Vilanova i la Geltrú

TOTAL: 15 inspecciones

FUENTE: Dirección Provincial del INSALUD, 1980.
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u

CUADRO N8 10.5

CUERPO SANITARIO DEL INSALUD EN BARCELONA

(Vacantes a Septiembre 1980)

PLANTILLA ORGANICA EN BARCELONA CAPITAL (13 Inspecciones)

~ Médicos Inspectores:

Plazas Ocupadas PlantillaPlazas Vacantes

15 plantilla
1 interino 3116

- Farmacéuticos Inspectores:

Plazas Ocupadas PlantillaPlazas Vacantes

110

- Directores de Ambulatorios:

Plazas Ocupadas PlantillaPlazas Vacantes

624

(Hospital Clínico Provincial,
Hospital San Juan de Dios,
Hospital Ntra. Sra. del Mar,
Hospital Santa Cruz y San Pablo,
Fundación Puigvert)

Plazas Vacantes Plantilla

- Control Centros Concertados:

Plazas Ocupadas

No consta3

TOTALES CAPITAL:

3823 19

PLANTILLA ORGANICA EN BARCELONA PROVINCIA (13 Inspecciones)

- Médicos Inspectores;

Plazas Ocupadas PlantillaPlazas Vacantes

134 9

- Jefes Institución Sanitaria: (Berga, Granollers, Vilafranca,
Vilanova y Geltrú)

Plazas Vacantes PlantillPlazas Ocupados o

413
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- Directores Médicos Sectoriales: (Bodolono, Sobodell, Cornellói
Hospitolet, Manresa, Motaré,
Santa Coloma, Vic)

Plazas Vacantes PlantillaPlazas Ocupadas

35 8

- Servicios Especiales de Urgencia: (Badalona, Barcelona-capital,
Hospitalet, Sobodell, Tarra-
sa)

Plazas Ocupadas Plazas Vacantes Plantilla

2 2 4

TOTALES (RESTO PROVINCIA):

14 15 29

rsasastsasBaatssGiaassn

total (provincial)
37 (l interina) 6734

aassaaasstssasaisiaassaasanissaaaszifsasaixiaoaaaniaaacBaae

/ií
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El quadre 10-6 és lleagerament diferent a 1'anterior;

reflecteiXf per a les tres provincies restants, el nom

bre d'Inspeccions, i els professionals que exerceixen

llurs funcions en l'actualitat.

No ens ha estat possible coneixer amb exactitud si en la

plantilla orgánica, consta alguna.pla^q que no sigui d'

Inspecció (aixb és, Director d'Institucié o Director de

Sectorial), encara que és ibgic suposar que sí, almenys

els ambulatoris, que han de comptar amb un Directoren

Medie.
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CUADRO N9 10.6
QBSSISSB01863S SOBO

Plantilla Orgánica Plazas Ocupadas Vacantes

2 (interinos) 22-Capital

-Provincia
(Reus
Tortosa)

TARRAGONA

2 (interinos)2 2

- Capital

- Provincia

2 1 1
LERIDA

0 0 0

- Capital

- Provincia

(Blanes,
Ripoll,
Olot,
Figueras)

2 0 2
GERONA

1  (interino)4 4

TOTAL 6 (5 interinos)12 9

.J
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D*altra banda, ha do fer-se referencia ais carrees diroc-

tius de l'INSALUD. Existeixen projectes de desenvolupa-

ment estructural deis servéis centráis en cada direccié

provincial; en la practica, només la Pirecció de.Bqrceló*

compta amb un organigrama relativament acabat (Caps de

Departament).

na

En cada provincia oxisteix un Director dq.l'INSALUD i un

Subdirector provincial de Servéis Sanitaris, el nomena-

ment pot recaure o no 4obre Inspectors-Medics («). La si-

tuació actual 4s Id seéUoñt: b farragonb'¡*tiquesi;s dos ebr-

estan vacañts, a Lleida han recaigut sobre dos Inspe£reos

tors-Mbdics; així'com a Girona. A Barcelona, no s'han de-

signat membres dél Cos Sanitari per a cobrir aquests dos

carrees.

A mes, poden comptabilitzar-se alguns membres del Cds que

carrees de Director de Residencia (un Diroctor a *ocupen

Tarragona i l'altre a Barcelona -Ciutat Sanitaria "Fran-

Franeo"-). Caps de Departament (tres a Barcelona,cisco

inclbs un Inspector-Farmaceutic), de Director d'Ambulato- ';

ri (Lleida), de Director del Centre de Diagnbstic  i Trac-

tament (Drassanes) i altres dos Metges-Inspectors .tq.dscrj^ts, ●  . ̂

Ciutat Sanitaria "Francisco Franco"- i a la Rósidbncia '

la Seguretqt. Socigl "Príncipes de EspaRo."* > .

s  ,

a la

de

El quadre 10-7 resumeix tot allb exposat anteriorment.

(«) Només parlem aquí de cbrrecs que poden ser oeupats per
membres del Cos Sanitari.

^«) Recontmont ha sigut nomenat Director Provincial do l'INSALUD,
WÍ^ ^ _ M /-.i A

motgo clinic.un
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CUADRO N9 10.7

CUERPO SANITARIO DEL INSALUD EN CATALUÑA; DESCRIPCION

Inspectores de Zona: 22

54 (6 interinos)Inspectores-Médicos: Directores de Ins
tituciones: 22

(1)
(2)

Cargos directivos
y otros: 10

Plazas vacantes:

(total)

Plantilla orgánica:

43

79

Inspectores-Farma
céuticos: 1

ATS-visitadoras

(cifra aproximada): 55

(l) Incluidos todos los Inspectores que ocupan cargo directivo.

(2) No incluidos los componentes del Equipo Especial de Inspección
Territorial.
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10.3.2. AvaluQció de la distribucié del Cos Sanitari.

El capítol anterior permet formular algunos apreciacions

sobre la distribucié geogr^ifica del Cos Sanitari de l'IN

SALUD. Observem que existeix una gran qudntitat de pla

ces sense cobrir, i globalment, sembla que el nombre d*

Inspectors, autentic eix vertebral del sistema, olmenys

en teoria, és molt escás.

Destaca la situació de les províncies de Tarragona,Llei-

da i Girona, molt escassament dotados, fins a l*extrem

que només 1'enorme inercia del sistema, i la seva rigi-

desa, permeten comprendre que aquest funcioni sense di-

rectors i gestors.

Sense descendir a valorar cada faceta de la Inspeccié,

sí és preocupant la practica abscéncia d* Inspeccié Far

macéutica que analitzi la prestacié corresponent, d*eno£

me interés economic, i que pot encobrir un nombre impor-

tant de desviacions.

Realment, 1‘estructura del Cos en l*actualitat és ené

tica ; probablement és el revés o cale del de la situacié

de l*assisténcia sanitaria. Es difícil, en aqüestes cir-

cumsténcies, valorar quin nombre i quina distribucié

haurio de teñir el Cos Sanitari, si a més les seves fun-

cions sén totalment desfasados i desdibuixades en la

practica.

Mereix un comentari la diversitat de funcione que els

Inspectors desenrotllen en 1‘actualitat; des de dirigir

un ambulatori, fins a realitzar la inspeccié d'una,dues

o més zones, en un mateix ambulatori, o en dues o més,

sovint distante entre si, passant per situacions mixtes,

Director-Inspector (impossible en teoria, peré comé en

la practica).

D*altra banda, la Inspeccié de zona no esté exempta de

desigualtats: el quadre 10-8 indica les Inspeccions de

zona i les zones atribuidos a cadascuna (provincia de

Barcelona). Pot observar-se uns grane desnivells, que

s'accentuen si a més la Inspeccié comporta la Diroccié

del centre.
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La situació és lamentable. No son coneguts els criteris

que es segueixen per ais nomenaments de Director d'Ins-

titucié (que implica una remuneracié superior), ni per

qufe alguns nomenaments están "congelats", ni per qiie al-

guns Inspectors de zona exerceixen llurs funcione  a la

tarda, i altres al matí.

Totes aqüestes greus llacunes hauran de desapar^ixer,ja

que el Cos, per a exercir les seves diverses i importante

funcione amb eficacia, inspirant confian9a, ha d'oferir

una absoluta transparencia en la seva estructura interna

i les seves funcione.
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INSPECCIONES DE ZONA DE LA PROVINCIA DE BARCELONA»

ZONAS ASIGNADAS Y DISTRIBUCION ^OGRAFICA.

AMBULATORIO "JOSE MALUQUER?

INSPECCION N2 1.
(Zona 19)
INSPECCION N9 2.

(Zonas 2 y 18)
INSPECCION N9 5.
(Zonas 4-5-10)
INSPECCION NB 13.
(Zona 14)

AMBULATORIO" BALMES".

INSPECCION NB 3.

(Zonas 3,11,13)

AMBULATORIO "NUMANCIA?

INSPECCION NB 4.
(Zona 8)
INSPECCION NB 6.
(Zona 6)

AMBULATORIO" PUEBLO NUEVO?

INSPECCION NB 7.
(Zona 2-7-17)

AMBULATORIO "SAN MARTIN?

INSPECCION NB 8.
(Zona 15)

AMBULATORIO "SAN ANDRES".

INSPECCION NB 9.
(Zona 9)

DIRECCION PROVINCIAL (3er. piso) . .
INSPECCION NB 10 (Sub. Zonas varias)

AMBULATORIO "TRAVESERA DE GRACIA*

INSPECCION NB 11
(Zona 16)

AMBULATORIO "6UINEUETA"

INSPECCION NB 12
(Zona 12 y Verdun)

AMBULATORIO "SAN ANTB.M?.CLARET"
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AMBULATORIO DE BADALONA

Inspección ”

AMBULATORIO DE BERGA

Inspección ”

AMBULATORIO DE CX3RNELLA

Inspección m-

AMBULATORIO DE GRANOLLERS

Inspección "

AMBULATORIO "JUSTO OLIVERAS"

Inspección Hospitalet n^ 2

AMBULATORIO "SANTIAGO APOSTOL"

Inspección Hospitalet n^ 1

AMBULATORIO IGUALADA

Inspección "

AMBULATORIO DE MANRESA

Inspección H

AMBULATORIO DE MATARO

Inspección N

AMBULATORIO DE SABADELL

Inspección "

AMBULATORIO DE SANTA COLOMA

Inspección N

INSPECCION DE TARRASA

AMBULATORIO DE VICH

Inspección "

AMBULATORIO VILAFRANCA DEL PENEDES

Inspección ti

AMBULATORIO DE VILLANUEVA Y LA GELTRU

Inspección n
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10.4. Avaluació de les octivitots i deis resultats de la qestié del

Cos Sanitari.

Globalment, el judici que mereix la gestió del Cos Sanitari és

negatiu. A continuació, exposem en forma de reflexions les idees

que ens han semblat mes importants, destacant algunes propostes-

bbviamentf son molt esquematiques.que,

- Existeix una gran confusió sobre les funcions de Direcció,ges

tió i Inspecció "pura". Creiem que han de crear-se rapidcmient

les condicions que permetin comptar amb gestors d'assistencia

primaria, per a dirigir aquesta modalitat d'assistencia,sepa-

rant molt bé la part del Cos que ocupa carrees directius

Institucions tancades i la que exerceix funcions d*Inspecció

pura.

- Precisament, les condicions d'accés i de permanencia al Cos, a

través d'una oposició amb un temari ampli, i poc profünd,

altres cursos de reciclatge o adaptació posteriors, acaben des-

professionalitzant, de tal manera que la insatisfacció deis

professionals es molt elevada.

en

sense

- El sistema sanitari actual actúa funcionalment com "una bomba

a demanda": admet sempre un volum superior de petició d'assis-

téncia i prestacions, sense augmentar els recursos^ amb la cual

la qualitat es deteriora constantment i sistematicament.cosa

En aquest context, els inspectors no tenen objectius professio

nals per complit: llur única missió sembla ser la de nó perme-

tre grans desviacions, encara que sense preguntarse sobre l'efi

cacia ni 1'eficiencia del sistema.

- L'activitat mes important de la Inspecció,"la firma" (sovint

delegada en part a algún funcionari) té un carácter rutinori i

burocratic sense cap incidencia sobre el conjunt del sistema,

ni sobre l'ordenació del flux de malalts.

Les garanties que pot suposar per o l'usuari, 1'existencia dé la

Inspecció ha perdut tot el seu valor essent en l'actualitat un

exercici del "dret a l'espeternec", que sostreu els esfor9ps i

dedicació de funcions mes importants.

_ L'actuació del Metge-Inspector com a cap de personal m^dic no

té sentit; aquesta responsabilitqt ha de recaure sobre l-o Pirec-

ció medica deis Ambulatoris i Centres Sanitaria, ja que és ab-
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surd separar aquest aspecto tan decisiu del conjunt de les

"tivitats de gestió i de direcció. La Facultat sancionadora ha

de situar-se al mateix nivell, és a dir,

tió directa,

ternes a la gestió.

- El control deis concerts ha de ser centralitzat en tots llurs

aspectos i l'accés deis pacients ordenat peí metge assistencial

sense mes tramits i sota la seva responsabilitat absoluta,

a racionalit-

ac-

en els órgans de ges-

sense perjudici, de les activitats inspectores ex-

- Qualsevol intent d*introduir mesures basiques per
zar

el sistema (per exemple: exigir el correcto compliment de

la documentació que es tramiti,

i de diagnóstic;

exigint dades d*identificació

el compliment de la normativa quant a horari

substituto, etc...) comporta immedia-

i tensió, tant per part

S'arriba a la conclusió

no tocar res", ser molt tolerant, poc perspica9

d»exercici professional,

tament un augment de la conflictivitat

deis assegurats com deis professionals.
que és millor "

i poc eficient.

Els proposito de "tecnificar" mínimament el control de les

prestacions en les Inspecciono de

fluxes de malalts, etc...) transformen la insuficiencia relati

va de funcionaris (relativa porque part de les tasques propios

de la Inspecció no es realitzen per manca de recursos humans i

materials) en insuficiencia absoluta.

- Pensem que el creixement del nombre de prestacions impossibi-

lita la vigilancia i control individualitzat i personal;

peccio ha d*allunyar-se del fet quotidia i rutinari,

formar-se en institucional. Hauran de proposar-se índexs i pa

rámetros de consum o demanda de servéis i de prestacions,

qualitat, perqué la Inspecció tingui sentit. L'actual estat de

coses pot ser efico9 per a un col.lectiu d*assegurats petit,

pero és absolutament inútil per a un sistema sanitari públic de

1*envergadura de 1*INSALUD.

- La metodologia de la direcció i gestió del sistema, i el seu con

trol, ha de renovar-se profundament, basant-se en criteris d*efi

cada, rapidesa, simplicitat, desburocratització i descentralit-

zació.

- La participació de la població en la gestió del sistema sanita

ri no pot demorar-se més; per altra banda, la seva responsabi-

(estadístiques d'ILT;dezona

la in_s

per a trans

i de
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lització evitaría, en con^ixer els problemes i les limitacions,

peticions exagerados, impossibles, i sovint bdoptant formes ex-

plosives i exasperados.

Els brgans directius dele centres sanitaris han de teñir capa-

decisió sobre l'ordenació assistencial básico; seriacitat de

molt positiu segregar-ne les activitats inspectores, que fona-

mentalment han de ser externes a la prestació directa de l*as-

sistencia.

En aquest sentit, la linio de treball deis Equips Especiáis

d'Inspecció Territorial és probablément el germen del que ha de

Inspecció. Ha de partir-se de la idea que un "orgaser la nova

nisme no

la periferia

de mitjans

pot

t

controlar-se a si mateix de manera sistemático en

, Creiem que aquesta Inspecció ha de ser proveídaC1

ecnics i humans adequats, professionalitzant els

omponents. Els parámetros a analitzar per aquesta Inspec-“
escollits en base a les dades que porporcionian de ser

seus c

ció. h

sanitari d'informació,senzill i efico9. Paral.-

l*equip territorial, que hauria, en la nostra opinió.

nou sistemaun

lelament,

trehallar fonamentalment amb un programa d'objectius, no ha
accions puntuáis que les circumstancies acon¬

de

de descurar les

sellin.
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11. EL PERSONAL SANITARI; ALGUNS ASPECTE5 DEL R£GIM DE PERSONAL

DE L'INSALUD.

11.1 La Retribució del Personal Sanitari al Servei de la

Seguratat Social.

11.1.0 Els Sistemes Retributius.

11.1.1 La Retribució deis Metges.

11.1.1.1 Les retribucions per soeficient.

11.1.1.2 Les retribucions per salari.

11.1.2 La Retribució del personal auxiliar sanitari

titulat i auxiliar de clínica.

11.1.3 Escala Salarial del Personal no sanitari al

servei de les Institucions Sanitaries de la

Seguretat Social.

11.2 Formes de Provisió de Vacants i de Selecció de Perso

nal Sanitari.

11.2.1 Personal Facultatiu

11.2.1.1 Les escales mediques.

11.2.1.2 En els Servéis no jeraquitzats.

11.2.1.3 En els Servéis Jerarquitzats.

11.2.2 Personal Auxiliar Sanitari i Auxiliar de Clí

nica.

11.2.3 Valoració deis métodos de selecció.

11.3 Aspectos Funcionáis de les normes reguladores del

Regim de Personal.
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11.1. Lq Retribució del Personal Sonitari

En aquest apartat es fa una descripció deis sistemes remunera-

tius i de les taules salaríais del personal sanitari de l'INSA

LUD.

Per no ser un objectiu d*aquest estudi no es faro una valora-

ció de si son o no adequades les remuneracions, perque és en

el maro col.legial, corporatiu o sindical on procedeix efectuar

la valoració, comparació i crítica a la quantia de les remune

racions.

Així i tot, i degut a la seva importancia en configurar, i con

dicionar, els esquemes organitzatius i assistencials de l'INSA-

LUD, es valoraran alguns aspectes qualitatius deis sistemes uti-

litzats. Tot aixb en un pía general i sense aprofundir, delibe-

radament, en la important polémica del sistema de pagament al

personal facultatiu.

11.1.0. EUs sistemes Retributius

La remuneració del personal de l'INSALUD es realitza

per mitja de dos grans sistemes diferenciats. En efec-

te, per un costat hi ha el denominat metode del coefi-

cient i per un altre el que es basa en la percepció d'un

sou fix o salari.

El sistema del coeficient es fonamenta en la percepció

d’una quantitat fixa per cada titular del dret a la

prestació d'assistencia sanitaria. Aquesta quantitat fi

xa varia segons la categoría professional (metge  o prac-

ticant) i segons 1’especialitat de la pla^a; Medicina

general. Pediatría i diferente especialitats ambulatbries.

El sistema de remuneració capitatiu es complementa amb

una quantitat fixa mensual, el complement de destí i el

complement. Els honoraris s'incrementen amb premis d'anti-

guitat triennals, el percentatge deis quals es determina

sobre els havers basics (tots els conceptee anteriors ex

cepte el Complement). Per aquest sistema perceben els

honoraris els facultatius encarregats de 1'assistencia Am-

bulatbria: Metges Generáis, Pediatres i especialistes que

exerceixen en Institucions Obertes, a excepció d'un nombre

determinat de Radiblegs i Analistes que per estar jerar-

seus
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quitzats perceben oís sous honoraris per salari.

Quant al personal sanitari només están englobats en

aquesta modalitat de etribució els practicants -ATS de

Zona i les Comadrones d'Equip Tocolbgic.

Aquest sistema de remuneració esta intimament lligat amb

1'organitzacié de 1'assistencia éxtrahospitalaria de

l'INSALUD. En realitat, si aquesta assistencia s'estruc-

relaci6 omb el nombre de titulare del dret atura en

assistencia sanitaria, el "cupo"; que té a carree seu un

determinat facultatiu o practicant de zona; la remunera-

ibgicament, esta en relacié amb el nombre d'assegu-

Tonmateix, el sistema conte desigualtats evidents,

ció,

rats.

com ja ha estat assenyalat en altres parts deldones,

treball» un mateix "cupo" pot significar diferent volu-

de població encomanada al metge, ja que el nombre demen

beneficiaris per titular és molt variable. A més  a més

en no teñir en compte les característiques de la pobla

ció protegida (pensionistes VS crbnics, etc....), el

sistema pot otorgar igual remunercció per diferent volum

de població i per diferent volum de treball (ancib vs

nombre de visites ambulatbries i domiciliarios permajor

al metge general perb menys població i feina per al pe-

diatre, etc.)

Quant a 1 * assistencia especialitzada els coeficients no

relació omb la incidencia i prevalén^a de pato-guarden

logia en la comunitat i en conseqUencia omb el treball

(nombre de visites) de cada especialista, encaro que en

la dedicació, dues hores i mitja, comuna a tots elsser

facultatius s'atenúa la desigualtat. Per tant pensem

1 sistema s'ha de basar en la dedicació horaria ique e

la jerarquía funcional pels especialistes. El segon

sistema retributiu, el salarial, s'aplica al personal

facultatiu que ocupa pla9a de plantilla en els servéis

jorarquitzats de te Institucions Sanitarios. La quantia

determinada per la jerarquía funcional (Cap de Depar-

Servei, etc...) i per la dedicació horaria: jor-

en

ve

tament,

nada de sis i set hores/dia. Els metges deis Servéis

d*Urgencia, especiáis i ordinaris, roben les seves retri-

bucions per un metode semblant: Salar! equivalent  a "cupo"
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complement d'especialitat. Així mateix una serie de fa-

cultatius, a extingir i minoritaris, com són els Caps

de Servei Nacionals, o Regionals reben un salari que és

diferent al del personal jerarquitzat i es determina per

1'equivalencia d'un "cupo" complet d'especialitat, igual

que Gis metges de Servei d'Urgencia. Aquesta modalitat

no sera objecte d'analisi degut al seu carácter resi

dual i minoritari en el sistema de l'INSALUD. Quant

la resta de personal sanitari, ATS i Auxiliars» reben

les seves retribucions per aquesta modalitat tant si es-

a

tan inscrits a un ambulatori com a una institució tanca-

da. La quantia ve determinada, com en el cas deis metges,

per, la seva jerarquía funcional i per la seva dedicacié

horaria (42 hores/setmanals en Institucions Tancades i

36 en Institucions Obertes). A Barcelona existeix  a mes

un torn espcial nocturn de 27 hores/setmana, específic

d'aquesta provincia dones en la resta del país el treball¡

nocturn es cobreix rotatbriament amb compensacié horaria

o monetaria.

Els dos sistemes tenen mecanismes d'administració dife-

renciats, i així els honoraris per coeficient són calcu

láis i pagats per un Servei Provincial de determinació

d'Honoraris, mentre que els salaris són abonats per 1'Ad

ministració corresponent de 1'Ambulatori o Institució

toncada. Tot aixb crea una dificultat insalvable  a l'hora

de tractor de quantificar la quantia deis costos de

sonal en el conjunt del sistema ja que no desglossen els

d'institucions tancades. En aquest sentit, les úniques

dades que podem aportar són les contingudes en el Quadre

11.1, que mostren com el 16'75% de les Despeses

per-

num.

corresponen a personal, Suposem que es refereix només a

personal de coeficient capitatiu, dones, encara que la

font consultada no ho específica, aquesta xifra és uti-

litzada posteriorment per al. calcul del cost mig anual

per consulta ambulatoria,!, en conseqUencia,

cloure despeses per salaris de personal hospitalari.

no deu in-
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QUADRE NUM. 11.1
aaaaaamaaasvaoas

DESPESES EN LES PRESTACIONS SANITÁRIES

DE LA SEGURETAT SOCIAL DEL RÉGIM GENERAL

1976ANY

Milers de pts.CONCEPTES

Personal facultatiu
i auxiliar sanitari

Assistencia en ins-
titucions sanitarios

prbpies.

Assistencia en ins-
titucions sanitarios
concertados.

Prestacions farma-
ceutiques.

Altres prestacions.

16*7534.279.183*8

37*6176.951.901*1

31.476.091M 15*38

58.403.541*6

3.510.567*0

28*54

1*72

"Necesidades Sanitarias y Recursos
Asistenciales". Madrid 1980.

Pont;
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11.1.1. La Retribuci6 deis Metqes

Les normes que regulen la retribució deis metges están

contingudes en l'art. 30 del seu Estatut Jurídic. En

teoría, lo remuneració pot fer-se per algún deis siste

mes següents:

a) Per quantitat fixa per cada titular de dret o benefi-

ciari a la prestacié de 1'assistencia sanitaria que

tingui assignat cada facultatiu.

b) Per sou,

c) Per quantitats fixes i periodiques per al personal

adscrit a determinats servéis jerarquitzats.

d) Per quantitats calculadas en funció del nombre i

classe de les intervencions realitzades o processos

clínics assistits, d'acord amb Barem preestablert.

e) Per acte medie d'acord amb una tarifa.

En la practica s6n els dos primers sistemes els que re

gulen els honoraris de la immensa majoria deis metges

de l'INSALUD i per aquest motiu serán els únics estu-

diats.

El ccfcul de les retribucions s'ha fet segons l’O.M.

21 de febrer que fixa les retribucions per a l'any 1980

del personal facultatiu.

de

11.1.1.1. La Retribució per Coeficient.

En el quadre 11.2. es troba la llista deis

di.ferents coeficiente que s'apliquen a les

diferente especialitats. A partir

s’ha elaborat el quadre núm.

calcul deis salarie mitjos teorice deis metges

■  d*assistencia extrahospitalaria.

Per a la realització del quadre s'han seguít

els criteris segUents:

- Ais metges generáis se'ls va assignar el "cu

po" mig real de Catalunya (Veure caíto! 2).

d* aqüestes

11.3. que és un
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= Ais Pediatres se»ls assignq un "cupo" doble

de 1*anterior, seguint el criteri d*un pe-

diatre cada 2 Metges Generáis. Tanmateix

cal assenyalar que aquest "cupo" esta dis-

torsionat per 2motius principáis: en primer

lloc en el medi rural la majoria deis rrietges

generáis acumulen lés funcione del pediatre

i en segon llocg i conseqUencia de 1*anterior,

l*exercici professional és preferentment urba,

on els "cupos" sén més elevats i, per tant,

la seva remuneracié és en general més elevada.

A més a més el nombro de titulars que possibi-

lita la creació d'una pla^a de pediatría:2250,

és superior al "cupo" que utilitzem, Tanmateix

hem optat per mantenir-lo, dones, d'alguna ma

nera és la retribució que correspon a 1'esque

ma organitzatiu tebric: 1 pediatre cada 2 met

ges generáis.

- Ais especialistas se'Is ha ap.licat el "cupo"

tebric que déna dret a la creacié de pla^a, i

a la percepcié del complement en la sevd quan-

titdtmés elevada. No s'ha comptabilitzat en

cap cas el coeficient quirúrgic i es va elegir

en cada grup el coeficient que regeix per a un

major nombre d'especialistas (Quadres 112. i

11.3).

- Quant ais metges-ajudants s*hen caleulot els

honoraris només ais del primeiT^rup. En gene

ral, la retribucié d'un metge-ajudant, és

aproximadament, el 50 % de la del seu cap

respectiu.



GUADRE NUM. 11,2
scss3C30ssiaaaxaasasa619

COEFICIENTS PER A LA RETRIBUCIÓ DEL PERSONAL

mEdic de la S.S.

(SISTEMA CAPITATIU)

Coof.
medie

Coef.

quirurg.
Total

1. Medicina General
2. Pediatría Puericultura de Zona.
3. Cirurgia General
4, Traumatología i Ortopedia
5. Oftalmología.
6. Otorrinolaringología
7. Urología. 
8. Ginecología
9. Tocología
10. Análisis Clíniques. 
11. Aparen Oigestiu
12. Odontología.
13. Aparen Respiratori i Circula-

tori
14. Radioelectrologia 

14.a) Radiología.....
14. b) Electrologia. . .  .

15, Dermatología.
15,a) Dermatología (a extingir),

omb dret reconegut a "cu
po" del primer grup d'es-
pecialitats

16, Endocrinología.
16.a) Endocrinología (a extin

gir), amb dret reconegut
a "cupo" del segon grup
d'especialitats

17. Neuropsiquiatria
18. Pediatría de consulta
19. Metges ajudants de Cirurgia Ge

neral

20. Metges Anestesistes de Cirurgia
General

21. Grans distocies en Tocología:
Caps d’Equip

22. Metges ajudants de Tocología...
Metges ajudants....

24. Metges ajudants Oftalmología...
25. Metges ajudants de Traumatol...
26. Metges ajudants Otorrinolaring,
27. Metges ajudants Urología.......
28. Metges ajudants Ginecología....
29. Metges ajudants d'Equip. Sub-

sect.:
Fins 12.000 titulars
De 12.001 a 24.000 titulars....
De 24.001 en endavant

48*68
16*23
2*90
2*90
2*90
2*90
1*43
1*43
3*15
2*90
2*90
2*90

48*68
48*68
4*08
3*42
3*23
3*42
1*90
1*90
3*66
2*90
2*90
2*90

1*18
0*52
0*33
0*52
0*47
0*47
0*51

2*90
2*90
2*32
0*55
1*45

2*90
2*90
2*32
0*55
1*45

2*90
0*71

2*90
0*71

1*45
1*45
0*71

1*45
1*45
0*71

2*060*611*45

0*75 0*75

0*52
0*26
0*25
0*17
0*27
0*27
0*24
0*24

0*52
1*83
0*25
1*62
1*72
1*72
0<95
0*95

1*57

1*45
1*45
1*45
0*71
0*71

0*77
0*33
0*16

0*77
0*33
0*16

Font: O.M. 21 Febr«ro/I980
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- No s'han tingut en compte els premis d

tiguitat triennalsioi els complements d

sistencia d'urgencia,

tat que tenen alguns metges generáis.

'

ni petita especia

 an-

'as-

li-

11.1.1.2. Les Retribucions per Salari

En el Quadre núm. 114 están els Solaris del

personal medie hospitalari i deis jerarquit-

zats extrahospitalaris. En el quadre núm. 11.5

la deis metges

dre núm.
formaciú (MIR) i en el qua-

11.6 els Solaris deis facultatius deis
servéis d'urgencia.

en

A aquests Solaris

hospitalari,

fer guardies. El s

se'ls ha d'afegir, en el cas

els complements que es cobren per

istema de pagament de les

guardies 4s mitjan9ont un mbdul fix segons tipus

i duració de la guardia (festiu o diari) pero

mai en concepto d'hores extraordinaries.
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11.1.2. La retribucié del personal auxiliar sanitari i

auxiliar de clínica.

Les escales salarie queden desglossades en el quadre

segiient (Quadre núm, 11.7),

Aqueste salarie són de 1979 i han experimentat un

augment global en cada capítol del 12'5% per a l'any

1980.



Ó26QüAORE NUM. 11.7
asassssssassaaas

RETRIBÜCIONS PERSONAL AUXILIAR SANITARl

(SISTEMA SALAR!)

Cpt.Pt.
Treboll

Cpt. de
Destí*

Sou
Base

Incen-
tius

Total

PERSONAL. AUXILIAR SANITARI
I AUXILIAR DE CLINICA.

En Instítucions Tancodes

Inferfnera Cap Adjunta....
Infermera Especialitzada,
Infermera
Comadrones
Auxiliors de Clínica 7 H

21.753
21.753
21.753
26.319
17.064

12.041
6.313
4.386
4.611
2.702

13.281
12.777
12.713
13.731
12.006

1.713
1.713
1.713
1.713
1.405

48.788
42.556
40.459
46.374
33.177

En Instítucions Obertes

10.408
10.044
9.726
9.918
9.641
8.884
8.275

1.713
1.713
1.405
1.713
1.405
1.405
1.192

43.145
38.650
34.734
37.092
33.672
29.770
26.814

Infermera Cap Adjunta
Infermera Especialitzada 7 H..
Infermera Especialitzada 6 H..
Infermera 7 H
Infermera 6 H
Aux. Clin. 7 H. (a extingir)..
Aux. Clin. 6 H. 

21.753
21.753
19.351
21.753
19.351
17.064
15.321

9.271
5.139
4.252
3.708
3.275
2.417
2.026

Fuente; Oireccién General Insalud. Publicaciones 1979.
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En el Quadre núm. 11.8 es posen dos exemples de

retribució mitja de personal auxiliar sanitari que

cobra peí Metode Capitatiu (Practicante i Comadro

nes).
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11.1.3. Escala Salarial Personal no Sanitari;

En el quadre núm.

la resta del personal no sanitari al servei de Insti-

tucions Sanitaries.

hi ha el ventall salarial de11.9● f

Igualment que en l'apartat anterior aquesta escala

correspon a l'any 1979 i ha estat incrementada en un

12*5%.
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QUADRE NUM, 11.9.

PERSONAL NO SANITARI I D*OFICIS VARIS

DestíBaseCATEGORIA Total

31.390
33.065
31.390
20.892
28.209
32.320
37.303
34.119
37.215
33.065
31.390
30.971
33.567
33.567
28.209
28.209
33.567
33.065
32.320
28.209
33.567
28.209
31.390
31.390

Palotes
Ajudant. Conservació.
Ajudant. Economat...
Grums

Cambrers.(a)
Zeladors

Cuiners Caps.
Cuiners
Conductors

Conserges
Control Subministres
Cosidores...........
Electricistes
Governantes.........
Rentadores
Netejadores
Meconics.
Mossos de Clínica.. .
Ordenonces
Mormitons
Pintors
Plonxadores

Recepcionistes
Telefonistas

18.431
17.786
18.431
12.801
17.786
17.786
18.861
18.755
18.751
17.786
18.431
17.786
18.755
18.755
17.786
17.786
18.755
17.786
17.786
17.786
18.755
17.786
18.431
18.431

12.959
15.279
12.959
8.091
10.423
14.534
18.442
15.364
18.464
15.279
12.959
12.285
14.812
14.812
10.423
10.423
14.812
15.279
14.534
10.423
14.812
10.423
12.959
12.959

>

For¿: 0.6. INSALUO. Retribuciones« 1979.
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●  Formes de Provisió de Places i de Selecció de Personal Sanitari

La manera d'accés a l'exercici professional en la Seguretat So

cial és diferent per a cada estament i esta regulada pels Esta-

tuts de Regim Jurídic respectius.

En general les situacions contractuals del personal sanitari

són; Propietari, Interí, Eventual i Contractat,i la situació

laboral és només determinada peí nomenament.

Ens ocuparem del procediment de provisió de places amb carácter

definitiu, és a dir, de com s'obté una pla^a en propietat.

Respecte al Personal No Sanitari no farem referencia a les se-

ves formes de selecció perqué no tenen especial interés ja que

l'ingrés en qualsevol deis seus grups o categories es realitza

mitjanoant un concurs oposició en el que s'inclou la practica

de proves especifiques corresponents a les feines del lloc de

treball.

11.2.1, Selecció Personal Facultatiu

L'INSALUD efectúa la provisió de les vacants de les

places de metges per algún deis métodes segUents:

11.2.1,1. Les Escales Mediques;

En implantar-se el "Seguro Obligatoria de En

es va convidar ais metges que hi vol-

guessin pertanyer a que ho.sol.licitessin i es

varen formar unes Escales; la primera es va

fer definitiva 1'any 1946. El 1950 es va acor

dar fer una Escala Nacional, independent de

l'anterior, i dividida en diferents

Medicina General i Especialitats de cada

classe. En l'Escala Nacional Única s'hi va in-

gressar per concurs de mérits segons un Bare-

mo preestablert. Ambdues Escales avui están

tancades i declarades a extingir pero subsis-

teixen mentre hi hagi metges d'aqtestes Escales

sense col.locar i només són valides per ais

Servéis no jerarquitzats.

fermedad

seccions;
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11.2.1.2. En els Servéis no jerorquitzats (institucio-

nos Abiertas):

L*adjudicació de la pla^a es fa en primer

lloc per torn d'Escales» i un cop esgotades

aqüestes, la totalitat de les vacants es co-

briran per Concurs-Oposició Iliure, previa

la realitzaci6 del concurs d'acoploment i

trasllat i el reingrés d'excedents.

Per jutjar el Concurs-Oposicié es constituei-

xen les Comissions Provincials de Selecció de

Personal Facultatiu Sanitari que mtijan^ant

la quolificació deis merits, ajustada a un

Baremo preestablert, i la realització d'una

Prova d'Aptitud, que no modifica la qualifi-

cació, realitza l'adjudicació de la vacant.

Els metges titulare de Servéis sanitaris lo

cáis (A.P.D, ) constitueixen una situació es

pecial. En efecte, des del moment del seu no-

menament, i exclusivament peí temps de duració,

tenen dret a una pla^a de metge general de la

S.S. amb els mateixos dets i deures qué la res

ta de facultatius.

Per a realitzar la selecció dé les places no

jerarquitzades existeix en cada provincia ca

talana una Comissid Provincial de Selecció de

Personal Facultatiu, Aquesta COmissió estíi

composta per; Un President, que ós el Subdi

rector Provincial de Servéis Sanitaris i 3 Vo-

cals, un en representació del Col.legi de Met

ges i dos elegits per sorteig entre els facul

tatius omb pla9a en propietat, i el Secretari,

com a tal actúa un Inspector de Servéis Sani

taris amb veu i vot. En el cas de realitzar-se

una prova d*aptitud d'una espécialitot deter

minada, s' incorpora un especialista similar

designat per l'INSALUD.

Les places de Metge de Servei d'Urgencid es
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cobreixen, així mateix» per concurs-oposició,

i d'acord amb el Baremo per a places de Medi

cina General.

11.2.1.3. En els Servéis Jerarguitzats;

Les places vacants deis servéis jerarguitzats

en les institucions sanitaries tancades i en

les obertes, es proveeixen per dos concursos

diferentst segons la categoría de la placa:

Per una part:

Per concurs Iliure jutjat per un Tribunal

Central, per a les places de Cap de Departa-

ment i els de Servei, quan aquest sigui el

maxim grau jerarquitzat.

El concurs Iliure compren la valoracié de me-

rits, entrevista i prova practica per ais

concursants.

La valoració és la segUent:

- entrevista 20%

- prova practica 60%

- baremo 20%

El Tribunal Central radica a Madrid i es

presidit peí Subdelegado General de Servicios

Sanitarios del INP* per tant les places de

maxima jerarquía s*atorguen en regim centra-

litzat i en conseqUencia foro de l'ambit cá

talo.

Per una altra;

Per concurs Iliure i descentralitzat jutjat

per un Tribunal Provincial per a les vacants

de places jerarquitzades no compreses en

l'apartat anterior.

El concurs Iliure compren la valoració deis

merits d'acord amb un Baremo comú amb el

del Tribunal Central, la realitzacié de les

proves practiques que el Tribunal estime per

tinente i en caí» cas no s'efectura entrevista.
M
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La valoració de les diferents fases es fa

de la manera segUent:

- Si el Tribunal no efectúa prova; segons la

puntuacié obtinguda peí Baremo.

- Si s'efectúa la prova practica; es podra

valorar fins el 60%,

La composicié del Tribunal Provincial inclou

els seus vocals i un membre designat peí

Col.legi de Metges, un Cap de Departament i

un altre de Servei designat per sorteig.

El Tribunal és presidit peí Director de la

Institucié on es convoca la pla9a i com a

Secretari, amb veu i vot, actúa un Metge-

Inspector.

En línies generáis, i en síntesi, aquest és

el procediment de la provisió de vacants, en

propietat, del personal medie de les Insti-

tucions Sanitarios de la Seguretat Social.

11.2.2, Personal Auxiliar Sanitario y Auxiliar de Clínica:

Les places es proveeixen, igual que amb el personal

facultatiu, mitjan9ant un Concurs Obert i Permanent,

La selecció es realitza en regim descentralitzat a

nivell Provincial, En cada provincia esta constituida

una Comissió Provincial que ¿s presidida peí Subdi

rector Provincial de Servicios Sanitarios, i de la

que formaran part a més, com a vocals, un represen-

tant del Col.legi Professional d'ATS, un Director

d'Ambulatori i un Director de Residencia o Ciutqt

Sanitaria,

El regim de provisid és por medi de Concurs de Merits

d'acord amb un Baremo, la'dqrrera modificacié del qual

esta continguda on el BOE de 15 d'agost de 1979.  A més

a més, i previament, es realitzen els reingressos

d'excedents, concursos d'acopldment i trasllat;

El personal sanitari té, també, les Escales Nocionals

d'Auxiliars Sanitaris, declarats a extingir, ais quals
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se'ls reserva el 50% de les vacante deis concursos

de merits.

El Baremo valoro els merits academice, anys d'exer-

cici professional, així com cursos d*especialitzacid

i perfeccioncmiant i merits científics.

El procediment del concurs astableix una periocitat

mensual en les reunions de la Comissid do Seleccid.

11.2.3. Valoracid deis Métodos de Seleccid

Les consideracions sobre aquests metodes de seleccid

sdn complexos i difícils, creiem que, a grans trets,

es poden efectuar les valoracidns segOents:

- En primer lloc, i en general, es pot afirmar que el

personal sanitari considera que no td un mínim

de garantios. En aquesta línia s'inscriuen les mos-

tres de preocupacid deis col.legis professionals

quant el funcionament deis tribunals i a l'elevat

nombre d*impugnacions que es fon a les resolucions.

- En segon lloc la practica ha demostrat que les

mes de I'INSALUO tenen una gran dosi d'ambigUitat

i falta de concrecid, en especial el que fa refe

rencia a les proves d*aptitud i practiques; la qual

cosa permet variacions en la interpretaóid del seu

valor i posta en practica, el que fa que perdi valor

com a prova comú objectiva.

La seleccid ds un Concurs de Merits, ja que el que ds

decisiu ds la puntuacid obtinguda a travds del Baremo.

El Baremp no permet en absolut quantificar i objeti

var la carrera professional d*un facultatiu; afavo-

reix el "pluriempleo” i prima d'un amanera excessiva

els aspectos quantitatius (anys de servei, etc

Sobre els aspectos qualitatius de l'exercici profes

sional. En aquest sentit ds especialment desafortunat

per a la infermeria ja que facilita l'abandd en el

reciclatge i posta al dio deis coneixements, refor-

qant la tendencia a la desqualifieaeid professional.

de

nor-

.)● ● o
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Finalment, els metodes actuáis están excessivament

centralitzats i amb un pes excessiu de 1'Administro-

ció en els Tribunals. Tot aixb fa que la participa-

ció de 1*Hospital o Centre Sanitari en la selecció

del seu personal sigui mínima, la qual cosa consti-

tueix un aspeóte més de la falta d'autonomia en la

gestió deis centres sanitaris de I'INSALUD

11.3. Aspectos funcionáis de les normas reguladores per regim de

personal.

En materia de personal, les normes fonamentals són els di-

ferents Estatuts Jurídics. Els estatuts recullen en els seus

capítols tots els deures, drets i regims disciplinoris deis

diferents estaments.

Els estatuts actualment en vigor són;

- Estatut Jurídic de Personal Medie de ]a Seguretat Social,

aprovat per Decret 3160/1966 del 23 de desembre.

- Estatut del Personal Auxiliar Sanitari Titulat  i Auxiliar

de Clínica de la S.S. , aprovat per OM de 23 d'abril de

1973.

- Estatut de Personal No Sanitari al Servei de les Institu-

aprovat per OM de 5 de juliolcions Sanitaries de la S.S● 9

de 1971.

Alguns d'aquests aspectos han estat tractats en els apartats

anteriors, ara recollirem aquells aspectos que es refereixen

principalment al regim de personal.

Els Estatuts recullen i assenyalen de manera detallada les

funcione especifiques que corresponen a cada classe de per

sonal. Tanmateix, per OM de 7 juliol 1972, es va aprovar el

Reglament General per al Regim, Govern i Servei de les Insti-

tucions Sanitaries de la Seguretat Social. Aquest reglciment

ós 1'autentica norma reguladora del funcionalismo de les

Institucions Sanitaries. En relació amb el Regim de Personó-l,

la disposició anteriment esmentada desenrotlla i ̂ plia les

funcione deis diferents estaments, així com les obligacions

laboráis del Personal. En aquest aspecto i en el seu article

157 i 158 assenyala que el Personal do les Institucions Sani

tarios ha de ser indos en elgun deis grups següonts;



637

- Sanitari Titulat Superior.

- Sanitari Titutlat de Grau Mig.

- Sanitari Auxiliar Titulat,

- Auxiliar Sanitari no titulat.

- Titulat Superior Sanitari.

- Titulat de Grau Mig no Sanitari

- Administratiu.

Religiós.

- D'ofici.

- Subaltern.

Aixi mateix defineix les categories del personal medie se-

gUents:

l) En Institucions i Servéis jerarquitzats.

a) Director,

b) Cap de Departament.

c) Cap de Servei.

d) Cap de Secció,

e) Metge Adjunt o Farmaceutic Adjunt.

2) En Ambulatoris

a) Director,

b) Metge General o de Zona,

c) Especialista d'Especialitats Mediques,

d) Especialista d*Especialitats Quirúrgiques.

e) Especialista de Servéis Generáis,

f) Metge Ajudant.

En les institucions acreditados per a la docencia preveu

1*existencia de Metges Residente.

Aqüestes s6n les categories professionals mediques que ac-

tualment es reconeixen en l'INSALUD.

El Reglament General contempla reiteradament la necessitat

de que cada institucié es doti d'un Reglament de Regim In

terior, i aix£,en nombrosos articles,es diu que el regim

d*actuaci6 de personal determinat s'espefiquen en els regla-

ments de regim interior. Aquests Reglamenta només existeixen

en comptades institucions hospitalarios, sent inexistents

en els Ambulatoris, malgrat que l'any 1975 es varen dictar

unes normes basiques porque es confeccionessin de manera

immediata els Reglaments de Regim Interior (NC 23/1/1975).
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Aqüestes normes basiques, molt desenvolupades, deixaven poc

d'elaboració al centre, la qual cosa, per altra banda.marge

és absolutament coherent omb 1'organització centralitzada i

amb la concentració de poder, gairebé total, en els seus ser-

veis centráis, que té l'INSALUD, En aquest aspecte ossenydlem

a continuació les funcions que en materia de personal corres-

cada nivell de 1’organització. En primer lloc es des¬ponen a

tocable que tots els aspectos disciplinaris corresponen ais

Servéis Centráis, excepte els de "Amonestacié per falta lleu".

que corresponen a les Direccions Provincials en el cas del

personal medie i a la Direccié del Centre en el personal au

xiliar. Tot el régim disciplinari, tal com s'ha esmentat, es¬

ta regulat exclusivament pels Estatuts respectius  i ni el Re-

glament de Govern i Servei, ni els projectes de Reglament de

Regim Interior reconeixen cap atribució a les Juntes de Go

vern o brgans executius de Centre, dnicament esta prevista

Comissió d'lncentius, que pot descomptar escasses quanti-una

tats de diners per falta de puntualitat i assisténcia. Només

existeix per a les Infermeres i ATS i personal no sanitari.

i en la majoria d' Institucions Obertes no ha estat creada o

no funciona degut a l'oposicié deis Comités d'Empresa a par-

ticipar-hi, segons esta previst, i a la poca autoritat moral

1'irregular compliment deque les Direccions tenen donat

l'horari per part del personal facultatiu. En sogon lloc,

aspectos de política de personal en la fixacié i mo-tots els

dificació de les plantilles organiques de les Institucions

SanitarÍes,així com la competencia per a la determindció i

revisió de les zones mediques i deis sectors i subsoctors

d' especialitats, competeixen ais brgans centráis. La Junta de

Govern té la facultat de proposar i informar a la suporiori-

tat sobre les plantilles de personal, és a dir, iniciar el

tromit. En alguns casos límits el Director Provincial pot

resoldre. En general, tots els criteris de fixacié de les

plantilles de personal d'Institucions Sanitarios  i en la mo-

dificació de les vigents corresponen a la Direccié General i

al Consell d'Administracié. Els brgans tbcnics competents per

a informar eren, en el cas d'Institucions Sanitarios de nova

creació el Servei de Planificacié d* Institucions Sanitbries

d'ampliacié de plantilla la S. General de Personal,1 en cas
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que és la en últim cas sempre dictomina*

Les Direceions Provincials s6n simples intermediarios encarre-

gades de cursar, o no, les propostes de les Juntes de Govern

a Madrid. Tanmateix, quan raons d'urgencia ho aconsellin po

den contractar, estant obligados a comunicar-ho en un termi-

ni de 72 h. a la Direcció General per a la seva ratificacié,

i en tot cas la suhBtitucié o intorinitat ha de correspondro o

una pla^a vacant de plantilla orgánico i existir credit habi-

litat en el pía econbmic per al pagament de la retribució .

La descentralitzacié de funcione en materia de personal és

mínima i esta regulada per diverses circulare, les més re

cents (C 13 (13-1) ) i (12 (23-5) ) de 1979 permeten que ni-

vell provincial es pugui contractar únicament sustitucions

de curta durada (per tempe previsible fins a 2 mesos) en els

supbsits de personal eventual i personal interí. En la resta

deis casos es precisa 1'autorització de la Subdelegació Gene

ral de Personal. Per altra banda, tota modificació de planti

lla orgánico correspon a la Comissió Permanent i en aquells

caos que suposi increment pressupostari al Ministeri de Sani-

tat. Excepció al que s'ha exposat anteriorment són les inte-

rinitats de metges que s'autoritzen a nivell Provincial.

En resum, que en materia de personal l'INSALUD es regeix peí

més radical principi organitzatiu de concentració de funcions¿

el sentit de que els brgans superiors i centráis no dele

guen ni traspassen prbcticament cap competencia ais brgans

inferiors o periferias. Tot aixb no déna la idea de les dis-

funcions que aqüestes normes creen en les Institucions, dones,

és evident que una adequada fixació inicial de plantilles de

personal, la seva actualitzacié peribdica i el teñir possibi-

litats d'actuar dinbmicament sobre les incidencies és d'una

importancia básico i definitiva per al funcionament d*

centre sanitari. Per altra part, és obvi que degut a la pro

funda repercussió que té el personal sobre els costos ha d*ha-

ver tuMa i vigilbncia sobre l'aplicacié de criteris d'eficb-

cia, necessitat i austeritat,perb l'INSALUD amb les seves

normes només aconsegueix 1'esclerosament i degradacié de

1'assistencia sense resultats econbmics concordes.

en

un
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12,1, IntrodPCOi6

Un deis fets més remarcables de 1'estructura sanitSria de l'Estat es—

panyol i per tant de Catalunya també, és l'escassa informació sanit&ria a

tots els nivells.Es una her&ncia de tempe jriassats,en qué la informacié s¿

nit&ria funcionava amb grans limitacions, era molt fragmentada i, pitjor

les dades no eren fiables, tot aixé grécies a la política des —encara,

planificadora de la dictadura. Si no sabem on, quan, com, quant i per —

podem situar els fets en el terreny de la realitat, establir ob-

. En -

qué, no

jectius ni avaluar unes inoidéncies d'altra banda desconegudes

realitat, no disposem de gairebé cap mena d'informacié sanitéria refe —

les necessitats d'assisténcia priméria de la poblacié que utilit-

els servéis de la Seguretat Social i a más aquesta informacié és molt

(1)

rent a

za

nainsa peí que fa a la paroel.la hospitalSria.

Mhuc en els servéis de la Salut Pdblica de l'Etetat, la Provincia o -

el Minicipi, i referent a les estadístiques anomenades vitáis com sén, -

exeraple, la mortalitat, la natalitat i la morbilitat per malalties -per

transmissibles de deolaracié obligatéria, el nivell informatiu és ftanoa

ment balx: la presentacié de dades i llur elabcraoié sén inconqpletes i -

ho és més la interpretaoié qualitativa del que només sén unes xi-

fres brutes, difícils a vegadas d'ésser sotmeses  a una anélisi informa -

encara

tiva correcta.

A continuacié intentarem, dins d'aquesta panorémica lamentable, des -

criure la realitat del procediment informatiu de l'ÍHSAIjüD a Catalunya,

adaptant-nos a les peques dades existents i aoabarem esbossant un pro —

Jecte d'ordenaoié estadística en els establiments setaria dependents -

i 'aquest Organismo auténom.
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12«2« Estat actual deis servéis d"'inforni&tloa a l^ISSALUD

Departament cT^informaciiS i de m&todea de les Direocions Pro-vinoials

de l'INSALÜD

A través deis ordenadora instál.lats a cada una de les antigües de-

legaclons provincials de 1 'INP a Catalunya hom trebaila sobre tres —

processos mecanltzats en relacié amb l^asslsténcia sanitaria (al marge

d^’altres processos tais com situacié del lloc de treball, enrpreses^ —

etc*), perb hem d'assenyalar q.ue aquesta processos sén exclusivament -

d'efectes admlnistratius*

12*2*1* Prooés de saldos mfedics

Referent a altes i a baires laboráis en assisténoia sanitaria per -

malaltia* Récull el nombre de cartilles deis assegurats adsorits ais -

metges generáis i que reperouteixen en els espeoialistes* Intervenen -

en aquest procés els departaments d'afiliacid * través de les agencies

comarcáis i urbanes, el departament de determinadé d'honoraris i, 1<5-

gioament, el departament de mecanitzacié*

12*2*2* Procés ner a la determinacié d"*honoraris

Es un procés mecanitzat que s'utilitza por a la confeccié de les -

nóminos de tot el personal (excepte infermeres i auxiliars de clfni —

ca)* També fa llistats per a la gestié administrativa interna*
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12.2-3* Procés en tresoreria territorial.

S6n processos de gestió administrativa^ requeriments de pagam^t,

prestacions económiques i referente a intervenoid.

Cal destacar la manca de coordináció i comunicaoid técnica i in —

formativa entre el Departament de Meoanitzaoid i Métodos de la Direo-

ci<5 Provincial de l'IUSALUD (Barcelona, carrer de Balmes n® 20) i el

Departament de Mecanitzaoid i Informétioa insta!.lat a la Besidéncia

Sanitéxia Francisco Franco (Etecola d'Infermeres), els diüos servéis -

de la provincia on les dades estadístiques poden ésser processades. -

També és destacable la manca, per no dir l'abséñcia, de coordinaoié -

entre els servéis provincials d'informética de l'IKSALO]) i les Agén —

cies urbanos i comarcáis de l'antic INP, sobretot en la realitzaoié -

deis procesaos 1er, i 2on, abans esmentats.

Trobem a faltar un procés meoanitzat que indiqui el nombre d'asse-

^rats actual!tzat i que reflecteixi les dades elementáis de nom i -

cognoms, donácili, edat, sexe, professié i beneficiarls adsoritsi.
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12#3* lia Informática Sanit&ria Clínioa

●fcoií Caijalianya només hi ha el seryei instal.lat al

hospitalar! anomenat Ciutat Sanitária Ptancisoo Franco, de Barce—

TiVt

grup

lona, el qual contpta amb una terminal situada a la EesidSncia Sanitá —

ria Princeps d^Espanya per a la transmissi<5 de dades referidas al Bañe

de Sang terminal, per6 encara no funciona.

L‘'esmentat serve! d'inform&tica necessita una plantilla mínima de 4

analistes i no en té cap 5 li calen 12 programadors i des de fa dos me

ses, en disposa de 6# Les dades que aquest servei processa, sén les —-

segSentst

12.3.1. Dades sobre admíssié de malalts.

Les unes es refereixen a dades demográfiques (filiacié) i les al -

tres postingrés de carS,oter clínic en el qual sén processats fins a —

\ms 15 diagnbstics de malalties, intervencions, etc* 5 a raés, en base a

llistats, el servei pot, segons sembla, atendré estudis monográfios —

especiáis. Aquests servéis només funcionen a la Clínica Infantil des —

de l'any 1976 i a la de Traumatologia des de fináis del 1979* A la

Clínica Maternal i a la Hesidéncia General, encara no han estat posats

en funcionament, sembla que per manca de ool.laboracié del personal ~

d"aquests centres.
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12.3*2. Laboratoil de bacteriología

Fa uns dos anys que recull dades quantitatives i qu^itatives ana -

1£tiques deis malalts hospitalitzats, ezcloses les consultes extemes.

Les dades recollides no sdn analitzades per la qual cosa resulten inop¿

rants.

12.3.3* Qestid de magatzem

Processa dades tant del magatzem general com deis ̂ bmagatzems que

hi ha ais centres respeotius. Tota la gestidy sembla que est& mecanit -

zada, tant les entradas com les sortides, propostes de compra, eto., —

del material d^hostaleria i del d'infermeria i sanitari.

12.3.4* Comrotabilitat i gestid administrativa

Processa dades financeres, d'intervencid, de pressnpostos, de per -

sonal, de contractacid, etc. També confecciona les ndmlnes de p^sonal

del complex sanitari i també partioipa en la confeocid de les h&mthes -

del personal sanitari auxiliar deis ambulat<nis de Barcelona.

32.3-5* ̂ tom&ois

Controla les entrados, sortides, oomandes, oadueltát deis medica —^

ments, lots immovilitzats, etc. Aotuálmént prepáren una giiiá fármacAu —
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tico—terapéutica per a tís intem del personal deis centres hospitalaris.

El processament només permet conéizer dades globalso ezempley no éa

possi ble de conéizer la dada consum/malalt*

12*3*6, Controls específics

Utilitzen limLtats estudis especiáis com els efectuáis en malalts he-

mofílics, radiología, seguiment d'^históries clfniques, etc*

12.3,7, FactTiraoió

Efe un programa actualment en preparad<5 perqué,  a través deis ordena

dora, hom pugui fer el célcul de la despesa, considerant tot el procés -

de 1"estada del malalt a Inhospital; albora serien controláis els iinpa -

gaments. . .. :

COMEaJTABI

En general, no s'ha aconseguit rendibilitát en l"utillatge ni en el -

rendiment funcional exigible en un servei com el que comentem. Podem 

apreciar-hl la manca de personal qualificat i l"abséncia d"una coordinaF-

cid que permeti conéixer més bé els problemes i activar ei rendiment, -

Segons sembla, i aixf ens bo ban explioat les pisones responsables del

serval, bi ba dues circun^ténoies que consideren que sdn les més negati

vos per a l"evolucid óptima de la inform&tioa a l'INSAUn), i particular—
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ment en aquests centres. L'tina, la manca a nivellcentral d'nn departament

^'organitzaoid i també deis sub-departaments periférica corresponents,

hi ha normativa a aquest respecte i els diferente servéis d'in —

formática funcionen independentment, és a dir "llinres" o ailladament; -

d'altra banda, consideren que hi ha un problema greu de disciplina in —

oar no

trahospital&ria que coopera al ffachs del servei d'informáticas per —

aix6 és molt significatiu, el departament d'informática no téexemple, i

coneixement correóte de les oscil.lacions produldes per les estados -un

de malalts ais diversos centres hospitalaria que tenen per causa la de -

cisié directa tant del personal mádic oom del d'infermeria d'ingressar -

malalts sense passar peí control del departament d'admiosié, o sigui, —

estades "flotants" no ooraptabilitzades.
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12 *4# Méoanltgaoló Inform&tioa en les prestadons farmaoSutiques

Des de l'axiy 1973 ftinoiona oentralitzat a Madrid, que és on es -

realitzen les operaoions d^’inform&tloa, l^anomenat procés P.E 29 per

al control de facturaoió de la prestad6 farmac&utioa, el deis c&r —

reos ais Lalioratoris 1 al tres informes*

El prooés P.E 29 reoull informació sobret

El control meoanitzat de la faoturaoid de receptes rebudes de —

cada Col.legl farmacéutlc provincial, comprovant si la suma deis —

preus de venda al pdblic d"aqüestes receptes coincideix amb la que —

consta a la faotura de cada farm&ola. Aquest procés també local!tza -

les possibles incldéncles de les factures rebudes; comprova si el

nombre d "envasos presorit per a cada especial!tat s"a;}usta a les oon-

dicions establertes i també congorova l"aportaoié económica del treba-

llador.

Sobre la facturacié d"adquisiolons indirectos. és  a dir deis me

dí caments adquiríts per les Institucions própies  o administrades per

1"XNSALÜD, relacionant i total!tzant per a cada laboratori, les pos -

sibles Incidónoies*

Sobre la determlnaoié deis oérreos mensuals ais Laboratorls per

l"aportacié de la inddstria farmacéutica a la Segoretat Social en —

concepto de descompte general; proporciona, també, llistats de les —

espeoialitats farmaoéutiques adquirides a cada Laboratori; d"altra —

banda, resumeiz anualment els importa mensuals factúrate per determi

nar els oárreoB peí desoompte oomplementari deis Laboratoris a la Se

gure tat Social*
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Pinalment, recull infornaoió directa de oarftcter económio, esta-

dfstlc i t&cnic en relació amb les prestadons farmacéntiques.

Totes les dades reoollides s6n objeote d'infonnaoid perforada, -

enointades i desprás de deptirar i traotar tota la infoimaoid, -

central de Madrid d'informlitica elabora la inforoacid ta^

sdn

el servei

bulada relativa a les fanníioies, ais laboratoris  i a les presorip -

cions de metges i d'instituoions. En restxm, la infonnaoid ás la se-

güents

Helaoió de les farmiicies de cada provincia, ordenadas per volnm

tambd per provín -de vendes d'espeoialitats farmaototiquesf resum,

cies, de la faoturaoió d'espeoialitats farmacéutiques? resma» per -

provínoles, de la faoturaoió de f&rmules, d'efeotes y d aooessoris}

distribuoié de les ofloines de farm&oia per volum de vendes d espe-

clalitats) relaoió deis laboratoris ordenata per oíaos | relaoió —

deis laboratoris ordenáis per nombre de vendes | distribuoid de les

vendes de laboratoris per provínoles i en ordre deoaroixent de llor

impertí relaoió d"espeoialitats venadea por cada láboratori, orde -

nades per olau numérioai relaoió d'espeoialitats per grups terap&o-

tics| distribudó del oonsum d'espedalitats farmao&utiqoes pwr —

grups terapéutios i en ordre deoreixent d'intp<»t| resma per provítt-

cies deis subadnistraments d'espeoialltats farmao&otiqoes per oada

laboratorl} relacló de laboratoris amb expressió deis subministra -

ments d'ospeoialitats farmacbutiques efeotuats a través de les ofl-

oines de farm&ola| relaoió de ool.legiats de oada prorjínoia, orde -

nata segons l'iinport de les reoeptes dispensades  i segons el consom

mitj& per assegurati relaoió deis laboratoris fabrioants d‘'especia-

lítate presorites pele ool.leglats m6dios, en ordre deoreixent del
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seu iB^orti relaoió de ool.legiats de cada provínola en ordre de -

oreixent de les receptes dispensados 1 distrlbucid deis labórate —

iris fabrloants de medicaments per escales de peroentatges aounm

lats al sen importa relaoid deis ool.legiats que havien presorit -

medioaments de determinats laboratoris amb anomalías ̂ en ordre de-

oreixent de receptes dispensados i lltir inq>orty  i por escales de -

porcentatge del oonsnm d'^aquests medicaments.

♦
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12 *5* Iirformaoi6 sanittoia no mecaaiizada en l^aasiBt&noia ex-

trahospj t al&ri a

Els servéis d'’as8istdnoia sanitfiria prestada ais amlmlatoria -

dependente de 1 'INSiUIB es resuseizen en im siiople foll mensual -

d''informaoid estadfetica (innez l) referente ais servéis médica -

prestats segons les especial!tats, en el qual consten dades quanF-

titatives globals sobre el nombre total d'assegürats adscrita ais

metgesy el nombre de metges i el nombre total de visites noves y -

successives i dosdoiliéries realitzades (no per cada faooltatiu -

Binó per la totalitat). Figuren a l'imprés (peré les dades mai no

sdn reoollides) diversos epígrafe sobre Medicina Breventivay Pue-

ricultura i Maternologia i també d'immunitzaoions praoticades) —*

igualment hi figuren dades sempre quantitatives de radiología^ —-

laboratori i praotioeints. Aquesta informaoié acaba senee que ár -

ribin a ésser prooessades les dades obtingudes ais servéis adml -

nistratius provinoials oorresponents que les han rebudes. Ss obvi

que en realitat no es reoull oap informacié quantitativa ni qua >

litativa de car&oter técnioo-sanitari.

Sdn congptats els casos de faoultatius que ooiqpllmsntin histd -

ries clíniques a llura padents, histories olíniques els modela -

de les quals (Annez 12 - 2 i 3) poques vegedes sén faoilitats i -

fins i tot solen ésser refosats pela mateizos metges.

Anualment, sén oomplimentats dos modela en forma molt partí co

lar (annezos 12 - 4 1 per part de 1'admlnistraoié deis ambula-

torí 8 9 1'un d'ells es refereiz a la ndtjana mwteuftl de titulara —

de dret 1 de benefloiaris adsorits a oada oentrey amb ezpressiéy

a mdsy del nombre de faoultatius ̂ nombre diari d'hores de
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ta i di es de consulta i total d'hores i nombre de consultes noves i

suooessivesi aqüestes dades s6n calculades des del primer nivell —

d "infprmaoi4 (auadliars de clfnioa) de forma inexacta i no solen —

dsser fiables, L'altre model, partint tambó de dades b&siques in 

cortes, pretón indicar a efeotes de pressupost de sosteniment deis

centres, el cost ndtjíi hora/consulta globalitzat per les consultes

externes d'hospitals i d'ambulatoria i oonsultoris. A la prActica,

el cost real ohtingut a través d'aquesta informacid no s'ajusta a -

la realitat i continua essent tma informacid incógnita.
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12.6. Els problemas de la Inform&tica Saiiitltria

El problema más difícil de resoldre que es presenta a l'INSALUD

és el control de la proporció justa entre la quantitát i la qualitat

de 1'assisténcia prestada, tant a les ánomenades Institucions Tanca-

des com a les Obertes, la qual cosa suposaria l'avaluacád de dia en
(»)

dia, objectiva, de la tasca efectuada ais hospitíds i ambulatoris .

El complicat procediment del control de l'assisténcia médica es

avui dia, amb métodos estadística incompletsj no s'utilitzen els

computadora existents, els quals podrien determinar el "perfil mit -

já” del tractament de cada malaltia principal i avaluar, d'altra ban

perfil d'utilitzacid” de cada membre del personal  i de cada —

departament o servei deis Centres assistenoials; si es fes aixé, po—

dria ésser discutida qualsevol desviacid o'toervada, bd cap amunt —

(sofisticacid) bé cap avall (menor qualitat).

da el

r

* Efectivament, l'avaluaoid de les atencions d'infermeria assisten -

ciáis és insuficient en molts casos i negativa en al tres, tal oom

passa amb 1'assisténoia dispensarial prim&riá.

L^avaluacid deis servéis de salut a través de la inforsaacid ba —

d 'ésser per definicid un prooés sistem&tio orientat a apreciar la

forma en qué una activitat o una. colla d^activitats pereeten d'a -

tendre uns objectius predeterndnats.Aquest prooés implica el mesu^

rament de l'adequacid de la utilitat, de 1'efeotiid.tat i del ren -

diment deis servéis de salut. L'avaluapid ajudaré  a redistribuir -

les prioritats, a modificar la determinaoid de neoessitats, a pla^^

nificar i administrar l'atenoid sánitéria guaridora, prélrentiva i

rehabilitadora així com a habilitar els rnoursos neoessaris.
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Seria un avang considerable entre nosaltres reunir de manera siste

mática dades fidedignos sobre morbilitat deis usuaris (assegurats i —

benefiuiaris), per edats, seze, professid o la índole del servei re 

but; el període de sojom a Inhospital o en tractament a inambulatori;

la durada de les incapaoitats, invalideses resultants, nombre de

tactos amb els membres deis equips assistencials (metges, infermeres,

servei d informacid, etc»)* Peró aqüestes i altres dades no sdn reco —

llides ni, per tant, elaboradas, i és impossible, de moment, utilit 

zar-les amb fins d'análisis i de planificacid. A més és palesa l'ab —

sáncia d'una coordinacid mínima entre els diversos servéis de la Segu-

retat Social i de la Sanitat Pública peí que fa, entre altres qües 

tions, a l'elaboracid possible de métodos científics com a instrument

válid per a avaluar les necessitats sanitáries assistencials

progressos realitzats per a atendré—les.

con -

i els —

Estimem que calen mátodes de planificacid que utilitzin dades dig

nes de confianga i que permetin arribar a resultáis práctics. Trista -

ment, tots sabem qué passa amb els temibles plans ideáis, l'aplicacid

deis quals, ultra originar tardances, representa wa& llastimosa párdua

de teinps, de diners, d'energía i sovint, d'il.lusions.

La difusid de la informacid pertinent és un requisit previ per a -

qualsevol mátode modem de control de prestaoions sanitáries, la qual

cosa implica l'adopcid d'tma metódica estadística imiforme en qué hi -

hagi una unitat do llenguatge, de lézio o de nomenclatura, és a dir 

una terminologia homologada, amb definioions olares i senzilles de

da un deis termes utilitzats, comengant amb la mateiza classificaoid -

oa-
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deis centres assistencials en '●hospltalaris*' i "consultarials" ,

lloc deis contradictoris "Ambulatoris" i "Residencies", terminologia

internacionalment, no és acceptada ni tampoc ho és la d'"Insti-

tucions obertes o tancades". De totes maneres, podrí en ésser

en —

que.

anome »

nats hospitals o cónsultoris de la Seguretat Social, per tal de di -

ferenciar—los deis d'altres organismes.

Trobem partíoularment difícil el control de l'assistencia sanita

ria deis ambulatoris mitjanpant el métode estadístic.
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12*7- InfomAtioa guantitativa 1 g-ualitativa i nonnalltzaoid de

l^^tadfstica Sanlt&ria

Es sabut que les variables demo^afiques usuals en els estudis sanl-

taris poden ésser dividides en dos grups* un, la utilització amb flns -

analítics i 1^'altre, la utilització com a indicadors de salut. com són

la morbilitat, la mortalitat, els fndexs de salut mental; indicadors de

salut física, per exemple, les taxes de consultes  a 1"ambulatori i al —

donúcili? les taxes d^'hospitalització; les baixes laboráis i escolars;

els indexs de salut positius, com són la utilització deis seveis

ventius, de puericultura, de maternologla, de gerontología, entre d'al—

tres» els índexs de riscs socials com la qualitat de l'habitatge, les —

variables ambientáis, etc.

pre —

(2)

adequat de salut ha de reunir, peí cap baix, aqüestes condi—

facilitat d'obtenció, és a dir no ha d'ésser complex; repre—

sentativitat, dotat de gran nombre de referéncies; estabilitat,

variacions locáis o temporals influenciables; universal!tat, és a.dir -

que sigui expressió del grup de factors que determinen la situació

nitSria; que sigui senzill en el c&lcul i a més, económic; que sigtai —

acoeptat i que no provoqiii dubtes; que els resultáis siguin idéntics —

encara que siguin einprats per diferente espeoialistes en la matéria; -

que tinguin carácter específic, refleotint només els canvis en el feno-

men que s'hl expressi; que siguin sensibles ais canvis que produeixin -

els fenómens; i, finalment, que siguin válids, perqué han de crear i —

ésser una expressió exacta deis factors que amb ells hom preten mesu —

rar.

(3)
cions:

sense -

sa -
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Com a nínim indispensable i mentre no hagi estat establert el IS -

xic esmentat abans, sembla conven! ent*

a) Etetablir sengles classificacions oficiáis a afectes estadfstics

deis ambnlatoris i cónsultoris, deis hospitals, deis tipus de —

Hits i servéis, de les especialitats mediques, de les qualifi—

cacions sócio-económiques deis usuaris i de les classes de

sonal.

per—

b) Definir perfectamente els conceptee estadístico-sanitariss pa -

cients de consulta externa; régim d'ambulatori; prestacions; -

pacients-dia; estades; visites d'ambulatori diferenciades (nri-

mera visita, continuada, de control) ; exploradons

ques quantitatives i qualitatives;

radioló^ —

mostres analítiques; deter -

minacions analítiques; intervencions qviirúrgiques; parts; uni -

tats de prestació farmacéutica; llistes d'espera, distancia

geográfica deis usuaris, etc.

c) Definir una série d'Indexs derivats,

nificat inforraatiu, com poden ésser: índex de

disponibilitats.

seleccionáis per llur sig-

necessitats; de -

d'utilització; d'ocupació; d'estades mitjanes

per pacient; de nútjana visites-temps; índexs de rotació ; d'in

terval d'utilització; de relaoió personal-llit disponible; par-

sonal-llit ocupat; costos pacient-dia en hospital!tzaoió i en -

ambulatori; costos procés malaltia assistida qualitativa; índex

d'utilització déls
recursos per a la formació de personal'; per

a la investigaoió; i molts al tres índexs.
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Aquests índexs son la tase d'orientació practica per a avaluar la

colla de factors que ens definirán el centre segons la naturalesa de

la seva funci<5 i a través de la recollida i recopilacié de dades de

la gestió assistencial, docent i investigadora.

El model més senzill de bañe de dades ha d'ésser capag d"elegir i

de classificar uns tipus de dades a partir d"un nombre determinat —

d aqüestes dades,per exemple, en forma de séries cronol6giques;

la categoría seguent, pot haver-hi una combinacié de tipus definíts

de dades procedents de diversos grups concretsj i en un sistema en -

cara més avangat, els cáleuls electrón!es poden ésser fets també amb

un tipus definít de dades, d"un determinat grup d "aqüestes, i els —

resultats s'obtenen en forma de taules de freqüóncia, sóries d"in ——

dexs, tares, etc. Els bañes de dades de tipus analític poden identi

ficar correlacions entre la informacié memoritzada, exposar en tau —

les les dades identificades i efectuar operadons amb les dades ele—

gides i tabulades. Es especialment in5)ortant la deguda integraoié de

les dades de base heterogónies per a llur anólisi.

en -

En planificar un bañe de dades de la salut. la meta definitiva ha

d"ésser, efectivament, l"elaboracié d"un sistema d"ordenacié electr^

nica de caire analític; és un requisit previ essencial d"aquest sis

tema . que hi hagi un ampli joc de registre de dades sobre els ser 

veis i les activitats assistencials. Actualment, l'IESALUD no

disposa pas.

en

A través del mótode de reTinié de dades o sigui ¿e 1 "enquesta per

'-Bmstreig**, hom podría obtenir també informacié minuciosa 1 potser —
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aquest sigui l'iSnic procediment, en algunes ocasions, per a acense —

guir.la. Per& aquest sistema tampoc no és enqprat  a l'XNSAIUD.

D'altra banda no és fácil d'establir una relació entre la labor

del personal en salut i les neoessitats conegudes en matéria de la

utilització deis servéis sanitaria.

Tot el que hem dit implica la utilitzacid i per tant la formacid -

de professionals técnics en estadística sanitaria; en demografia; en

ordenacid electrónica de les dades i llur aplicacid; en ciéncies de -

, els quals serien
(6)

la informacid; en epidendologia especial, etc.

també els encarregats de complir els objectius docents i d'utilitzar

tota 1 "estructura sanitaria per a realitzar la investigacid bósica i

aplicada en les di tes mataries.
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12«d. Sobre la oportimitat d'^un pía oatal& d'*Inform&tica Sanit&ria

Xbi pía d^inform&tica a Catalunya s^imposa en aqueste moments de cons-

tltucid autonómica de la General!tat 9 quan el volum de les dades que es -

produeixen al pa£s cataló, ja no pot ésser tractat manualment si no és amb

la pórdua d‘*tm temps que té més valor que el que pugui ésser en^rat per a

muntar un sistema mecanitzat de traotament de dades*

Cal un bon sistema de mecanitzacié sanitario—assistencial si volem

estar sempre adequadament informats del que passa en aquest oanp i 9 nata—

ralment9 també amb rapidesa* A±xb només és possi ble peí prooediment d'una

mecanitzacié crganitzada racionalment i que de manera progressiva sigui —

ampliada fins a assolir cotes satisfaotóries*

Intentar el plantejament d"un pía d'informática d'acord amb uns prin

cipia generáis indiscriminats9 creiem que féra un error greu*

El pía exigLria l'experióncia d'un suport avaluat prÓviament9 suport

que el país catal& encara no té* Aquesta experióncia proporcionarla la —

base de partenqa i indicarla el camí més corréete  i pr&ctic a seguir per

reestructurar o més ben dit estructurar el sistema d'informacié deis ser-

veis de salut i a continuacié completar—los amb un subsistema que reagru-

pés totes les dades d'infermexla9 incloses les epldendológiques*

Efectivament i d'acord amb les orientacions dictadas per l'OMS i al -

tres Institucicns Sanitóries sembla9 davant la situacié que hi ba a Cata

lunya 9 que cal construir un Sistema d'informacié Sanitaria que sense gal-

re sofisticacié i adaptat a les nostres possibilitatS9 permeti disposar —

de les dades imprescindibles i en el temps oportil9 per corregir errors —
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passats i planificar amb racionalitat i economia les actuadons que si—

guin més necessáries i ütils.

Quant a aquest punt, la proposta de territorial!tzacid efectuada

d'acord amb el Mapa Sanitari elaborat per la Conselleria de Sanitat

la General!tat de Catalunya, ofereix \ana colla d "avantatges

tre, referent a la Informacid, reduir la unitat de la recepcid de

dades i aproximar-la al lloc on es realitzen els actes sanitaris.

en perme

le

D'

de

 —

s —

al-

tra banda, els servéis d'informacid i d'epidemiologia de cada una de

les árees de salut podran controlar, vigilar i actuar amb molta mds 

proraptitud que ara, i garantir, en conseqüéncia, un coneixement més -

profund de la realitat i una base per a la planificacid, coses de les -
(7)

quals avui dia estera orfes
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Ulniatarlo da Sanidad y Seguridad Social
INSTITUTO NAdONAL DE U 9VLUÓ

Subdiracción Genaral de Adminiatracidn Ejercicio 19 . ●

DIRECCION

XMSTZTUCZOM

CLAVE

>  LOCALZDAO 

’■ EMPLAZAMIENTO

COSTE»MEDIO KORA-CONSÜLTA EN AMBOLATOKOS, COMSOLTORIOS O EM INSTITUCIONES CERRADAS
(POR CONSOLTAS EXTERN»)

M* de horas
de consultas

en el año
Coste aedio >

hora-consulta
Zs^rta

sosten tmiento'SERVICIOS y CONCEPTOS

MEDICINA GENEBALi
^rsonal .i...
Locales 
Material .....
8. Sanitarios
G. Diversos ..
Aaortizacicnos

Total iledicina General

RADIOLOGIA t '
Personal 
Locales 
Material 
8. Sanitarios 

'  Q. Diversos 
Aaortizacióttss ....

Total Radiología

ANALISISt
Personal 
Locales  ;
Material 
S. Sanitarios
G. Diversos ..
Aaortisacionas

Total Análisis

RESTO DE ESPBClALZDADESa

.  Personal
Locales ........●«á......

‘ Material 
S. Sanitarios
6. Diversos ..
Aanrtisaeiones

Total Resto Especialidades

.j
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Ministerio da Sanidad y Seguridad Social

INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD

Sübdirección General da Administración
gjcreieio 19

DIRECCION .
INSTITUCION
CLAVE

LOCALIDAD

EMPLAZAMIENTO

PROMEDIO MENSUAL DE TITULARES DEL DERECHO Y BENETICIABIOS
ADSCRITOS

Radiología AnálisisM. General R. Espsclslidade

Titular del derecho ...
Beneficiarios 

Total

Iniiics de beneficiarios

por titular del derecho

Horas y numero de consultas t

H* de consultas en 1979Total ho
ras da ~
consulta
en 1979 ‘

Días de
consulta
en 1978

N* diario
de horas
consulta

N* facul
tativos

ESPECIALXDAl^S
Sucesivas TotalNuevas

Cirugía General ....
Traumatología 
Otorrinolaringología
Oftalmología
Urología
Ginecología
Tocología 
Odontología 
Ap. Rssp. y Cir. ...
Aparato digestivo ..
Oeraatología 
P.P. Pamilia
P.P. Consultor 

Mutr. y sscr.interna
Otras especialidad.

Totales Bapecialid.

Hsdieina General

N* de actos mádicoa o ser
vicios a enfermos tratados
con asistsnfcia ambulatoria

Radiología

M* de unidades analíticas -
por sexvioioa a enfermos taa

Análisis

de de

BL ADMZaZITilADOlU
V* B*

BL DIRECTOR,
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En la introduccié manifestavem el nostre desig de que aquest

treball tingues carácter essencialment tecnic.

de gairebé tots els temes s*ha limitat a exposar lo realitat

objectiva, juntament amb apreciacions sobre el funcionalisme

del sistema, fruit de la nostra experiencia diaria, Creiem

que l'objectiu principal s’ha aconseguit.

Així i tot, sense voler repetir la informació, hem volgut

acabar amb unes conclusions, de carácter general,  i omb un

racter d'opinió més accentuat, que oferim, ordenades per capí

tols, en forma de comentaris breus, la qual cosa faro més ágil

la seva lectura.

La descripcié

ca

Capítol 1:

1) L’analisi de l*evoluci6 histórica deis "Seguros

Sociales" des de la seva primera etapa a principis de segle

fins la recent creacié de 1*INSALUD, reflexa amb tota clare-

tat la influencia exercida pels canvis polítics,

ferencies socials, econbmiques i administratives,

serioses dificultats coordinadores de tot ordre sorgides

bretot a causa de la confusié amb

per les di-

així com le

so¬

que els diferents Organis-

s

mes han interpretat les seves responsabilitats davant deis
servéis d'atencié medica.

En realitat es pot dir que no hi ha

seriosa.hagut una planificacié sanitario-social

2) La implantacié del S.O.E.

va fer sense una planificacié, ordenacié i instrumentacié ade-

quades, en forma antidemocrbtica, i sorpresiva per a les das—

ses sanitarios del país.

a España realment es

3) Malgrat que en tots els textos legáis del S.O.E● f

es fa esment de l'atencié sanitaria en servéis especiáis per

a la tubérculos!. assistencia psiquiátrico, infecc

ses, medicina preventiva, així com assistencia social,

malalties io-

la veri*-

tat és que encara avui dio no han tingut efectivitat aquests

servéis.
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4) Tot e.\ dispositiu assisteneial de la Seguretat

encara as recolza en els elements per-

en els sanitaria locáis,

organismos i entitats,

aemblant que la meta actual es la privatitzaci6 accelerada del

sector públic.

Social, fonomentalment

teneixents a les entitats gastores,

i els servéis c'oncertats amb altres

5) Encara

"Seguridad Social",

aqtesta fase técnica,

sa heterogenia de

tat social,

ara no resulta acceptable l'expressié

quan no s*ha aconseguit ni molt menys

i és patent la coexistencia d'una serio-

preceptes en materia de previsi6 i segure-

que están vigents.

6) Malgrat els triomfalistes as oliments de carác¬
ter sanitari i

1  social incidents en la llarguíssima etapa de

la dictadura franquista,

gués estat el
hem de preguntar-nos, sobre quin ha-

resultat i evolució de la Seguridad Social",

no s* bagues pioduit la guerra civil en

que va impedir a la II República la implantació i des-

envolupament d*un avancadíssim dret social,

assenyalat en la seva Constitució.

en el nostre país,

1936,

si

expressament

7) A España el sistema de protecció de Salut,

tinua patint de pluralitats de gestié sobreposades i combina

das en forma arbitraria i competitiva.

con

ocasionant perdues de

-

elevació de costos i moltesrecursos, duplicitat de servéis,

vegades un real perjudici

cia de les prestacions.

en relació amb la qualitat i efica-

Avui per avui, no existeixen les con-

dicions adequades per a contemplar amb excessiu optimisme la

situació i la possible evolució cap a un servei de salut per

a tots els ciutadans.

8) L*estructura administrativa deis servéis sanita

ria esta envellida i és insuficient i inadequada,  a tots els

nivells* En els darrers anys dins d'aquesta estructura s*ha

pretes adoptar noves idees i corrents quant a la naturalesa i

funció deis servéis de salut, la qual cosa no deixa de ser

forassenyat i pot ser causa d*un més gran desondre, si no

s'atén fonomentalment la renovació de la forma d*administrar

i executar l*acció sanitaria, així com la formació del personal.
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Entenem que més que una remodelació s*hauria de procadir

troncar motiles anteriors i adaptar els Instruments existents

a un nou i més democratic model.

9) Actualment, ais tres anys de constitait el Mi-

nisteri de Sanitat i Seguretat Social, encara es plasma el

fet evident.d*una manca de coordinacié entre els diferents

servéis depenents d'aquest Ministeri, com és patent en les

accions assistencials curativos, preventivos i rehabilitado-

res. Potser el canvi més important,en la nova política minis

terial i en la gestié institucional a través de l'INSALUD,

hagi estat el recent rélleu en els brgans superiors del su-

port tecnico-medic i sanitari, per a donar entrada a altres

de carácter gerencial, economista, empresarial i executiu.

Encara que és ben possible que abans de finalitzar aquest es—

tudi una nova remodelació o reorganització origini altres

canvis.

r

10) De tota manera un Pía Nacional.de Salut s'ha

d*enfrontar en primer lloc amb problemes de decisió política,

deixant—se de banda interessos personáis o particulars; en

segon lloc amb problemes de coordinacié delimitant amb molta

atenció i en forma precisa líarticulacié del Pía amb les

accions de les diferents Institupions i organismos que conr

formen el sector Salut; amb'problemes de financiació defi-

nint categbricament el que s'ha de fer en funcié del diner

disponible, sense prometre mai el que és* impossible financar,

i invertir fidelment el disponible; problemes d'organitzacié

d'una estructura clara i eficac de l'equip administratiu i

del sistema de control estadístic, tecnic i pressupostari,

que permetin avaluar la consecució deis objectius previdmeht

fixats; problemes de personal quant a la seva selecció, for*!-

mació , capacitacié i dedicació; problemes de subministre, i

finalment problemes tecnics quant ó les normes administrati*?

ves de la gestié.
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Capítol 2:

intormació que es té, sobre el funcionament

de la xarxa assistencial extrahospitalbria de l'INSALUO és

encara molt deficient, i es limita estrictament

descriptius. Es desconeix la magnitud real del col.lectiu a

protegir, disposant-se

a aspectes

d'índexs de titulars/assegurats poc

encara inferiors, ais d*altres regions espanyoles.
fiables,

12) Les característiques més elementáis

tiu d*assegurats (fonamentalment

desconegudes; aixb és molt

sos.
greu, dones l'assignacié

i els honoraris del personal

del coLle¿

les demografiques) resten

 de

sanitari de cupo, están re-

amb aqüestes variables.

recur-

lacionades directament

13) No és possible aplicar tecni

sistema, estudiant la

i

se

ques per a valorar
qualitativcment el

va eficacia i/o
eficiencia:

no existeix la informacié necessaria. ni probable-
ment els canals per a obtenir-la.

per nivells assistencials,

xen només molt somerament (només

inelús el nombre de visites,

i els fluxos de malalts. es conei-

se sap, en realitat, la de-

mando actual deis assogurats).

14) Els
recursos de l'INSALUD en personal sanitari,

xarxa assistencial. s6n molt importante; i sembla
així com la

per a millorar-la, aug-

proporcionades, homoge-

en suprimir desigualtats interprovincials i

raonable comptar amb aquesta realitat

mentant la qualitat de les atencions

neitzant 1'oferta

rurals-urbanes.

15) El nombre de metges

augmentar-se lleugerement , zones
en

de M.G. és acceptable. Deu

 selectivos (amb problema-
tica sanitaria especial;

primer nivell assistencial esta molt degradat,

terístiques do l*exercici professional,

densament poblados, ets.). Aquest

por les carac-

i distorsiona tot el

sistema assistencial.

16) No obstant, l'atencié d*especialitats ofereix

un panorama desolador. Aquest nivell ha de reorientar els seus

objectius totalment. L* "estructura piramidal" és excessivoment

rígida; algunos espocialitats sén inoxistents. altres no tenen
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justificQció i totes ofereixen pessims. servéis. Barcelona i Gi-

estan millor dotades que Tarragona i Lleida.roña

17) Barcelona i Girona compten proporcionalment,

amb mes ATS i auxiliars, que les altres dues províncies cata

lanes.

18) El nombre total de metges de 1*INSALUD a Catalu-

assegurat, esta folgadament situat dins del que es

un país industrialitzat, sobretot

nya, per

considera convenient per a

a Barcelona.

el nombre total d’ATS siguí19) És preocupant que

inferior al de metges:

ció” del sistema,

cds valor que es

aixb ind

en el sentit

dona al person

ica 1'excesiva "medicalitza-

i l*es-literal de la paraula-,

al auxiliar titular.

20) Avui per avui, el sistema assistencial esta to

fo rma i contingut. Provoca la insa-

del professional i del teoricament próte

sis tema amb mecanisme ¬

talment viciat en la seva

tisfacció simultania

git. Pot qualificar-se com un

la seva elasticitat permet absorbir tota nova demanda,

augmentar élórefectius i disminuint vertiginosament la

a deman

da";

sense

qualitat.

21) L'equipament de les institucions obertes és de-

inutilitzable, spbreutilitzqt, o ha desapare-ficient, escás,

gut.
!  ■

22) Les múltiples divisions del sistema (per moda-

litat d'assistenciai administratives, geografiques, etc...)

fan d'aquest un ens extrpordinariament complex, en els moments

actuáis visiblement abandonat a la seva sort.

Capítol 3l

23) La situació actual en els brgans directius deis

Hospitals de la Seguretat Social requereix una urgent legis-

lació.

24) El nombre de Hits hospitalaris propis de la Se-

guretat Social a Catalunya (4.652), dona un índex de només 0*9
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Hits por 1.000 protegits, el que d6na una idea de la importan

cia que té el sector concertat por a que es pugui oforir una

dotació hospital2iria correcta.

25) El nombre de Hits per metge en els hospitals

de la Seguretat Social dq^es quatre províncies catalanes osci-

1.1a entre el 2*11 de Barcelona i el 4*51 de Lleida. Aquestos

xifres que sén molt inferiors a les de 7 Hits per metge que

dóna l'Avantprojecte de Reglament d*Hospitals

generáis, quirúrgics i maternals.

26) A nivell inter-regional la mitjana catalana de

2*38 Hits per metge és la penúltima de tot l'Estat,

sent superada peí 2*08 de la Regió Centre.

per a hospitals

només

27) El nombre de Hits

cil.la entre el 0*79 de Lleida i el 1*32 de Barcelona. Aqües

tes xifres també són molt inferiors a les esmentades en 1*

Avantprojecte de Reglament d'Hospitals el qual dóna una mitja
na per

per persnal d*infermeria os

a hospitals generáis, quirúrgics i maternals de 3*8

-

Hits per infermera.

28) A nivell inter-regional Catalunya, amb una mit¬
jana d* 1*22 Hits per infermera se sitúa per sobre de la mit¬

jana estatal que és d* 1*18 Hits per infermera. L* índex més

per infermera i elalt correspon a Canaries amb 1*88 Hits

més baix a Extremadura amb 0*85.

29) Les taxes de freqüentació hospitalaria en les

quatre províncies catalanes,

xes, oscil.lant entre el 85*8 ingressos per 1.000 habitante

a Barcelona i el 64*8 de Girona. Aqüestes taxes disminueixon

sensiblement quan es refereixen ais hospitals de la Seguretat

Social, en que en aquest cas la taxa més alta és la de Tar

gona amb 69*8 ingressos per 1.000 protegits i la més baixa

correspon a Lleida amb 39*37 ingressos per 1.000 protegits.

en general, són encara més bai-

ra-

30) A nivell inter-regional la mitjana catalana de

freqüentació hospitalaria que és de 83*5 ingressos per 1.000

habitants se sitúa per sobre de la mitjana estatal que és de

74*9. Les taxes més altes corresponen a Extremadura i Balears
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ambdues amb un 92*8 ingressos per 1.000 habitante  i la mes

baixa correspon a Astúries—Galicia amb 61*4 ingressos per

1.000 habitante.

Quant a la .xarxa de la Seguretat Social la mitjana catalana

de freqUentació és de 79*13, superior també a la mitjana es

ta taxa més alta en aquest cas corres-

Andalucia Occidental amb un 85*22, sent la més baixa

d*Astúties-GalIcia amb un 42*95 ingressos per 1.000 pro-

tegits.

total que és de 68*26.

pon a

la

31) Els índexs de Rotacié malalt/llit en les qua-

províncies catalanes sén relativament baixos, els refe-

Hospitals Generáis, oscil.lant entre el 21*5 de Barce-
la resta d*especialitats esen

tre

rits a

lona i el 15*2 de Tarragona,

les xifres normáis.mantenen

turn-
32) A nivell inter-regional Catalunya amb un

" en els hospitals cpierals de 20*6, en els quirúrgics de

maternals de 30*7 i en els infantils de 25*5,

amb escreix la mitjana estatal que se sitúa en 19*3;

over

27*6, en els

supera

25*8; 25*4 i 15*0, respectivament.

extrems sén en els hospitals generáis, Andalu-Els "turnover

cia Occidental amb un 23*8 i Aragé amb un 14*5; en els quirúr

gics Canaries amb un 36*5 i Astúries-Galícia amb un 21*4; en

els maternals Canaries amb un 33*0 i Aragé amb un 8*7 i en els

infantils repeteix una altra vegada Canaries amb un 36*7 i

Basconia—Novarra amb un 3*1.

33) Les estajes mitges generáis de tota la xarxa

hospitalaria en les quatre províncies catalanes se sitúa a

Barcelona i Lleida en unes xifres correctos (13*98 i 12*50)

respectivament,mentre que a Tarragona i Girona sén excessiva-

ment altes (30*81 i 25*45) respectivament. S*ha de teñir en

aqüestes dues darreres províncies el nombre decompte que en

Hits psiquiatrics és molt elevat, la qual cosa modifica real-

ment, les estoíícles mitges.

A nivell de la xarxa hospitalaria de la Seguretat Social aqües

tes estcuT<|es mitges disminueixen ostensiblement  a xifres que

se sitúen entre un 6*44 a Girona i un 8*82 a Barcelona.
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34) A nivell inter-regional l’estada mitja de’ tots

els hospitals catalans (15'90),

estatal (17'40). Els valors extrems els trobem a Llevant amb

una estada mitja de 13'29 i Aragó amb 21'88 dies.

En la xarxa de la Seguretat Social 1'estada mitja catalana és

de 8'58 dies, el que la sitúa també

tatal que és de 8*99.

ponen a Andalucia Occidental amb 6*48 dies d'estada

Regió Centre amb 11*16 dies.

se sitúa per sota de la mitja

per sota de la mitjana es

Els valors extrems en aquest cas corres

mitja i

na

-

-

35) Els índexs d'ocupació per a les quatre provín-

general relativament baixes oscil.lant entre

79*59% de Tarragona (que és l'excepció de la regla) i el 62*04
de Lleida.

cies son en
el

36) A nivell inter-regional la taxa d'ocupació mit

ja a Catalunya que és del 66*79 se sitúa per sota de la mitja-

estatal (69’59). El percentatge d'ocupació més alt corres-

pon a Castilla-Lleé amb un 74*33% i el més baix a Llevant amb
un 64*02%.

na

37) Les intervencions quirúrgiques representen més

assistencialde la meitat (exactament el 51*4%) del treball

deis Hospitals de la Seguretat Social a Catalunya.

38) Les dades sobre 1'assisténcia obstétrica posen
de manifest dos fets fonamentals:

Ir.- Que a excepció de Barcel

són assistits en

províncies,

ona,

els hospita

sobretot Girona

en que el 93*3% deis parts

en les tres restants

es conserva una

considerable (21*1% i 14*4%

ls,

i Lleida,

xifra de parts domiciliaris

respectivament).

2n.
- Que la medicina privada té una forta implantació

terreny ja que del total de parts assistits

tais són d*assisténcia privada el 39'9 a Barcelona,

53*5 a Tarragona, el 62*6 a Lleida i el 62*2 a Girona.

39) Les taxes de necropsies, tant en la xarxa hos-

com en la de la Seguretat Social (15*5% i 17*8%)

són inferiors al que marquen els patrons de qualitat internacio-

nals (25%).

en aquest

els hospi-en

el

pitalaria general
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Capítol 4t

40) Existeix una mala distribuci<5 i organitzaci6

territorial deis servéis d'urgencia, muntada mes sobre cri-

burocratics que de demanda sanitaria.teris

41) Existeix una separació inadequada, segons el

entre 1'assistencia primaria, així com 1 ● hos-nostre paren

pitalarkj i el Servei d'Urgencies i Assistencia Domiciliaria.

42) El Servei d^Urgencies no té organització ni

materials per a resoldre problemes assistencials mit-mitjans

janament importante. Només poden adre<?ar un malalt cap a un

hospital, sense saber almenys si aquest té Hits Iliures.

Tot aixb complica i encareix notablement el sistema.

43) Els metges i practicants no tenen protecció

aqueste enviin davant el més mínimlegal el que provoca que

dubte ais malalts a centres hospitalaris.

44) Si bé recentment han existit assaigs, fins el

moment les urgencies de la Seguretat Social han estat plani

ficados sense teñir en compte altres facilitats en aquest

proporcionades per centres públics i privats, aliens acamp

la Seguretat Social.

45) La xarxa d'urgencies de la S.S. és sempre insu-

perb e^ecialment en les brees rurals i semirurals.

existeixen Servéis Especiáis d*Urgencies (Tercer nivell)

ficient,

Només

a la ciutat de Barcelona i la seva rodalia.

Capítol 5;

46) No ha existit una veritable, racional i plani

ficada política de concerts per part de l*Entitat Gestora.

47) És inajornable la posta en marxa d*una reorga-

ització total del sector concertat. En aquest sentit, encara

amb limitacions importants, valorem com positiva la Reso*^

n

que

lució del 3 de maig de 1980 de la Secretaria d’Estat per a la

Sanitat, sobre regulació de 1 *assistencia sanitaria concertada.
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48) El nombre total de Hits concertats a Catalunya

(13.221) representen gairebé les tres quartes parts (73'9%)

l'oferta total de Hits de la Seguretat Social.

de

49) El tant per cent de Hits no concertats presen-

significatives diferencies provincials.

Serveixi com exemple els només 135 Hits no concertats de la

provincia de Tarragona davant els 819 de la de Girona.

ta unes importants i

50) El preu mig de l'estada/dia a nivell católa és

encara que amb unes diferencies interprovin-

3.999*77 pts, Girona 2.349*9

de 3.019*3 pts.,

ciáis significatives (Barcelona;

pts.).

Capítol 6:

51) Ha existit un increment important en el consum

de medicaments el nostre país ( de l*ordre del 145*18% enen

el període 1970-1976).

52) Els farmacs mes usats son els antiinfecciosos,

'aparen digestiu i metabolisme, i els de l'aparell
els de 1

respiratori.

total.
En conjunt representen gairebé el 60% del consum

53) La Seguretat Social absorbeix mes de les dues

terceres parts deis medicaments que s'utilitzen en el país.

54) La practica totalitat del consum farmacéutic

es per Hiurament directa de receptes mediques.(96,15 % en 1976).

55) El cost per recepta és molt similar en les qua-

tre provincias catalanes (mitjana de 234*47 pts.). Igualment

que el nombre de receptes per assegurat (mitjana de 2*45). El

cost per assegurat,

significativas (mitjana de 563*75 pts.

en canvi, presenta algunes diferencies

amb valors extrems de

per a Tarragona i de 450*2 pts. per a Lleida).627*5 pts.

56) Existeix un ciar procés de concentració en la

industria farmacéutica.

57) La penetració de capital estranger en la nostra

industria farmacéutica és important.
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58) Sembla excessiu, sense cap dubte, el nombre

d*oficines de farmacia existente.

59) El nombre d*habitants per farmaceutic (1862

1976) aleshores ja es considerava més que suficient.

60) Els recurssos humane de la Inspecció farmacéu

tica són actualment molt escasees ó Catalunya.

6l) En canvi la mecanitzacié gairebé total del pro—

cés de recollida i elaboració de dades, ofereix unes possibi-

sempre aprofitades totalment.

en

litats no

Capítol 7;

62) Les prestacions economiques sustitutives de sa-

lari tenen una estreta relació amb els sistemes d*assisténcia

sanitaria. La col.lectivització de 1'assistencia medica i la

generalització de la protecció de la Seguretat Social a grane

sectors de població,porta a coresponsabilitzar d*una

directa a la professió medica en el compliment adequat deis

objectius socials deis subsidis per malaltia.

manera

63) En general els facultatius de la S.S.

actitud de distanciament davant del problema. Sens dubte

flictivitat del tema, amb les seves interferencies en

i6 metge-malalt i les presaons que reben per que

de control social, refor9o aquest pensanvent,

línia de coses, la burocratitzacié i massifica-

»assistencia primaria impedeixen tot tipus de plante-

tenen

una

la con

la relaci

adoptin un paper

En la mateixa

ció de 1

jament integral i coherent del problema.

64) Les solucions no están ni en l*augment de con-?

burocratics ni en els mecanismes coactius, pero tampoc

tracto d*ignorar i desinteressar-se del problema.  A fi de

fomentar

tar la seva

ral, davant del malalt i la societat, amb una medicina de bono

qualitat i una més gran independencia davant les pressions de

1' Administració i les empreses. En aquest camí es p0dri«\ tro-

bar vies de solució ais problemes.

trols

es

actituds responsables deis facultatius s*ha d’augmen-

llibertat en la indicació i la seva autoritat mo-
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65) Quant a l'apartat anterior, sembla poc adequats

els Controls medies paral.lels, siguin a través deis metges

d*empresa o a través d'Inspeccions mediques. En aquest sentit

s6n especialment desafortunades, i pensem que inoperant, les li

nios de control contingudes en l'Estatut deis Treballadors.

66) Els malalts amb invalidesa provisional hauran

de ser sotmesos a Controls medies peribdics i sistematitzats

en el moment d’iniciar el subsidi. La documentació clínica

haura de ser completa i estar permanentment actualitzada. En

aquest cas seria convenient 1'existencia d'un control medie

supervisés i tutelés l'evolució,

assistencial directo.

i fos extern al sistema

67) En relació amb la Invalidesa Permanent, els

Tribunals medies o CTC ens sembla el metode méd idoni. Ara bé,

el seu funcionament ha de ser estricto i amb professionals

qualificats o especialitzats en la materia i amb possibilitats

de diagnostico autbnoms amplies. Així mateix els reconeixements

han de ser minuciosos i objectius a fi de recuperar el seu

prestigi i credibilitat davant deis organismos judicials compe-
tents.

68) L'anblisi de la influencia de les condicions de

treball en les diverses situacions de salut de la població i

en la incidencia i prevalencia de determinados malalties deu

ser/L'objectiu d'una medicina moderna.

Els problemes d'absentismo, invalidesa, etc. no poden ser

abordats sino és des d'aquesta perspectiva integral de la

persona i les seves condicions de vida i treball.

Capítol 8;

69) Les prestacions d'ortopedia suposen en l'actuali-

tat una desviació evident deis seus objectius assistencials.

A fi de corregir-los és necessari arbitrar mesures que mante-

nint el dret a la prestació, dificultin el frau i els abusos.

En aque^ sentit, el preu únic per efecto i la limitació de

prescripció en les plantilles ortopediques a determinados en-

titats nosolbgiques previament protocolitzades, serien
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eficaces. Tambó una actitud sancionadora enérgica en

avui per avui, impres^

mesures

els casos de dicotomies i "tarugos" és,

cindible. La Ilibertat d'elecció de casa ortopédica ha d’anar

unida a una política de concerts que impedeixi el pagament di
normativa similar a la

recte per l*assegurdt, establint

que regeix amb les oficinés de farmacia i

una

la Indústria Farma^

ceutica.

haurien de des-

reglamenta-
70) Les prestacions extraordinarios

com a tais i convertir-se en prestacions

el cas de tractoment i intervencionsen
apareixer

ries, principalment

especiáis. Quant o 1●assistencia odontológica s'ho de plante-
d-una manera integral, i en els seus aspectes preventius

la sanitat pública. L'envergadura
jor

incorporar-se a
económica d

1'assistencia en

e

i a estudiarortodbncia exigeix que es comenci

b amb perspectiva de futur, la seva incorpora-
d'assistencia sanitbria de l'INSALUD.

amb cautela, pero

ció a les prestacions
de que no s'ha de considerar

. Així mateix l’assisten-
No hi ha cap dubte

dins Obi capítol d'assist'encia social
deu incorporar-se a les prestacions de lacia psiquiátrica

S.S. ,perb amb mes urgencia inclús que el tema exposat anterior-

ment.

71) Els pagaments de despeses s*han de contemplar
actualitzada que tingui en compte el conjunt

han portat a utilitzar servéis aliens. Perb,

tracta de finan^ar la Iliure elecció

normativa

de situacions que

tampoc es

centre sanitari a través d'aquesta prestació sinó d’aconse-

equilibri entre mantenir un dret per a casos excepcio-

possibilitat de desviacions deis seus objectius.

en una

de metge o de

guir un

nals i la

altra banda, és evident que una oferta pública de quali-Per

tat i homogenia permet reduir la demanda de servéis privats
d'elecció voluntaria i, en aquest supbsit,ha de serais casos

es faci carree del cost econbmic de la sevala persona la que

decisió. Tanmateix, els casos dubtosos sempre existirán i per

aquest motiu s'ha de mantenir aquesta possibilitat en el sis
tema de S.S.

72) Les consideracions sobre la política de con

certs son aplicables respecte al transport sanitari en
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ambulancies. En relacié ais abonaments de taxis s'haurien de

perfeccionar els mecanismes de control contra el frau.

Capítol 9;

73) La gestió i funcionalismo de l'INSALUD encara

están basats en criteris autoritoris de centralitzacié,
cratisme i poca participació democrática

buro-

.

74) Ultimament s'esta produint un gran confusio-

nisme com a conseqüencia del canvi constant de normativa i

persones, que esta patint l'INSALUD.

75) Els executius del sistema,

seves capacitats de decisié,

seva gestió.

funcionaris, tenen

el que origi-
molt mermados les

na la inefectivitat de la

76) Encara están poc configurados les facultats

rn i Comités d'Empresa,

usuaris en la gestió provincial i institucio—

així com la parde les Juntes de Gove

ticipació deis
-

nal.

77) L'elaboració de

es purament burocrática.

pressupostos, plans econbmics,

no permetent cap gestió autónoma.

78) Les dades obtingudes per control de gestió,

són incompletes i burocrótiques, i creiem que no ofereixen

cap classe d*ojuda per a la planificació. Així els executius

La fiabilitat dedel sistema no tenen punts de referencia,

les dades obtingudes és a mes a més dubtosa.

Capítol 10;

79) Les funcions del Cos Sanitari de l'INSALUD no

S'haurien de separar clarament les de

Direcció i Gestió de centres tancats, la Inspecció

la Gestió de 1'Assistencia extrahospitalaria.

están ben delimitades.

pura” 1

80) Els integrants del cos/infravalorats i subuti-

litzats. S'ha de fer possible un major grau de professionalit-

zació del cos. que ha de ser quantitativament suficient i mi

llón distribuSt per orees. Així mateix. els criteris de
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nomenaments i de provisid de vacante cal que obeeixin a nor

mes clares i transparents.

81) La necessitat urgent d'introduir profundes

normes racionalitzadores del sistema assistencial implica,

previament, redefinir el papar del eos sanitari, que seguirá

sent l'eix vertebrador de tot el,dispositiu assistencial. La

inspecció periférica (de zona) ha de desapareixer gairebé

totalment per a despla^ar-se "centrípetamente, comptant amb

fort recolzament administratiu, ibgicament mecanitzat.un

Contrariament, és imprescindible potenciar la gestid autónoma
aixb ternaria el carácter tecnico-sani-per orees sanitaries;

ha d'oblidar rapidament el malson diari detari al Cos, que

la tensió amb els assegurats. Els drets d'aquests s'han de

través de mecanismes de participaciéi i no a tra-respectar a

vés de la reclamacid individual.

Capítol 11;

82) Els sistemes remuneratius,del personal sanita-
sistema públic. Ara bé, tant el

ri,actuáis sdn adequats a un

sistema copitatiu com. solarial s'han de perfeccionar i.modi-

tenen imperfeccions evidents i fins a cert puntficar ja que

s’han apartat deis seus objectius iniciáis.

83) El sistema de coeficient ha de ser corregit

en diversos aspectos. Entre els mes importants están: calcul

de l'hora del salari a partir de la poblacid real encomanada

al metge i no deis titulars, valoracions diferents ais pen-

sionistes i ais joves; incentius per a activitats de medici

na preventiva, medicina escolar, etc

nal al cupo i activitats, etc

la seva organització ha de ser vertical (jerárquico i en ser

véis) i no horit.zontal i en base al cupo, i en conseqUencia

remuneració ha de ser salarial.

dedicació proporcio-● I

Quant ais especialistes

la seva

84) El sistema salarial ha de contenir tot un sis-

d'incentius que potenciln la dedicació plena o exclusivatema

al sector públic. En aquest aspecte, i sense aprofundir en

el debat ens sembla nefasta la política de progressiva
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disminucio del poder adquirit deis metges jerarquitzats de la
S.S.

1 *assistencia pública.

Així mateix la remuneració salarial,

de guardar relació amb el vol

d’autosuficiencia assistencial,

que ha portat a disminuir la dedicació i interes per

en regim ambulatori, ha

de treball i amb els nivellsum

etc

85) D'altra banda,sembla imprescindible que el

control administratiu deis honoraris es porti a nivell de la
institució o

una flexibilitat
zona on es presten els servéis, i que existeixi

en la política salarial per a possibilitar ais

organs de govern 1*incidir en el desenvolupament deis
així

servéis,

com en la resposta a problemes específics i conjunturals.

de
86) Quant els mecanismes/provisió de vacants el

el ser concursos

igids (Baremos),i el poc pes deis facultatius i

infermers del centre en la selecció del

tret mes negatiu és la

de merits r
seva centralització,

personal futur.

En aquest aspecte l*essencial és

lecció pels c

on es presten servéis.

organs de gestió del

una participació en la se-

centre sanitari o de la zona

87) La centralització de tots els aspectos de po¬
lítica de personal és

una de les causes de desorganització

1 mal funcionament de nombrosos centres assistencials de

a nivell de centre
1'INSALUD. Una forta descentralització

unida al necessari control pressupostari, en els aspectos de
personal és imprescindible

política de gestió eficaz i eficient.

si es vol abordar mínimament una

Capítol 12;

88) En 1'estructura de 1'INSALUD s'aprecia una

falta d'informació sanitaria fiable i objectiva. El procedi-

ment de control de 1'assistencia sanitaria intra  i extrahos

pitalaria, tant sota el punt de vista qualitatiu com quanti-

tatiu, es obsolutoment inefica9.

89) Considerem que es necessiten métodos de plani-

informatica que utilitzen dades dignes de confianza.
ficació
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uniformes, i normalitzats, i que permetin aconseguir resul—

tats bptims o curt termini.

90) A nivell de país católa, s* imposa una mecanit—

zació sanitario informático, organitzada racionalment

que es

per a

puguin aconseguir nivells satisfactoris. Aquesta meca~

ització precisara de 1 * experiencia d*un suport tecnic amplin

i previament avaluat, el qual ha de proporcionar una solida

partida cap el comí més corréete i practic a seguibase de r.
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ANNEX-A

Estructura de la despesa sanitaria a Catalunya.

En aquest annex i en les taules següents hi ha les dades mes important!

quant a la distribució de la despesa sanitaria de 1*INP a Catalunya

l'any 1977. A totes elles s*ha calculat el percentatge sobre el total

de l'Estat,

al Regim General.

globalment i prestado per prestado, i sempre referit

A la Taula A-1, veiem que la recaudado de quotes  a Catalunya corres-

pon al 22*3% del total d'Espanya; aquest percentatge es manté a la

Taula A-2 de la distribució provincial per contingencies al fer-se

la distribució amb uns criteris comuns al conjunt de l’Estat.

A les Taules A-3 hi són ressenyades les despeses d'assistencia

per contingencia. Sobresurt el baix percentat-

i la causa d'aixó es que lastitucions Sanitarios,

sanitaria contingencia

ge 13*07%

Seguretat Social

en In

a Catalunya té un dispositiu assistencial propi,

menor al d’altres províncies en relació a la seva població asegura
da i al seu volum de recaudació. Així mateix destaca el lógic pes de

en l’assistencia concertada de Catalunya i l'elevat per-

Les prótesis i vehicles per a invalide hi són

Barcelona,

centatge de consultes.

tambe en percentatges alts comparant-los amb d’altres prestacions.

La xifra total de 51.401.636.986 de pessetes

sistencia sanitaria de la Seguretat Social i

17*14% és una quantitat a valorar adequadament en el

despeses d'un sistema tan centralitzat, sobretot en el que fa refe

rencia a les despeses d*administradó,

tes Taules.

com a despesa per as-

1 el seu percentatge de

conjunt de le

les quals no consten en aqu

s

es-

Finalment els subsidie temperáis están

en la qual sobresurt la importancia de la Invalidesa Provisional:

42*93% sobre el conjunt de l'Estat.

ressenyats a la Taula A-5,
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RECAUDACION DE CUOTAS, DISTRIBUCION

PROVINCIAL EN CATALUÑA 1977.

DELEGACIONES TOTAL

94.715.253.068BARCELONA

TARRAGONA 6.394.860.421

LÉRIDA 3.264.523.190

GERONA 6.788.948.896

TOTAL CATALUÑA 111.163.585.575

TOTAL ESPAÑA 498.049.384.466

% CATALUÑA/ESPANA 22'39é

Fuente: Elaboración propia a partir Memoria Estadística INP.
1977 (Madrid 1978).
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RECAUDACION DE CUOTAS. DISTRIBUCION PROVINCIAL POR

CONTINGENCIAS EN CATALUÑA. AÑO 1977

INVERSIONES EN
INSTITUCIONES
SANITARIAS

ASISTENCIA
SANITARIA

INVALIDEZ
PROVISIONAL

INCAPACIDAD LA
BORAL TRANSITO

RIA. .
DELEGACIONES

50.446.764.759 8.134.105.216 1.905.621.5901.520.049.724BARCELONA

128.928.031TARRAGONA 3.417.980.079 103.198.310 554.138.792

1.743.764.411LERIDA 66.205.74852.815.271 283.880.038

3.621.535.315GERONA 109.449.485 588.983.780 137.287.545

TOTAL
CATALUÑA 9.561,107.82659.230.044.568 2.238.042.9141.785.512.790

TOTAL
ESPAÑA 10.063.369.845266. 608.680.484 7.991.208.556 42.902.052.082

% CATALUÑA/
ESPAÑA 22*1% 22 ’ 3% 22’2% 22*2%

Fuente! Elaboración propia a partir Memoria Estadística INP. 1977.

(Madrid 1978)
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INCAPACIDAD LABORAL TRANSITORIA E INVALIDEZ PROVISIONAL

REGIMEN GENERAL

DISTRIBUCION PROVINCIAL EN CATALUÑA

SUBSIDIOS D E :

DELEGACIONES INVALIDEZ
PROVISIONAL

INCAPACIDAD LABORAL
TRANSITORIA

10.796.667.222 3.044.437.115BARCELONA

57.986.559623.041.778TARRAGONA

32.054.452273.421.492LERIDA

778.627.974 111.341.531GERONA

TOTAL
CATALUÑA 12.471.758.466 3.245.819.657

TOTAL
ESPAÑA 49.817.924.646 7.558.991.968

% CATALUNA-
ESPAÑA 25●03% 42*93%

Fuente; Elaboración propia a partir Memoria Estadística INP, 1977

(Madrid 1978).
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LA QUARTA REFORMA

Quan aquest treball era ja a la impremta es produeix

en el Ministeri de Sanitat i Seguretat Social al cap de tres me

ses de 1'anterior reorganització.

un nou canvi

De la crisi governamental n'ha sorgit un nou Ministre,

Oliart, que ¿e moment sembla que mantindra 1'actual esquema d'or-
ganització a

el Sr.

nivell ministerial (organigrama 1-15) canviant, ,pero,

responsables deis carrees mes importants.Aixíuna vegada mes els

la gran novetat

periencia de gerente, sembla haber-se acabat

que va constituir la incorporació d'homes amb ex- ●

.  En efecte,els nous

responsables d'aquests alts carrees procedeixen de la medicina

assistencialjoom el Dr. Varela nou Secretar! d'Estat
tat i del

per a la Sani-

cos de funcionaris de la Inspecció de Servéis Sanita-
ris i el Dr. Mestre nou Director General de l'INSALUD.

Aquest Institut ha

cions Generáis
sigut reestructurat, reconvertint tres Subdirec

en una i quedant 1'organigrama següent:

Subdirecció general d'Assistencia Sanitaria i Pres-

tacions Farmacéuticas.

- Subdirecció general de Medicina Laboral.

- Subdirecció general de Personal.

“ Subdirecció general de Formació de personal.

- Subdirecció general d'Administració.

- Subdirecció general d'Inspecció de Servéis Sanitaris.

En aquest mateix Real Decret 2001/1980 de reestructuració de

l'INSALUD, s'hi especifica la integració en aquest organisme de

1'Institut Nacional de Medicina i Seguretat en el Treball,

cola de Medicina del Treball,

1 'Es-

la Clínica de Malalties Professio-

1'Organització deis Servéis Medies d'Empresa i els Insti-nals,

tuts Territorials d'Higiene i Seguretat en el Treball.

Al Director General de l'INSALUD,

va atorgar la "jefatura

nistració Institucional de la Sanitat Nacional.

en disposició addicional,se li

i direcció de l*organisme autbnom: Admi-
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