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Radiografia als hospital de la comarca

Setmana
decisiva en la
negociació dels
acords laborals
als hospitals

La conseqüència
d’una manca
de finançament
històrica
Granollers
J.V.
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La directora econòmica de
l’Hospital de Granollers,
Carme Padullés, diu que els
ítems econòmics negatius del
centre són fruit d’una manca
de finançament històrica.
“Cal destacar els bons nivells
de rendibilitat que hem
aconseguit aquest exercici
malgrat l’entorn de crisi dels
darrers anys. El pitjor posicionament el tenim en els
ratis de solvència, liquiditat
i endeutament que, en representar partides del balanç
de situació, estan clarament
influïts per la història del
nostre hospital i no pels
resultats de l’exercici”.
Per Padullés, l’impacte
per les inversions fetes
en la dècada dels noranta.
“Després de posar en funcionament l’edifici on hi ha les
urgències, UCI, quiròfans i
sala de parts, la fundació va
patir un infrafinançament
continuat que li va fer acumular resultats negatius i
incórrer en fons propis negatius. Tensions de tresoreria,
augment de l’endeutament
i la consegüent davallada de
la solvència van esdevenir
el resultat d’aquella situació
que encara s’arrossega i que
només pot ser pal·liada aconseguint resultats positius”.
Valora l’impacte positiu dels
plans de viabilitat fets a partir del 2002 amb l’ajut del
Catsalut. “Hem trencat la tendència de resultats negatius i
hem aconseguit una notable
millora respecte de la situació
inicial. La tendència actual
és positiva i ens permet ser
optimistes”. Segons les dades
de la unitat de producció,
els hospitals vallesans tenen
números verds (vegeu quadre
de la pàgina 2).
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El nou espai d’urgències de l’Hospital de Sant Celoni que ara també vol millorar les sales d’espera

L’Hospital de Sant Celoni
enllesteix l’ampliació del
servei d’urgències
El centre incorporarà aviat pantalles per informar sobre els
temps aproximats d’espera, com ja fan Granollers i Mollet
Sant Celoni
J.V.

L’hospital de Sant Celoni acaba d’estrenar l’ampliació del
servei d’urgències amb què
els responsables del centre
esperen millorar alguns dels
aspectes en què l’informe de
la Central de Resultats del
Siscat els atorga pitjor puntuació, com la comoditat de
la sala d’espera o la informació sobre el temps d’espera.
Amb aquesta obra, s’ha
passat de cinc a vuit boxs,
cosa que permetrà passar
de 10 a 14 pacients atesos.
L’obra s’ha finançat amb
recursos propis de la fundació que gestiona el centre a
partir d’un crèdit del Banc
Europeu d’Inversions.
L’hospital treballa ara en el

projecte de remodelació de
la sala d’espera d’urgències
que es preveu iniciar en breu
i que inclourà la instal·lació
de pantalles per informar
els usuaris sobre els temps

El centre estudia
com reduir el
nombre d’ingressos
evitables
d’espera aproximats per les
diverses especialitats. El doctor mèdic, Roman Julià, espera que el consell de direcció,
que s’ha de reunir aquesta
setmana, aprovi el projecte.
Pel que fa a l’índex d’hospitalitzacions evitables (de
malalts crònics de diabetis,
insuficiència cardíaca o insu-

L’anorèxia
no és culpa de ningú.

Consulta avui. No ho deixis per demà.

ficiència respiratòria), en
què Sant Celoni està entre
els centres amb un índex més
elevat de Catalunya, Julià
diu que és una qüestió en
què s’està treballant. “Hem
començat a treballar més
intensament per posar en
marxa una nova estructura
d’hospital de dia i la unitat
de malalts crònics”.
Sobre els resultats de l’informe sobre aquest aspecte,
Roman Julià assegura que
cal tenir en compte que la
composició de la població de
referència de l’hospital, que
atén una població de 55.000
habitants, hi pot influir.
“Potser la composició de la
població és una mica diferent
d’altres zones de Barcelona i
això també hi influeix”, afirma aquest doctor.

Les negociacions en els
acords laborals en els hospitals de la comarca entren
en una setmana decisiva. Els
centres hospitalaris tenen
l’objectiu de planificar el
quadre de costos que hauran
d’afrontar en el proper exercici i, per això, les direccions
tenen intenció que els acords
es puguin formalitzar en les
reunions d’aquesta setmana.
Així ho apunta, per exemple, la direcció de recursos
humans de l’Hospital de
Sant Celoni. “Aquesta setmana tenim dues reunions i
esperem que, com cada any,
aquest també hi hagi acord”,
assenyala la directora de
recursos humans, Vanesa
Sánchez. En cas que no n’hi
hagués, l’hospital determinaria “quines mesures s’han
d’adoptar amb l’objectiu
d’assegurar que l’entitat no
tindrà dèficit en el proper
exercici”. Sánchez remarca
“la bona predisposició de les
dues parts” per arribar a un
acord satisfactori.
L’Hospital General de
Granollers negocia amb un
calendari similar. Els primers
contactes han donat peu a
poques aproximacions entre
la direcció i els representants
laborals, i en les properes
reunions s’ha de definir el
nou marc de relacions. La
inexistència d’un conveni
sectorial aboca a acords centre per centre i, si no n’hi ha,
s’obre una incerta modificació substancial de relacions
laborals. Els sindicats demanen implicació dels diferents
ajuntaments, membres dels
patronats directius dels centres afectats.
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