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Emergència sanitària

La sanitat privada catalana ha atès més
d’un 20% dels malalts de l’epidèmia
El sector reivindica el seu esforç i elogia la coordinació amb la xarxa pública
MARTA RICART
Barcelona

La sanitat privada catalana ha assumit almenys un 20% de la càrrega
assistencial que suposa la Covid-19,
estima el sector. Els centres privats
viuen l’epidèmia de manera paral·lela als públics, amb el mateix
esforç en la primera onada, i ara
també noten un augment de casos.
Ja s’ha reactivat la coordinació amb
els hospitals públics, que els deriven pacients per evitar la saturació.
En la primera onada de l’epidèmia, ACES, la patronal del sector
privat català, va informar que 26
centres d’aguts es van bolcar a atendre malalts del coronavirus (a part
de l’ajuda dels laboratoris i de clíniques especialitzades que van cedir
els respiradors, altre material i, fins
i tot, personal). Els centres privats
van augmentar fins a 2.600 els llits i
en un 86% (de 129 a 240) els d’UCI, i
han atès més d’un 20% dels infectats, explica Lluís Monset, director
general de l’ACES.
El volum d’activitat més importantdepèndelgrupQuirónSalud,el
gegant del sector, amb grans centres (Quirón, Dexeus, Teknon, El
Pilar, Sagrat Cor, Hospital General,
Clínica Vallès) que sumen 1.500
llits, 100 d’UCI. Només en aquests
centres, divendres un 15% dels llits
de planta i un 40% dels d’UCI tornaven a acollir casos de Covid-19,
diu Germán Barraqueta, gerent territorial del grup a Barcelona.
Els centres privats, a part d’atendre pacients amb Covid-19 de pagament i de mútues (a Catalunya 2,3
milions de persones tenen assegurança privada), es coordinen cadascun amb un hospital públic, que els
deriva pacients (amb el virus o altres patologies). Entre un 15% i un
30% dels pacients atesos en aquesta
epidèmia venen de la xarxa pública,
indica Monset.

va fer 108 operacions de càncer a
pacients del centre públic. Personal
del Mar creuava Barcelona per fer
lescirurgiesalcentreprivat,explica
Mercè Carreras, directora de cures
assistencials. L’hospital de Barcelona ha atès mil pacients Covid-19.
Divendres en tenia 40 d’ingressats.
La clínica del Remei rep pacients
de l’hospital de Sant Pau. Van ser
250 en la primera onada. I això que
els va agafar en obres, amb només
90 llits (6 d’UCI). Un 66% d’activitat va ser Covid-19. Aquestes últimes setmanes ja tornen a arribar
pacients del Sant Pau, explica el director mèdic, Anton Oliva.
Els centres privats intenten, com
els públics, mantenir l’atenció de
malalts d’altres patologies (i no només els casos urgents). Tot l’estiu es
va treballar més que altres anys per
recuperar activitat. “La població ha
de tenir confiança; els sanitaris fan

Com a exemple de
la coordinació, el Mar
va operar 100 dels seus
pacients de càncer a
l’hospital de Barcelona

MANÉ ESPINOSA

Personal sanitari canvia d’habitació un malalt a l’UCI de l’hospital Quirón de Barcelona

Monset està dolgut per les crítiques contra la sanitat privada en
aquesta epidèmia: “Ens acusen
d’actuarpensantenelnegoci,inoés
així”. “No es valora l’esforç dels
nostres centres i el nostre personal.
L’epidèmia no diferencia entre sistema públic i privat; nosaltres també estem les 24 hores treballant.
Vam viure la primera onada amb la
mateixa pressió, i ara han tornat a
augmentarelscasos.ElServeiCatalà de la Salut [CatSalut] no ens ha
pagatmésquealscentrespúblicsen
el finançament d’aquesta activitat”.
Al contrari, segons indica, hi ha
centres privats als quals no els surten els comptes perquè als públics
se’ls va mantenir el finançament
per una activitat que no van prestar
durant uns mesos perquè van estar

abocatsalaCovid-19ialsprivatsno.
Durant dos o tres mesos, alguns van
tenir pèrdues de facturació perquè
no van poder atendre els seus pacients usuals per visites, operacions...
Només un 10% de l'activitat era no
Covid-19.
Per pagar l’activitat extra dels
centres, el CatSalut va establir una
tarifa per malalt hospitalitzat de
5.000 euros, 42.000 si era a l’UCI.
L’ACES farà una auditoria a finals
d’any per comptar despeses i ingressos i si s’ajusten als marges de
contractació pública.
El personal sanitari de centres
privats no va ser inclòs en la gratificació de la Generalitat. Alguns centres van compensar per l’esforç els
seus empleats, en molts casos amb
dies de festa.

Tant Monset com el president de
l’ACES, Josep Ignasi Hornos, sí que
estan satisfets de la coordinació que
hi ha hagut entre sanitat pública i
privada, i afirmen que no ha estat
igual en altres llocs d’Espanya. “Això ha fet que la nostra participació
siguimésgran.Hihahagutconfiança mútua, i aquesta coordinació és
una de les lliçons positives”, diu
Hornos. “Tocava treballar de valent; ho vam fer i ho tornarem a fer,
però la coordinació ho facilita tot”,
coincideix Barraqueta. Monset lloa
la gestió del director del CatSalut,
Adrià Comella: “Ha estat dúctil,
buscant l’eficiència, solucions locals; tothom ha buscat l’entesa”.
Per exemple, l’hospital de Barcelona-SCIAS s’ha vinculat a l’hospital del Mar, i entre el març i el maig

una feina hercúlia, i estem preparats”, assegura Barraqueta. Tot i així, avisa que cal abaixar la incidència i evitar que les UCI se saturin si
no es vol que la Covid-19 torni a monopolitzar tota l’activitat.
Els centres han comprat material, incloent-hi equips de protecció,
es domina més l’abordatge farmacològic iestél’experiència de la primavera. Monset admet certs problemes per aconseguir tests ràpids,
que compren els centres, ja que els
fabricants prioritzen les comandes
mésvoluminosesdelesadministracions. Els utilitzen amb els mateixos criteris que a la sanitat pública.
Lapreocupaciómésimportantés
el personal. Tots els centres voldrien contractar-ne més, sobretot infermeres. No en troben. Barraqueta
assenyalaqueelgrupQuirónvaampliar plantilles entorn d’un 15%, però no podrà ampliar més. I es tem
que falti personal si hi ha molts més
contagis (per les baixes, quarantenes), sobretot per atendre els pacients d’altres patologies no Covid.

L’eutanàsia no pot ser una cursa d’obstacles
Francesc José María
Sánchez
Membre del Comitè d’Ètica dels
Serveis Socials de Catalunya

Es va tornar a aprovar en el Congrés la tramitació de la llei orgànica de regulació de l’eutanàsia
que va decaure per la finalització
de la legislatura passada quan havia començat el camí parlamentari. Aplaudeixo sense reserves
que per fi es regulés legalment el
dretaunabonamortielseuexercici deixi d’estar tipificat com un
delicte en el Codi Penal espanyol.
En el que ja no estic d’acord en
absolut és en el fet que l’obtenció
de la prestació d’ajuda per morir,
en les dues vessants de suïcidi as-

sistit i eutanàsia, es converteixi
en un procediment administratiu de control previ i a la pràctica
una autèntica carrera d’obstacles
que ha de superar la persona que
tria el camí de la seva pròpia mort
com a resposta al patiment d’una
malaltia greu i incurable que el
malalt considera intolerable.
Lapropostadelleiorgànicadel
grup socialista després de definir
els requisits que ha de complir la
persona que vol ser ajudada en el
seu traspàs regula com s’ha de fer
la sol·licitud i en quins terminis, i
els recursos en cas de denegació
de la prestació, com si es tractés
de la sol·licitud d’una llicència
d’activitat a l’administració pública. Després dedica tot un capítol al procediment per a la realització de la prestació d’ajuda per
morir: què ha de fer el metge res-

ponsable quan rep la sol·licitud
del pacient,a quihoha deconsultar,ielqueemsemblainapropiat:
sotmetre-ho al control previ per
a una comissió d’avaluació.
Aquesta comissió té dues funcions: resoldre les reclamacions
contra la decisió inicial del metge
o metgessa responsable de denegarlaprestaciói,quanelpersonal
facultatiu responsable considera
que el pacient pot rebre la prestació, activar els mecanismes de
control previ i la resolució final.
El que s’aconseguirà amb
aquesta supervisió i control previs serà afegir més patiment a qui
ja està patint per la malaltia, i
convertir un acte clínic –que s’ha
de fer en el marc de la relació clínica– en un acte administratiu, i
treure fora d’aquesta relació assistencial la decisió final, que

adoptaran els membres de la comissió.Isiaquestadecisiófinalés
denegatòria, iniciar el viacrucis
dels tribunals de justícia.
El preàmbul de la llei justifica
el control previ perquè han d’establir-se les garanties a fi que la
decisió de posar fi a la vida es
prengui amb llibertat, autonomia
i coneixement, protegint el pacient de pressions externes i de de-

La llei orgànica
que regula la mort
assistida preveu
un control previ que
no fa res més que
afegir més patiment

cisions apressades. Torna a posar-se de manifest la concepció
de ciutadà immadur a qui l’Estat
ha de protegir tant sí com no.
Coincideixo amb el Comitè de
Bioètica de Catalunya quan planteja que el control ex ante s’hauria de substituir per una supervisió i control posterior que verifiqui que s’han complert els
requisits legals i que amb aquest
control ex post “és manté un bon
equilibri entre la intimitat de qui
fa la demanda i la responsabilitat
de qui se’n fa càrrec”. De control
n’hi ha d’haver sens dubte, però
no pas un de burocràtic que converteixi l’accés a l’eutanàsia o
l’ajuda al suïcidi en una carrera
d’obstacles burocràtics per aquella persona malalta que sol·licita
morir dignament d’acord amb el
seus valors.

