Un dels majors reptes per la sostenibilitats del sistema sanitari català

El CSC posa en marxa un projecte per abordar l'atenció
de les persones amb necessitats complexes


Aquest col·lectiu representa un 5% de la població i consumeix aproximadament
un 50% dels recursos sanitaris al món occidental

Barcelona, 16 d’abril del 2018.- Les Persones amb Necessitats Complexes (PNC) suposen un
dels majors reptes per als sistemes sanitaris i socials d'Occident. Es tracta d'un grup de
població, majoritàriament d’edat avançada, que reuneixen diversos condicionats com ara que
pateixen malalties cròniques i tenen unes fortes necessitats socials. Els estudis internacionals
situen aquest col·lectiu en un 5% de la població aproximadament però que suposen una
despesa del 50% dels recursos destinats a l'àmbit sanitari en el món occidental. És, per tant, un
repte important i bàsic per la sostenibilitat del sistema però que, paradoxalment i donat la seva
interdisciplinarietat, no s'aborda activament en l'actualitat ja que s’està donant una atenció poc
coordinada i d’alt cost. En aquest escenari, el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) ha
engegat un projecte per l'abordatge de les PNC, liderat pel doctor Antoni Anglada, reconegut en
el sector per la seva llarga trajectòria en la gestió.
El nou projecte del CSC busca elaborar un model d'atenció i organitzatiu per l'abordatge de les
PNC que es pugui adaptar a cadascun dels territoris, ja que en cada cas es requerirà un major
o menor grau de coordinació per tal de donar una atenció integrada entre els dispositius
sanitaris i socials. Precisament, en la integració dels serveis està la clau segons el doctor
Anglada: “La millora de l’atenció a aquestes persones és una necessitat moral, social i
econòmica". Per tant, el projecte permetrà des d'una visió territorial proposar un model
d’intervenció i organització que permeti millorar l'atenció a aquest col·lectiu amb la màxima
eficiència. Per aconseguir-ho, Anglada considera que "cal la complicitat dels professionals,
entitats i polítics d’ambdós sectors social i sanitari per abordar aquest repte".
Amb aquest projecte, el CSC fa un pas més en la seva vocació de millora del sistema sanitari i
social oferint respostes a les necessitats del model amb una mirada basada en l'atenció
centrada en la persona. Una iniciativa, que reafirma al CSC com a referent en la gestió pública
avançada a través de diferents projectes i com a punt de trobada de coneixement del sector
sanitari i social de Catalunya.
Breu perfil del doctor Antoni Anglada
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el doctor
Anglada és especialista en Medicina Interna i Màster de Gestió Hospitalària per ESADE, a més,
compta amb un postgrau en Metodologia d'Avaluació i Millora de la Qualitat per la UAB.
Professionalment va ser cap de Medicina Interna de l'Hospital de la Santa Creu de Vic-Hospital
General de Vic de l'any 1985 al 1988, coordinador del programa de Qualitat Assistencial de
l’Hospital General de Vic del 1991 al 1993 i adjunt al Departament de Control de Qualitat de H.
Sta. Creu i Sant Pau de Barcelona l’any 1991. Des de l’any 1993 ha ocupat diversos càrrecs
directius al Consorci Hospital de Vic, exercint de director gerent del 2000 al 2010 i
posteriorment com a director general fins al 2016. També ha estat consultor per al Banc
Interamericà del Desenvolupament (BID). Ara, Anglada serà el director de projecte del CSC per
afrontar el repte que per tot el sistema suposen les persones amb necessitats complexes.
El CSC, referència al sector
El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter local i base
associativa, fundada el 1983, que té el seu origen en el moviment municipalista. El CSC,
referència al sector, exerceix la representació i defensa del prop d’un centenar d’associats i
45.000 professionals que en formen part, als quals presta un marc de protecció, de reforçament
i desenvolupament de les seves funcions en relació als serveis socials i de salut. Amb una clara
vocació pública, el CSC presta serveis d'alt valor afegit als seus associats i col·labora en la
definició del model, adaptant-se a les noves situacions dels centres sanitaris i d’atenció social i

del món municipal. Tots els associats al CSC són entitats públiques i/o privades sense ànim de
lucre.
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