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El nou model sanitari català
s’inicia a l’Hospital de Bellvitge
La consellera de Salut, Marina Geli, explica el projecte en una visita al nou edifici de Consultes Externes
L’Hospital Universitari
de Bellvitge serà pioner
en aplicar el nou
model sanitari català
amb la participació
de l’Ajuntament i la
creació d’un consell de
participació ciutadana
El projecte del Nou Bellvitge, un
model sanitari que serà pioner
a Catalunya i que, de mica en
mica, s’implantarà a la resta de
centres hospitalaris, ha estat
presentat per la consellera de
Salut, Marina Geli, durant una visita d’obres, el 25 de maig, al nou
edifici de Consultes Externes que entrarà en funcionament la propera tardor. Geli ja havia visitat l’hospital el dia
18 per presentar el nou gerent del
centre, Joan Berenguer.
La consellera ha revisat les obres
acompanyada per l’alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, el regidor de Benestar i Família, José Vicente Muñoz, i directius de l’Institut
Català de la Salut, entre d’altres.
Geli ha manifestat que el Nou
Bellvitge serà l’hospital de referència del segle XXI, però que “és un
projecte que hem de fer tots junts”.
En aquest sentit, ha recordat que el
Servei Català de la Salut ja va aprovar un decret de descentralització i
de participació, “que vol dir compartir amb els alcaldes i els regidors
de sanitat el govern del sistema de
salut del seu territori”.
La consellera també ha explicat
que a la tardor es constituiran a Catalunya els consells de participació
ciutadana. “Ho farem amb sectors
empresarials, sindicals, econòmics,
socials, veïnals, de gent gran, de joves, de lleure i de l’esport.” El projecte no és sols sanitari, sinó també d’estratègies de salut del territori, i per
això la Conselleria vol la participació
de tothom i la responsabilitat dels
gerents dels hospitals. Segons la
consellera, el perfil del nou gerent,
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L’alcalde Corbacho i la consellera Geli davant la maqueta d’allò que ha de ser l’hospital de referència del segle XXI

Joan Berenguer, que ha substituït Pere Soley, és l’adequat per aquesta nova etapa. Geli ha recordat que l’any
2004 Bellvitge va ser un dels centres
sanitaris millors d’Espanya i el que
va enregistrar més activitat assistencial. “Ha estat el primer en tenir
activitat ordinària de 8 a 20h amb els
quiròfans oberts a les tardes, el que
ha repercutit a la baixa en les llistes
d’espera.”
L’alcalde Corbacho ha recordat
que per L’Hospitalet l’equipament

Joan Berenguer i Maimó és el
nou gerent de L’Hospital Universitari de Bellvitge. Té 52

anys, és llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat
Autònoma de Barcelona i especialista en medicina intensiva. La seva carrera professional va començar precisament
a la ciutat, a L’Hospital de la
Creu Roja, ara denominat Ge-
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L’apunt

Joan Berenguer

més important és l’hospital. “Ara
hem de fer que el Metro arribi al
Duran i Reynals”, ha dit l’alcalde,
que ha valorat també que el Nou
Bellvitge s’integri en l’entorn i no
visqui més d’esquena a la ciutat.
La consellera ha donat dades:
110 milions d’euros costaran les reformes que s’estan duent a terme
al centre sanitari, i 13 milions més
seran per a la reforma tecnològica
entre 2005-2006, perquè el material ha quedat molt envellit. Tota la
remodelació del Nou Bellvitge estarà acabada l’any 2010. Al centre sanitari actualment s’atenen 500.000
persones a l’any, 300.000 de les
quals des de Consultes Externes. Al
centre sanitari treballen 4.000 persones. # MARGA SOLÉ

neral de L’Hospitalet, com a
metge, i en el període de 1988
al 1992 va ser el director mèdic d’aquest centre.
També ha estat gerent de
l’Hospital de l’Esperança, de la
Fundació Sanitària Igualada,
que gestiona l’Hospital d’Igualada, i de la fundació Salut del
Consorci Sanitari del Maresme
des de l’any 2000 fins a l’actualitat. També és professor
de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

El nou edifici de Consultes Externes forma part del projecte
anomenat Nou Bellvitge, que, en resum, és un nou model organitzatiu, de millora de les infraestructures i de la gestió de
l’Hospital Universitari de Bellvitge. L’edifici es va començar a
construir a l’estiu de 2002 i acollirà les consultes externes, l’arxiu d’històries clíniques i les
cafeteries. Té una superfície de 14.361 m2 i està estructurat en
135 sales de consulta de 18 m2 cadascuna. L’edifici té tres plantes: la primera tindrà 33 despatxos, 12 dels quals seran desti-

L’edifici
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Tota la remodelació del Nou
Bellvitge entrarà en
funcionament l’any 2010

El nou centre de Consultes Externes, quasi a punt

nats al Servei d’Oftalmologia. Prop de l’entrada principal de
l’edifici hi haurà una àrea específica reservada a Traumatologia.
El servei, amb horari de 8 a 20h, permetrà una programació
més ràpida i la disminució de les llistes d’espera. El nou centre
també facilitarà fer un diagnòstic ràpid en malalties en què és
important la immediatesa, i es farà una atenció urgent a patologies no complexes, fet que permetrà descongestionar el Servei
d’Urgències. Tot plegat s’inaugurarà la pròxima tardor.

