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Es presenta el "Programa especial d'analisis cliniques " aplicat als labo-

ratoris d'A.P. de l'ICS, iniciat l'any 1982,i previst inicialment en 3 fases.

La primera consisti en fer inventari dels 33 laboratoris situats en 33 am-

bulatoris traspassats d'INSALUD , amb un estudi del seu abast territorial, del

seu equip hums, d'instrumental , de capacitats de treball , i de les necessitats.

La situaci6 es considers precaria , i el seu us de consum , per dir - ho raonable-

ment.Llevat d'alguna excepc16 . Es fixaren unes linies generals d'actuacio:efi-

cacia,reduir els desplagaments als usuaris , control de qualitat , jerarquitzaci6,

petitoris comuns , coordinaci6 entre serveis i coordinaci6 . I es defini el tipus

ideal de laboratori ( per aquests centres ) de 300 mostres diaries. Hi havien

18 laboratoris ja jerarquitzats que s'automatitzaren , i s'incrementa la dota-

cio de la resta.,en espera de les seves reorganitzacions internes.

L'any 1985 s'inicia la segona fase del programa cavalcant amb el final de

la primera , que establia la coordinacio dels laboratoris dels CAP amb els la-

boratoris dels Hospitals de referencia,dins cada area de gestio de l'ICS,per

debatre metodologies de treball comunes, estadfstica , nomenclatures , teniques,

politica de reactius , petitoris , fulls de resultats , unitats emprades , derivaci6

de mostres especials , ajudes mutues , intercanvi d'aparellatges, confeccio de

pressupostos , contractes de manteniment , criteris d'informatitzacio . Tot cara

l'autogest16 tecnologica dels laboratoris dels CAP i a la seva credibilitat.

S"establf una"Xarxa de prestacions analitiques per a tot Catalunya (inclosa

al segon volum del desplegament del Mapa Sanitari), i s'inicia la implantacio

dels moduls d'extraccio repartits , sobretot , en les comarques on s'havien de fer

llargs desplasaments, i disgregant les massi. ficacions . Tot aquest treball con-

junt proporciona una gran quantitat de dades suggestives , que obligaren a fer

unes "Jornades d'estandarditzacio " a 1"Academia de Ciencies Mediques en un in-

tent d'unificar-les o homologat*ples . De Les"Jornades"en sogiren unes comissions

de treball , que intenten resoldre aquesta problematica.

L'any 1988 s'inicia la tercera fase,tambe cavalcant sobre les anteriors,per

fer una revisi6 dels objectius donada 1'experiencia acumulada, les dades sobre

qualitat , produccions i costos , i les noves aplicacions tecnologiques,que fa

aconsellable l'existencia de laboratoris de major capacitat ( 600-700 mostres)

juntament amb d'altres de menor capacitat . Obrint el cams a les concertacions i

corivenis amb els hospitals comarcals,i amb centres degudament acreditats.

Tota aquesta feina s'ha fet amb l'absoluta col.laboraci6 dels responsables

deli laboratoris.


