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esportiva
Antonio Moreno Ruiz, Professor de Planificació de l'Activitat Física i el lleure. I.N.E.F. catalunya
Per a començar seria necessari deixar
ben clar que s'hauria de fer una reflexió crítica sobre l'actual situació en
que es troba l'esportista en general i
l'esportista escolar en particular.
És molt habitual avui en dia el fet que
un esportista escolar estigui inscrit en
quatre tipus d'assegurances mèdiques i
d'accidents.
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Per una banda ens trobem amb el tipus
d'assegurança propia de la família (Seguretat Social, MUMPALI, etc.), d'altra banda tenim l'assegurança escolar,
sovint apareixen també les diverses assegurances dels usuaris d'instal.lacions
esportives i finalment hi ha la mutualitat general esportiva.
Així doncs, podem observar que hi ha

una gran dispersió de quotes cap a diversos organismes, tampoc hem d'oblidar que les anàlisis mèdiques preventives no acostumen a fer-se sinó és de
forma privada. Podríem també afegir,
sense caure en falses alarmes que són
molts els casos en els que es produeixen greus accidents en l'àmbit de la
pràctica esportiva, que es podrien pre-

veure amb una certa antelació mitjançant un vertader pla mèdic-esportiu.
Per tant s'hauria de realitzar un primer
estudi que marqui les pautes que s'han
de seguir en aquest sentit i que a la
vegada quantifiqui els costos d'aquestes campanyes de revisions i exploracions mèdiques per a tots els practicants d'activitats esportives, i d'una
manera molt especial per aquells esportistes en edat escolar.
És important constatar que en alguns
municipis, com Vic, Granollers, Martorell, etc;l per iniciatives pròpies i en
convenis amb diversos organismes,
han engegat la creació d'uns Centres
mèdics esportius, que podrien ser un
primer punt de referència, per estudiar
la viabilitat d'aquest ambiciós pla mèdic.

tència mèdica sanitària en les diverses
competicions esportives, tant en escolars com en l'esport de lleure i de competició.
De totes maneres no hem d'oblidar
que són molts els municipis que disposen d'un servei de salut escolar,· i que
per descomptat haurien de ser part important en el moment d'elaboració
d'aquest pla d'assistència mèdica esportiva. No hi ha cap dubte que aquesta participació a la que ens referim es
basaria en la utilització de tots els mitjans disponibles i de tots els que pertanyen a anteriors organismes aquí esmentats.

Quin ha de ser el paper
de la Mutualitat General
Esportiva?

Considerem que un cop analitzats els
possibles costos econòmics que generarien aquests serveis mèdics esportius,
aquests haurien de ser sufragats per les
diverses parts que composen "e/jèt esportiu".
És a dir, un percentatge aproximat del
75%, la Direcció General d'Esports,
dels seus pressupostos ordinaris i el
25% que resta entre els usuaris.

En primer lloc creiem que qualsevol de
les possibles alternatives que s'ofereixen en aquest sentit, han de contar
amb els actuals medis i infraestructura
de que disposa la MUTU ALIT A T
GENERAL ESPORTIVA.3
De totes maneres, l'actual conveni firmat entre la Direcció General d'Esports i la Mutualitat hauria de revisarse, per a incloure-hi nous punts que
marquin una nova manera d'entendre
els serveis que hauria d'oferir la Mutualitat.
Tanmateix, considerem que és fonamental l'involucrar en aquest nou procés l'I.C.S. (Institut Català de la Salut)
tant en els diversos programes de Medicina-esportiva preventiva (Revisions, exploracions, proves mèdiques
esportives, etc.) com en cobrir l'assis-

Qui ha d'assumir les
despeses de l'assistència
mèdica esportiva?

practicants d'activitats esportives i en
especial als esportistes escolars i els de
lleure.
• Per a que sigui possible s'haurien de
quantificar els costos de tota la campanya que s'ha de desenvolupar, aprofitant els actuals mitjans i infraestructura dels que disposa la Mutualitat General Esportiva, així com la de l'I.C.S.,
Serveis Municipals i els corresponents
a les diverses assegurances utilitzades
(de caràcter privat i sobretot les dels
usuaris d'instal.lacions esportives).
• Això suposa el fet que s'haurien de
realitzar negociacions conjuntes entre
la Direcció General d'Esports, l'I.C.S.,
la Mutualitat General Esportiva, Serveis Municipals de Salut i organismes
afectats.
• Els costos que es generin hauran
d'ésser sufragats per la Direcció General d'Esports (75%) i pels propis usuaris (25%).

Quadre-resum alternativa
proposta
• Racionalitzar la disparitat de quotes a diverses assegurances que a vegades se superposen en el seu àmbit d'aplicació, de tal manera que el muntant
actual correctament distribuït cobreixi
els costos que es derivi d'aquest pla
assistencial i preventiu.
• El pla assistencial actual hauria
d'estar reforçat per un pla preventiu
basat en revisions mèdiques a tots els

Nott!s:

I. La MUMPAL és l'o....nisme de la Seauretat Social al
que estan adscrits els funcionaris de l'Administració Pública.
2. Vqeu Memòria de l'Àrea d'Espons de l'Ajuntament
de Vic, Granollers i Manorell.
3. Vqeu dossier de prestacions de serveis mèdics de la
Mutualitat General Esponiva.
4. Vqeu com exemple el Pla d'Actuació del curs
1985-86. Servei de Salut de l'Hospitalet de L1obrept.
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