L’ENTREVISTA

PAUL GARASSUS és doctor en medicina i neuròleg. Des de fa dos anys presideix la
Unió Europea d’Hospitals Privats (UEHP), una organització que acaba de celebrar el
primer quart de segle d’existència. La seva comesa és defensar els tractaments de salut de qualitat per a tots els ciutadans europeus, ajudant a mantenir al mateix temps
l’eficiència i la sostenibilitat dels sistemes de salut. Per aconseguir-ho, la UEHP manté
una col·laboració de llarga durada amb experts en assistència sanitària, associacions
de pacients i actors polítics tant a escala nacional com europea. A banda de situar-se
al capdavant d’aquesta organització, el doctor Garassus és també president de la Societat Francesa d’Economia de la Salut (SFES), i secretari general i president del consell
científic de l’Oficina d’Assegurança de la Qualitat i d’Informació Medicoeconòmica de
l’Hospitalització Privada (BAQIMEHP). Igualment, ha desenvolupat diferents tasques
de formació adreçades als professionals de la salut a la Universitat de Lió, i és autor de
diverses publicacions sobre estructures hospitalàries i inversions privades en sanitat.
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«La competència

és positiva

per a una assistència sanitària

de qualitat»
Vostès sempre han defensat un
model europeu de salut que inclogui tant el sector públic com
el privat. Quines serien les característiques essencials d’aquest
model?
Considerem que la posició específica del sector privat pot ser inclosa en la regulació de la salut
pública d’una manera «natural».
El sector privat és eficient, ofereix
un accés lliure als pacients europeus. Nosaltres acceptem amb
claredat la competència com una
evolució positiva en la prestació
d’assistència sanitària de qualitat,
però insistim en una «competència lleial» amb la mateixa tarifa
i consideració entre tots els sectors. Som socis dels estats de benestar amb l’objectiu d’assolir una
millor oferta d’atenció sanitària,
però podem discutir sobre els incentius positius de reducció de
costos mitjançant una gestió òptima de la qualitat. La cooperació
és sempre possible, però en una
concepció moderna de SIEG (serveis d’interès econòmic general)
la competència es pot incorporar
com un incentiu per al rendiment.
La millor decisió en els estats a
l’hora de regular aquesta qüestió

s’ha de prendre a partir d’un enfocament pràctic en la prestació
d’assistència sanitària, sense cap
ideologia específica.

de desenvolupament tecnològic,
fins i tot si els problemes econòmics són diferents en cada estat
membre.

Tenint en compte que les realitats
i les cultures nacionals són molt
diverses, creu que aquest model
es pot entendre de la mateixa manera a tot Europa? O és un model
massa general, precisament, per
tal d’evitar conflictes entre les diferents visions nacionals?
Jo crec que l’eficiència pot ser
considerada un valor universal.
No cal pensar gaire en les fronteres per millorar la qualitat en l’assistència sanitària. A les reunions
de la UEHP es comparteix la mateixa motivació pel rendiment, la
gestió i la innovació. La nostra última publicació a The Parliament
Magazine, de Brussel·les, se centra en els «hospitals intel·ligents».
Acceptem el repte de la innovació, l’ús d’eines relaciones amb les
tecnologies de la informació que
milloren la comunicació entre els
professionals i s’obren als pacients.
Europa ha de ser homogènia pel
que fa a la tecnologia i el progrés!
L’equitat entre els ciutadans europeus demana el mateix nivell

En alguns països europeus el sistema de salut es basa més en impostos (model Beveridge) que en
les despeses obligatòries de les
empreses (model Bismarck), i en
termes de copagament hi ha diferents modalitats. Pensa que seria
beneficiós anar cap a una fórmula
unificada?
Crec que no. Hem de respectar
la història dels sistemes de salut.
No obstant això, podem ser socis
d’un nou model social europeu.
Moltes publicacions de la Comissió Europea insisteixen en la
inversió privada en l’assistència
sanitària destinada a assolir una
millora dels serveis. Podem tenir
les mateixes eines, però ara com
ara no tenim els mateixos models
de tarifes. Hi ha massa diferències entre els models Bismarck
i Beveridge, i això vol dir que la
uniformitat a Europa no es pot
aconseguir. Vull subratllar que
l’objectiu de la UEHP és contribuir a oferir la mateixa qualitat
per a tots els pacients a Europa!
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La nostra motivació podria ser
el millor servei al preu correcte,
però l’evidència ens diu que avui
cada estat membre és realment
lliure pel que fa a l’organització
de la seva política nacional, i això
inclou els pagaments a la seguretat social i els impostos.
En l’àmbit de la salut, la Unió Europea, a diferència d’altres en què
té més poder, només complementa les polítiques nacionals. Vostè
diria que Brussel·les fa aquest
paper correctament o hauria de
canviar alguna cosa en la seva
manera de fer?
Les interaccions entre la Comissió i els 28 governs nacionals
segueixen sent complexes en
el sector de l’atenció sanitària.
Com vostès saben, la recent crisi
financera ha demostrat la implicació de Brussel·les en les regulacions nacionals, d’acord amb
el tractat de Lisboa. Però els responsables de la política de salut
són sovint «persones geloses» pel
que fa a les seves prerrogatives.
Ara per ara la participació de la
Comissió i de la Direcció General
de Salut se centra més en la salut
pública i en les seves relacions
amb els pacients. La implicació
directa en la gestió del sistema
de salut no és la seva prioritat.

«L’equitat entre els
ciutadans europeus
requereix el mateix nivell
de desenvolupament
tecnològic, fins i tot si els
problemes econòmics són
diferents en cada estat»
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La UEHP va ser fundada fa 25 anys per les federacions nacionals
d’hospitals privats a partir de la consciència dels canvis importants
que hi hauria en el futur dins el sector sanitari europeu. Els «pares
fundadors» de la UEHP van entendre que era essencial compartir experiències al voltant de l’organització hospitalària, l’evolució tècnica i
les millors solucions de gestió. Des d’aquell moment la UEHP, d’acord
amb els seus estatuts, va proposar tres reunions importants l’any en
tots els estats membres de la Unió Europea per estudiar cada sistema
de salut, on es convidava funcionaris de la Unió Europea –Direcció General de la Salut de la Comissió, diputats al Parlament i acadèmics– a
aconseguir una millor comprensió de quines eren les principals tendències en aquest àmbit. L’objectiu de la UEHP és difondre la informació relativa als hospitals privats a Europa, i participar com a part
interessada en les principals sessions de treball que es desenvolupen
a Brussel·les. Representa i defensa els interessos específics dels proveïdors privats a escala internacional.

Quins són els principals obstacles per fer que el sector de la
salut sigui més sostenible i més
competitiu a Europa?
La ideologia que ve del passat!
Molts dissenyadors de polítiques
consideren que el vell esquema
de l’Administració pública en el
sector de l’atenció sanitària segueix sent vàlid. Sense incloure
la innovació tècnica, la nova gestió i la lliure circulació de capitals. Ens cal una nova generació
de gerents! Però un nou concep-

te està emergint: l’eficiència. Els
assessors normatius insisteixen
en el rendiment. El big data pot
ajudar en el futur pròxim a demostrar la posició correcta del
sector de l’assistència sanitària
en una regulació pública positiva. Igual que passa en altres sectors, la competència orientada a
l’eficiència en el servei pot oferir
més bons resultats en l’assistència sanitària. Les estratègies
passades de moda porten encara
més dèficit.
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Hi ha països que marquen el camí
que puguin servir d’inspiració perquè tot evolucioni positivament
en l’àmbit que estem comentant?
Cap estat membre pot ser considerat un líder. No tenim criteris
científics per respondre a aquesta
pregunta. La durada mitjana de
la vida podria ser una dada útil,
per exemple, però l’estat de salut
de la població també depèn de
condicionants que no són mèdics,
com l’estat del medi ambient,
l’alimentació o les condicions de
treball, entre d’altres. I cal tenir
en compte que el pressupost dedicat a la salut, a causa de les
actuals retallades internacionals,
tendeix més aviat a reduir-se
que a augmentar. Però diria que,
potser paradoxalment, aquesta
situació pot ser una oportunitat
per renovar la concepció de la
prestació d’assistència sanitària.
I no només els països rics s’han
d’adaptar. La modernització de
les normes de pagament, incloent-hi
els indicadors de resultats i de
qualitat, pot ajudar a triar més
bones opcions polítiques. El sector privat pot contribuir a ser un
cost killer en les despeses nacionals de salut mitjançant una
demostració d’eficiència. Mirem
d’establir molts contactes per
impulsar la nova estratègia en
el nostre sector a fi d’assolir una
atenció més adequada.
Considera que els governants entenen realment el paper estratègic del sector privat en els sistemes de salut?
Hauria preferit no contestar a
aquesta pregunta! Vostè sap que
només puc dir que no. Però no
és un punt de vista crític. Els governants es troben en un període
transitori amb importants canvis
tècnics. Ara s’han de centrar a
protegir l’ocupació als grans hospitals públics històrics, per gestionar la reducció de les despeses,

i alhora han tenir en compte els
polítics locals, que demanen més
edificis i més empleats. El que
cal és la cooperació de tots els
actors principals per aconseguir
un resultat reeixit. La qualitat de
l’atenció i el lliure accés dels pacients han de ser la regla d’or per
a les decisions dels polítics.

de la Unió Europea ha d’incloure
aquestes prioritats en la seva futura tasca.

«La qualitat de l’atenció
i el lliure accés dels
pacients han de ser
la regla d’or per a les
decisions dels polítics»

Quan parlem de les TIC i la salut,
es fa molt d’èmfasi en la força de
la tecnologia, però com són d’importants les visions i actituds de
gerents, treballadors i pacients
en el fet que les TIC realment
proporcionin qualitat en l’assistència?
Hem publicat a The Parliament
Magazine un article titulat «Hospitals intel·ligents». La nostra
opinió és que les TIC no són una
opció, sinó una obligació. La comunicació entre els professionals
de la salut, la informació oberta
i segura del pacient, el big data,
tots aquests aspectes són necessaris per a la modernització dels
sistemes sanitaris. Hi ha dos aspectes que segueixen sent complicats: en primer lloc, no hi ha
previst un pagament específic per
a les TIC i, en segon, la cooperació entre tots els actors progressa
molt lentament.

Una de les seves prioritats, com
a organització, és promoure una
atenció d’alta qualitat centrada
en el pacient. Quins aspectes creu
que contribueixen més a aquesta
finalitat?
Els darrers anys hem participat
en grans projectes europeus, com
PaSQ (Patient Safety and Quality), liderat per la francesa HAS
(Haute Autorité de Santé). El
nostre objectiu comú és compartir les experiències que demostren
qualitat de l’atenció, incloent-hi
els indicadors de resultats i incentius econòmics. Totes les reformes, moltes procedents dels
Estats Units, estan orientades a
P4P (pagament per realització)
o P4O (pagament per resultat).
Calen normes internacionals i europees més precises. La Comissió

L’eHealth té el potencial de crear
un nou tipus d’atenció. Pot canviar
el concepte d’hospital o centre de
salut tal com l’hem conegut fins
ara? Si és així, en quin sentit?
Els hospitals privats ja participen
plenament en la modernització
de la gestió sanitària. Un exemple
important és la cirurgia ambulatòria. Amb les TIC i la coordinació
dels actors, incloent-hi els cirurgians, podem reduir dràsticament
la durada de l’estada del pacient
i en conseqüència el cost per a la
societat. Però la qüestió és que
hem de gestionar els canvis, sense incentius econòmics o suport
estatal quant a regulació! Llavors
la nostra iniciativa ha de consistir,
per exemple, a incloure la innovació abans que les noves tendències en quota Diagnosis Related
Groups (mètode de pagament

«La responsabilitat

d’un pacient informat
és necessària per a
l’evolució positiva de la
salut mundial»
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internacional per a l’assistència
sanitària hospitalària).
L’evolució de la salut dels europeus depèn en gran manera de
factors com ara l’envelliment
de la població, l’alimentació, el
consum d’alcohol i tabac, etc. Cal
treballar més en la consciència i
la responsabilitat sobre la nostra
pròpia salut?
A l’última reunió amb el comissari
de la Unió Europea a Brussel·les,
Vytenis Andriukaitis, hem discutit
sobre la participació de la UEHP
en les noves orientacions en
aquest camp. Més concretament,
la prevenció i l’educació. En realitat, entre un 1% i un 2% de totes
les despeses de salut als països de
l’OCDE es dedica a la prevenció.
No n’hi ha prou. Com he indicat
anteriorment, la responsabilitat
d’un pacient informat és necessària per a l’evolució positiva de
la salut mundial. La participació dels proveïdors privats no és
només una responsabilitat, sinó
també un compromís. Tots els
programes proposats per al sector
privat s’hauran d’estudiar, incloent-hi les tarifes específiques
per a noves accions.

El mes de desembre la UEHP va
celebrar la reunió del seu consell a
Roma. Quins temes van destacar?
En primer lloc, va ser una qüestió de respecte i consideració als
nostres membres que fa 25 anys
ja van percebre que Europa és un
projecte comú important: generós i estratègic. Aquesta percepció és ara potser menys precisa
per a les noves generacions, però
no hem oblidat com era abans de
difícil tot plegat per als transfronterers o estar al dia en innovació.
En segon lloc, vam confirmar que
realment representem una comunitat, amb els mateixos valors,
iniciatives i estratègies. El que

El qüestionari permanent
Quin ha estat el punt de referència mèdic que ha beneficiat
més la humanitat?
Els analgèsics!
Quina hauria de ser la coexistència entre la salut pública
i privada?
Una competició i coordinació útils.
Què pot oferir la gestió privada a un centre de salut?
Una gestió eficient i moderna.
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era útil ahir sempre és necessari.
Seguim les mateixes tendències
pel que fa a la comunicació i a les
reformes innovadores. Som un
equip amb una experiència llarga
i rica, i perfectament organitzat
per encarar el futur.
Aquest 2017 és un any difícil per
a la Unió Europea, amb eleccions
decisives a França i als Països
Baixos. Independentment de qüestions ideològiques o partidistes,
creu que el projecte de la Unió Europea, tal com va ser concebut en
el tractat de Maastricht del 1993,
està en perill?
La resposta pertany als ciutadans
europeus. La qüestió més important té més a veure amb les reformes democràtiques que amb
el tractat de Maastricht. La incertesa és la paraula clau des del
2007, quan va començar la crisi
econòmica mundial. Europa representa per la seva història una
«illa social» a tot el món i això
s’ha de protegir. Angela Merkel
ha recordat que Europa representa la meitat de la despesa mundial de protecció social. La nostra
oportunitat per a la pau, i per a
l’ambient econòmic i social, és estar protegits. Tots hem de treballar per modernitzar i millorar els
sistemes socials, donant respostes
eficients per a la sostenibilitat en
temps difícils.

