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TRIBUNA

Una nova manera
de practicar
la medicina i
de potenciar la salut
Dr. Josep Ignasi Hornos Vila
President

La transformació digital (TD) afecta tots els sectors de la
societat i és el nou paradigma del canvi en les organitzacions empresarials i en la seva cultura, i també en la manera de practicar la medicina i potenciar la salut de les
persones. Som a l’inici de la quarta revolució industrial i
dels serveis. La TD té quatre pilars fonamentals: l’apoderament de la persona/usuari; la connectabilitat dels mòbils, wearables i equipaments; l’explotació de les dades a
través de big data, intel·ligència artificial i machine learning,
i la gestió del canvi, o el canvi de la gestió, a gairebé totes
les estructures de l’empresa o entitat.
El sector sanitari és sempre tardà a l’hora d’introduir
nous models de gestió empresarial. El retail, l’oci, els viatges i la banca ens porten avantatge. Probablement, en el
nostre sector el canvi es farà de baix a dalt i seran els ciutadans/pacients qui ens el reclamaran. La importància de la
TD en el sector sanitari mundial és cabdal i plena d’oportunitats, principalment per a la sanitat privada. El fet que
la persona/usuari tingui cada cop més poder, mitjançant
el seu mòbil i wearables, permetrà que tingui a l’abast totes les seves dades i l’historial sanitari; les dades dels seus
proveïdors sanitaris, tant de metges com de centres; la millora de la seva salut amb l’explotació de les seves dades
sanitàries, i la possibilitat d’escollir metge i centre sanitari.
Qualsevol canvi comporta perills i oportunitats. Sense
menystenir els perills, que hi són, i que caldrà valorar detingudament, vull esmentar algunes oportunitats:
-

4

Obtenir un diagnòstic i tractament de la malaltia més
fiable i transparent.
Treballar en 4MP (medicina personalitzada, predictiva, preventiva i participativa o proactiva). Com indica
el doctor Cordón, director del Departament de Patologia de l’Hospital Mount Sinai de Nova York, aquesta
nova medicina consisteix a avançar-se als esdeveniments: cuidar l’individu abans que es converteixi en
pacient. Predir i prevenir la malaltia. D’aquesta manera, es pot establir la seva cura i evitar-ne la cronificació.
Les nostres dades biomèdiques (analítiques), incloent-hi
el nostre perfil genòmic, historial mèdic, proves complementàries d’imatge o perfil cardíac, a més d’activi-

-

-

-

-

tat física, alimentació i entorn, entre d’altres, permeten
ja corresponsabilitzar-se de la nostra pròpia salut.
Treballar amb big data de manera personalitzada.
Guardar resultats no vol dir fomentar el coneixement.
No es tracta d’acumular dades, sinó buscar els algoritmes que permetin extreure coneixement per a objectius específics. També cal enriquir aquests algoritmes
mitjançant el machine learning.
Passar de l’sick-care al healthcare. La majoria dels països de la Unió Europea encara tenim sistemes orientats
a la malaltia, en lloc de veritables «sistemes de salut».
Hem de tendir al healthcare específic o personalitzat.
La gent no vol visitar el metge si no és estrictament
necessari. El que vol és aconseguir la informació que
necessita. Els consumidors volen la personalització. Hi
ha molts projectes interessants que intenten ajudar els
metges a prendre decisions, però en un futur proper
avançarem cap a tecnologies que facilitaran l’autocura
i l’autodiagnosi.
Més transparència en les nostres actuacions. Fer molt
més evident, tant en la sanitat privada com en la sanitat pública, les nostres bondats i les nostres febleses.
Més igualtat social. «No oblidem que la desigualtat és
el pitjor enemic de la salut [...], tot el que influeix en el
grau de desigualtat d’una societat té també repercussions
en la salut». Són paraules del conseller Comín en la seva
entrevista a l’ACES Info, número 58. És evident que la
TD potencia la igualtat. Actualment es poden descarregar més de 300.000 aplicacions en mHealth i tothom pot
fer-ho. D’altra banda, l’atenció domiciliària (monitoratge dels pacients a casa, proves diagnòstiques PoC [Point
of Care] i altres tasques) és possible avui gràcies a una
tecnologia cada vegada més simplificada.
Més competència. Però amb molta més transparència
i més estandardització, qualitat i seguiment dels indicadors de salut, que probablement són a la xarxa.

En definitiva, es tracta de prestar un millor servei al nostre usuari/ciutadà o pacient per potenciar la seva salut,
i per prevenir i tractar de manera personalitzada la seva
malaltia.

EDITORIAL

Diàleg i acord
Poques vegades aquest editorial ha comentat temes que no siguin sanitaris. Però la greu situació d’oberta confrontació entre
el Govern de la Generalitat i el Govern d’Espanya ho fa convenient per contribuir a allò que és imprescindible per superar
qualsevol diferència significativa: LA VOLUNTAT D’ESTABLIR
UN DIÀLEG FONAMENTAT EN EL VALOR DE L’ACORD per sobre
de la imposició de criteris a través de la força.
I ho farem recordant, per la vigència i la talla dels protagonistes, alguns fragments de l’enfrontament dialèctic que van
mantenir Manuel Azaña i José Ortega y Gasset amb motiu de la
discussió al Congrés dels Diputats sobre el projecte d’Estatut
Català del maig del 1932:
Azaña. «A nosotros, señores diputados, nos ha tocado vivir y
gobernar en una época en que Cataluña no está en silencio sino
descontenta, impaciente y discorde».
Ortega. «¿Qué diríamos de quien nos obligase sin remisión a
resolver de golpe el problema de la cuadratura del círculo? El
problema catalán no se puede resolver, sólo se puede conllevar, y
al decir esto, conste que significo con ello, no sólo que los demás
españoles tenemos que conllevarnos con los catalanes, sino que
los catalanes también tienen que conllevarse con los españoles».
«Es un problema perpetuo, que ha sido siempre, y seguirá
siendo mientras España subsista. Este es el caso doloroso de
Cataluña; es algo de lo que nadie es responsable; es el carácter
mismo de ese pueblo; es su terrible destino, que arrastra
angustioso a lo largo de toda su historia».
Azaña. «A mí se me presenta una fisonomía moral del pueblo
catalán un poco diferente de ese concepto trágico de su destino,

porque este acérrimo apego que tienen los catalanes a lo que
fueron y siguen siendo, esta propensión a lo sentimental, que en
vano tratan de enmascarar debajo de una rudeza y aspereza
exteriores, ese amor a su tierra natal en la forma concreta
que la naturaleza le ha dado, esa ahincada persecución del
bienestar y de los frutos del trabajo fecundo, que es, además,
felizmente compatible con toda la capacidad del espíritu en su
ocupación más noble y elevada, me dan a mí una fisonomía
catalana pletórica de vida, de satisfacción de sí misma, de
deseos de porvenir, de un concepto sensual de la existencia poco
compatible con el concepto de destino trágico».
Ortega. «La solución del nacionalismo no es cuestión de una ley,
ni de dos, ni siquiera de un Estatuto. El nacionalismo requiere
un alto tratamiento histórico; los nacionalismos sólo pueden
deprimirse cuando se envuelven en un gran movimiento
ascensional de todo un país, cuando se crea un gran Estado en
el que van bien las cosas, en el que ilusiona embarcarse, porque
la fortuna sopla en sus velas. Un Estado en decadencia fomenta
los nacionalismos: un Estado en buena ventura los desnutre y
reabsorbe».
Aquests fragments del conegut diàleg demostren que l’anomenat «problema català» no és un invent nou ni de ningú, al qual
no es pot donar solucions ràpides ni definitives. El primer principi democràtic és voler entendre sempre totes les posicions i
utilitzar el diàleg com a alternativa a la violència.
Els catalans són 7,5 milions de persones amb projectes
vitals diferents, tots ells respectables i sense cap possible
categorització moral respecte al seu sentiment d’adscripció
nacional. En un moment d’extrema gravetat com l’actual, el diàleg és més que mai una exigència per fer una política d’estat
necessària de forta transcendència històrica, que inexorablement comportarà renúncies de tothom per trobar en l’acord el
camí cap a la pau i el progrés.

Tardor 2017 · 5

DEBAT

MÓNICA MORO
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ,
E-BUSINESS I RSC DEL GRUP
MENARINI

TERESA BAU
PERIODISTA ESPECIALITZADA
EN EHEALTH

MANUEL ARMAYONES
DIRECTOR DE DESENVOLUPAMENT
DE L’EHEALTH CENTER DE LA UOC

FREDERIC LLORDACHS
RESPONSABLE D’EHEALTH
DE L’ACES

Salut digital: dels obstacles
a les oportunitats

Creieu que la societat està preparada
per fer servir eines de salut digital?

Jo crec que sí perquè la mateixa
societat ja està digitalitzada en la
majoria d’àmbits i moltes persones
tenen un coneixement d’usuari i
fins i tot d’usuari avançat que fan
servir cada dia.

Jo diria que, per una banda, hi ha
els professionals sanitaris que estan desenvolupant les eines digitals i, per una altra, els ciutadans,
que fan servir les seves. Però la
qüestió és que entre tots dos hi ha
un gap, una falta una connexió.
6

No hi ha escletxa digital d’accés
a la societat avui dia. El 82% de
la població espanyola té accés a
internet i les competències d’ús
majoritàriament hi són. El que
passa en el món de la salut és
que no hem estat encara capaços
de promoure’n l’ús.

Quina ha de ser la motivació per
al professional sanitari i per als
centres per treballar en aquesta
direcció?

Una motivació de tipus genèric
seria la millora de l’assistència i
això queda molt bé dit d’aquesta

manera, però si ho comentes a
les persones que es dediquen a la
gestió sanitària immediatament
et preguntaran com es tradueix
a escala econòmica. En tot cas,
aquesta primera motivació continua sent fonamental. A continuació caldria fer esment de la
corresponsabilitat en la gestió de
la salut, i després ja vindrien altres motivacions que tindrien en
comú el repte de canviar el que
sempre s’ha fet igual per buscar
millors fórmules de treball.

La motivació està relacionada
també amb la persistència de
diversos obstacles, com ara la
necessitat de fer canvis organitzatius a les empreses perquè millori la sensibilitat cap a la salut
digital. També s’hauria de revisar
la legislació i fer-la menys paternalista en l’ús de les dades. Les
persones haurien de tenir dret

SALUT DIGITAL: DELS OBSTACLES A LES OPORTUNITATS

a accedir a les seves dades i a
compartir-les com vulguin i amb
qui vulguin. Per això són seves.
També necessitem que augmenti la recerca a fi de comprovar
l’autèntica eficàcia, eficiència i
rendibilitat de les eines digitals
disponibles. D’apps per reduir el
tabaquisme n’hi ha moltes, però
quantes han estat veritablement
avaluades i validades? I, finalment, tenim grans professionals
que no han rebut ni la informació
ni la formació adequada per participar del canvi digital i articular-lo en la seva feina quotidiana.
I el gerent, és cert, preguntarà: i
això, qui ho paga?

El cost de la implementació és
una barrera real, sobretot perquè
no se’n veu una rendibilitat a curt
termini, i això, és clar, frena les decisions.

La situació no deixa de ser paradoxal, perquè sempre s’ha dit que
la salut digital va associada a la
sostenibilitat del sistema.

La salut digital s’ha estudiat molt
bé des de molts punts de vista, especialment el tecnològic, però ens
falten estudis econòmics aprofundits que podrien esdevenir un element poderós per convèncer els
gerents. A més, ara mateix molts
d’aquests estudis són nord-americans, de manera que fan referència
a un entorn que és força diferent
de l’europeu. En resum, els estu-

Mònica Moro
«Jo no sé si hi haurà o no una disrupció,
però la necessitem. Entre el continuisme
amb algunes modificacions i començar de
zero, m’estimo més la segona opció»
dis que ara tenim disponibles no
permeten als gestors del nostre
país prendre decisions.
Què diríeu a una organització sanitària que vulgui anar més enllà
de l’estadi bàsic?
Tenim un estudi de la Comissió
Europea sobre 11 casos d’implementació d’EHS (Electronic Health
Record) en què es posa en relleu
que es preveu un benefici per a
tots els stakeholders amb la particularitat que en el cas específic del
rendiment econòmic es calcula a
llarg termini.

Ahir es va presentar un informe
sobre quin és el grau de maduresa
digital de les empreses en general.
El 42,9% manifesten que es troben en un estadi bàsic (empreses
amb iniciatives digitals diferents
independents i disperses). Només
el 12,6% afirmen que han arribat
a una fase estratègica (empreses
que estan treballant en un full de
ruta digital de manera holística
i integrada). I en el sector de la
salut no crec que les xifres variïn
gaire. Dins de les organitzacions,
el primer que cal és que hi hagi
algú que hi cregui. Però és evident
que la persona que hi creu ha de
ser capaç de demostrar a la resta
de l’organització, amb dades a la
mà, amb arguments, que l’aposta
digital és vàlida.

Una consideració important és
que avançar en la digitalització no
ha de comportar fer activitat fora
del core business de l’empresa. Si
es vol ampliar l’activitat en aquest
terreny, pot ser positiu buscar-se
un partner, però no és una bona
decisió desviar-se de la línia principal. Es tracta de trobar noves
vies de creixement digitalitzant
l’àmbit de negoci.

Jo crec que si es vol fer aquest pas
cal que hi hagi una reflexió profunda i estratègica que s’ha de
materialitzar en un pla. Així es
posaran de manifest els avantatges i els inconvenients, i es podran
identificar els objectius. També caldrà seleccionar les persones més
adequades per posar el procés en
marxa i, dintre d’aquesta acció, cal
incloure la formació de persones
que ja són dins de l’organització.
Sense oblidar, com ja hem dit, els
estudis de viabilitat econòmica.
Altres elements essencials són la
Tardor 2017 · 7
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comunicació i la cultura de l’organització, que impliquen professionals d’altres àmbits, com ara psicòlegs, antropòlegs o periodistes, i
que poden ajudar a concretar els
canvis en la gestió.

La manera d’aconseguir que en
una organització hi hagi canvis
transversals és amb el lideratge i
amb el convenciment de les persones en l’àmbit intern. També és
rellevant fixar-se en altres organitzacions que estiguin en el mateix
procés i compartir-hi informació.

Una cosa que no agrada gens als
professionals és sentir que se’ls
està imposant una forma de fer en
qualsevol aspecte. Una manera interessant de compartir és el Design
Thinking. Ara estem participant
en un projecte amb l’Hospital de
Sant Pau que es diu Opening
Health Parkinson, en què metges i
pacients col·laboren en la preparació d’una app, de manera que el
fet de compartir els punts de vista
i les expectatives comporta un benefici per a tothom.

En general, jo crec que portem
molts anys fent filosofia i ens falta
acció i la posada en marxa de més
iniciatives com aquestes. Durant
aquest temps hi ha hagut a títol
individual molts professionals que
han aprofundit en el tema. Malauradament, han estat incapaços de
transmetre el seu entusiasme a l’organització i canviar el sistema.
8

Teresa Bau
«El canvi generacional tindrà molta
importància, efectivament, i penso que
la ciutadania cada cop adoptarà més
l’autocura de la seva pròpia salut»

Des del punt de vista de la comunicació, l’eHealth és un terme
de moda. Això ha fet que molta
gent en parli sense tenir-ne gaire
coneixement. I això es pot veure,
per exemple, en diaris generalistes que han fet reportatges sobre
salut digital amb quatre dades
superficials sobre apps i una entrevista a un expert. En aquest
sentit, caldria una mica més de
rigor i seriositat.

Es parla molt del pacient apoderat. Com és en la realitat? Quin és
el seu paper?

El professional de la salut ha adquirit uns coneixements reglats
que s’han validat. Una persona
malalta és una persona amb uns
coneixements individuals d’altres àmbits que pateix un trastorn
de salut, i no tothom ho viu de la
mateixa manera. Una pregunta
que sorgeix en l’àmbit de la salut
digital és si caldrà acreditar els
pacients apoderats (veracitat de
la informació que difonen, fiabilitat de les recomanacions que
donen, etc.), i en cas afirmatiu
com ho haurem de fer.

Em consta que aquest és un tema

SALUT DIGITAL: DELS OBSTACLES A LES OPORTUNITATS

que està damunt la taula de diferents organitzacions del món
de la salut. És un tema que ocupa i preocupa. La legislació dóna
cada cop més un paper als pacients en aquells temes que els
afecten i, per tant, aquí ja hi ha un
reconeixement. Paral·lelament, les
organitzacions de pacients volen
tenir gent ben formada. Nosaltres
ara estem començant una formació específica de patient advocate
en la línia de buscar una fórmula
que acrediti els pacients com a
interlocutors vàlids davant l’Administració o altres instàncies.
Hi ha molts exemples que van
en aquesta direcció, que consisteix a professionalitzar els pacients
perquè comprenguin millor la
complexitat del sistema sanitari
i els seus drets dins el sistema.
L’activisme individual està molt
bé, però no transforma el sistema ni acaba aportant solucions
reals per a tota la comunitat de
pacients.

Conec de primera mà què passa
als Estats Units i allà la situació
dels patient advocates és força diferent. Són grups de gent molt
formada i professionalitzada que
treballen com si fossin una empresa, mentre que aquí al nostre
país són associacions de voluntaris, amb la circumstància que
no hi ha col·laboració, sinó més
aviat lluites entre elles perquè
una no prengui terreny a l’altra.
Estic molt d’acord amb el Manuel
en el fet que es potenciï la formació dels patient advocates i que el
seu paper sigui reconegut com
una feina i, per tant, remunerat.
Una patient advocate que vaig trobar recentment en un congrés de
Madrid, i que és malalta de càncer, em va explicar que assisteix

a aquestes trobades dedicant-hi
temps i esforços per donar la
veu del pacient, i que pràcticament no rep cap contrapartida
econòmica. És un tema complex
perquè, per un altre costat, hi ha
la mala consciència, i fins i tot la
culpabilitat que pot generar en
algunes persones la possibilitat
de «guanyar-se la vida» a partir de
la seva malaltia.

La nostra experiència al projecte
#sherpas20 (Juntos contra el aislamiento digital) des de fa quatre
anys és que disposar d’un grup de
pacients que participa de manera
horitzontal amb els altres col·lectius de salut (farmàcia, medicina,
infermeria, fisioteràpia, comunicació, institucions sanitàries, indústria farmacèutica, societats
científiques i grup mixt) ofereix
una visió interdisciplinària d’aplicació d’iniciatives digitals en salut. Tot sovint ens diuen que és una
iniciativa real patient included.

Com valoreu l’acció de la sanitat
privada en el món de salut digital?

Crec que, en aquest àmbit, tant
les empreses de salut com les
asseguradores s’estan posant al
dia. Ho fan per diverses raons.
Primer, perquè veuen que fomentar la salut digital les pot ajudar a
assolir resultats més bons. Segon,
perquè els mateixos pacients ho
estan demanant. I tercer perquè
és una manera de consolidar la

seva viabilitat i el seu posicionament. En aquest àmbit voldria
destacar la iniciativa de l’ACES
per estendre el Blue Button, que
penso que pot ajudar a apoderar de veritat el pacient gràcies a
l’accés i gestió de les seves pròpies
dades de salut.

El sector privat té un avantatge
clau: els actors tenen més llibertat d’actuació que en el públic
per provar noves fórmules i models que, si tenen èxit, després
poden ser adoptats per tot el sistema, tant el privat com el públic.
Evidentment, aquest risc de fer
proves s’ha de mesurar amb estudis econòmics. D’altra banda,
tinc la sensació que les empreses
grans del sector estan apostant
per la prevenció; en definitiva, per
mantenir les persones al més sanes possible. I ho fan amb iniciatives i serveis de salut digital.

Sóc bastant crítica. Penso que el
sector privat hauria pogut aprofitar abans la seva capacitat per
fer més coses en l’àmbit digital.
S’ha deixat passar un temps molt
valuós que, si s’hagués aprofitat,
hauria marcat la diferència a favor de la sanitat privada, sens
dubte. En tot cas, sempre s’hi és
a temps i és veritat, com diu el
Manuel, que s’estan generant un
seguit d’iniciatives empresarials
amb la salut com a divisa. Aquí
voldria especificar el concepte
-cada vegada més importantd’envelliment saludable i actiu,
un camp on hi ha força recorregut. Jo crec que l’atenció digital
en la privada hauria de ser exquiTardor 2017 · 9
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sida. Això vol dir que el pacient
es trobés perfectament atès. En el
cas de Catalunya és important no
oblidar que l’usuari dels serveis
de salut, majoritàriament, no és
exclusiu de la pública o de la privada, sinó que participa de totes
dues.

Crec que és important que el sector privat i el públic comparteixin recursos i coneixement per
fer front a problemes concrets,
com ara els atacs cibernètics. Cal
subratllar que la salut és l’àmbit
que pateix més atacs d’aquest tipus. Als Estats Units ja hi ha hagut empreses privades de salut
que han hagut de pagar rescats
en bitcoins per recuperar les dades de pacients que els havien
estat sostretes. Aquest és per a mi
un aspecte prioritari.

Penseu que l’evolució cap a la salut digital continuarà de manera
evolutiva o bé es produirà alguna
disrupció en algun moment on tot
s’accelerarà, com quan va aparèixer l’iPhone en la telefonia mòbil?

Un dia, en un acte sobre salut
digital, un participant em va fer
l’observació següent: «Estem esperant l’Uber de la salut». Algú
inventarà un model en què no seran necessàries les estructures que
ara coneixem. Aquesta disrupció
ha passat en altres sectors i, si bé
l’àmbit sanitari està molt regulat,
sempre és possible que una per10

Manuel Armayones
«Les persones haurien de tenir dret a accedir a
les seves dades i a compartir-les com vulguin i
amb qui vulguin. Per això són seves»

sona amb visió arribi a trobar la
manera de fer les coses de forma
diferent. Ara tenim exemples de
petites disrupcions com els grups
de pacients de WhatsApp, que
estan funcionant molt bé. Per què
no pot passar a gran escala?

Jo no sé si hi haurà o no una disrupció, però la necessitem. Entre
el continuisme amb algunes modificacions i començar de zero,
m’estimo més la segona opció.
Mentre la gent tingui l’alternativa de fer servir el vell sistema, la
resistència al canvi s’imposarà.
La creació de models de negoci
d’èxit, com ara Amazon, sempre
passa per canviar-ho tot. I ho dic
també perquè de vegades anem
tan a poc a poc, que quan volem
posar-nos amb una xarxa social
resulta que ha deixat d’existir.
Aquest patró és força típic en el
món de la salut.

La recerca ens diu que, davant de
la possibilitat del canvi, pot molt
més l’aversió a la pèrdua que l’expectativa de guany. La qüestió és
que aquest sentiment es pot racionalitzar i plantejar de moltes maneres. Podem dir-li a un pacient
que amb la digitalització perdrà
la visita personal al seu metge

de confiança o bé que guanyarà
un contacte més continuat amb
aquest mateix metge i que això li
permetrà estar millor de salut i estalviar temps. Per això les ciències
humanes són tan rellevants en la
salut digital, perquè hi ha decisions que estan connectades a aspectes culturals i psicològics.

Respecte a si el canvi vindrà de manera disruptiva o més pausada, jo
diria que en l’àmbit dels pacients ja
hi ha hagut una disrupció força important. Les xarxes socials han propiciat els contactes entre pacients i
entre pacients i metges d’una manera totalment nova. En el cas de
malalties serioses, la creació de comunitats ha servit per trencar l’aïllament que abans vivien algunes
persones que ara poden compartir
les seves experiències i sentir-se
acompanyades. A aquest nivell és
una revolució. Molts metges també han abraçat aquesta revolució
i participen en les comunitats de
pacients perquè creuen en el fet
de tenir un diàleg continuat amb
els pacients. El nostre país aquest
tipus de relació encara està poc desenvolupat.

La salut digital comporta el processament i la gestió d’una gran
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quantitat de dades. No hi ha el
perill que en aquest escenari la
persona quedi soterrada per un
conjunt de números?

És veritat que hi haurà una allau
de dades. El Data Science demana òbviament informàtics, però
no només; sempre faran falta
perfils professionals que sàpiguen centrar-se en les necessitats
concretes de cadascú, i aquí entra en joc la personalització. Un
repte concret en aquest sentit és
com fer la traducció del que les
dades diuen a les persones. Cal
trobar el nivell adequat de llenguatge per al destinatari. Hi ha
dues solucions: una és simplificar el nivell de redacció i l’altre és
apujar el nivell de competència i
coneixement de les persones. Un
altre camp de treball és l’anàlisi
de l’impacte emocional dels missatges que s’envien. Sigui com
sigui, és evident que la comunicació serà un àmbit que prendrà cada cop més rellevància en
aquest camí que va de les dades
a les persones.

Per acabar, us demano fer una
mica de prospectiva. Com veieu
la salut digital a una dècada vista?

D’aquí a 10 anys tots els nadius
digitals hauran entrat al món professional i, per tant, seran ells qui
protagonitzaran el canvi. Aquest
fet generacional serà decisiu. Jo
imagino situacions quotidianes on
serà normal que, després de fer-nos
una prova, no calgui demanar el
resultat: ens l’emportarem a l’instant. Serà un canvi tecnològic, però
també de model de relació, que
haurà de donar resposta a les necessitats dels pacients emergents:
informats, digitals i impacients.

Crec els pacients incrementaran el
seu coneixement i la consciència
sobre els seus drets i es promou-

ran canvis legislatius. Al mateix
temps creixerà la formació per
als professionals sanitaris, sobretot amb postgraus, que els donarà més competències digitals.
Igualment, la recerca ens aportarà molta més evidència científica
que la que tenim ara sobre els
efectes de la innovació. Potser arribarem a un punt en què, quan
la manera òptima de procedir en
un cas estigui totalment validada
per l’evidència, no fer-ho d’aquella manera es considerarà una
praxi irregular.

El canvi generacional tindrà molta importància, efectivament, i
també penso que la ciutadania
cada cop adoptarà més l’autocura de la seva pròpia salut. Als
nostres fills els intentem educar
en hàbits més saludables i això
tindrà una repercussió indubtable en el futur. Naturalment,
aquesta evolució implicarà que
els pacients tinguin un paper més
central a la taula de decisions sobre cap a on ha d’anar el sistema
sanitari en conjunt.

Tardor 2017 · 11
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Un concepte
en (r)evolució
Des que va ser emprat per primera vegada el 1999,
el terme eHealth ha anat enriquint-se amb nous matisos
Dr. Francesc Garcia-Cuyàs
Director de la Fundació TicSalut Social

L’eHealth és un camp emergent en
la intersecció entre la informàtica
mèdica, la salut pública i la gestió,
que fa referència als serveis de salut i la informació distribuïda o millorada a través d’internet i les tecnologies relacionades. En un sentit
més ampli, el terme caracteritza
no només un desenvolupament
tècnic, sinó també un estat de la
ment, una manera de pensar, una
actitud i un compromís pel treball
en xarxa i el pensament global per
millorar l’atenció sanitària a escala
local, regional i mundial, utilitzant
les tecnologies de la informació i la
comunicació (Eysenbach, 2001).
D’altra banda, segons l’Organització Mundial de la Salut, el

«En un sentit més
ampli, l’eHealth
caracteritza
no només un
desenvolupament
tècnic, sinó
també un estat
de la ment»
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concepte fa referència a l’ús de les
tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) per a la salut.
Aquesta definició és prou àmplia
per aplicar-se a un entorn dinàmic
com internet, i al mateix temps reconeix que l’eSalut és més àmplia
que «internet i medicina». Com a
tal, la e d’eHealth no només vol dir
«electrònica», sinó que implica una
sèrie d’altres e, que, juntes, caracteritzen el que és la salut electrònica (o el que ha de ser); així mateix
per a Eysenbach la e pot correspondre als següents conceptes en
anglès: efficiency, enhancing quality,
evidence based, empowerment, encouragement, education, enabling, extending, ethics, equity. D’altra banda,
es pot trobar un cert paral·lelisme
amb la e d’ePatient que formula
Dave deBronkart (ePatient Dave),
a la qual atorga els significats següents: equipped, engaged, empowered, enabled (deBronkart, 2017).
Naixement d’un terme
La primera vegada que es va citar el terme eHealth va ser al setè
Congrés Internacional de Telemedicina i Teleassistència el 1999 (Della Mea, 2001), on l’australià John
Mitchell va parlar sobre un estudi del Govern en què el principal
resultat obtingut era el reconeixement que la relació cost-efectivitat
de la telemedicina millora considerablement quan és part d’un ús
integrat de les telecomunicacions i

les tecnologies de la informació en
el sector sanitari.
Això va conduir a la identificació de l’eHealth com un concepte
paraigua amb definicions com la
de Mitchell (Oh, Hans, et al., 2005):
un nou terme necessari per descriure l’ús combinat de comunicacions electròniques i tecnologia
de la informació en el sector salut.
L’ús de dades digitals en el sector
salut –transmeses, emmagatzemades i recuperades electrònicament– per a propòsits clínics, educacionals i administratius, tant de
manera presencial com a distància.
Mitchell també va assenyalar
que l’eHealth es pot considerar
l’equivalent al comerç electrònic
en el sector salut, i que això pot
ser una clau per comprendre’n el
sentit. Altres definicions trobades
a la revisió sistemàtica (Oh, Hans,
et al., 2005) inclouen des de només
tres paraules fins a un màxim de
74. En aquest conjunt, com a eHealth s’identifiquen dos conceptes
destacats (salut i tecnologia) i sis
termes freqüents però menys prevalents: comerç, activitats, grups
d’interès, resultats, lloc i perspectives.
Es pot afirmar, com a conclusió,
que el concepte d’eHealth és quelcom viu i en evolució disruptiva
en la mesura en què les noves tecnologies avancen i els pacients i
els sistemes sanitaris les adopten
i integren.

ENTREVISTA

«Sempre hem tingut clar que les
dades mèdiques pertanyen al ciutadà»
Estònia és el primer país del món on tots els procediments administratius s’han
digitalitzat. Per què es va optar per aquesta via?
Després de la independència ens vam trobar que havíem de fer funcionar el país amb infraestructures totalment obsoletes i, si volíem posar-nos al nivell de la resta d’Europa, no teníem
altre remei que començar de zero, i en aquest context la digitalització va ser la nostra opció.

MADIS TIIK
METGE I IMPULSOR
DE LA SALUT DIGITAL
A ESTÒNIA
Madis Tiik és doctor en Medicina
per la Universitat de Tartu
(Estònia). Ha estat implicat en el
desenvolupament de projectes
de salut digital a Estònia des del
2005. Entre d’altres, en la posada
en marxa dels serveis de registre
electrònic de salut del país.
Com a expert en la matèria ha
assessorat institucions dedicades
a l’eHealth en diversos països.

Quins passos es van seguir?
El primer pas per arribar a una societat digital va ser aprovar una nova legislació l’any 2002.
Aquesta legislació tenia com a punt central la creació d’un sistema d’autenticació digital fort
que oferia a tothom –empreses i persones– una forma única i segura d’accés a la informació. El
segon va consistir a posar en marxa una infraestructura anomenada x-road que connecta totes
les bases de dades públiques i privades del país, i que permet fer qualsevol tipus de transacció
i oferir tota mena de serveis digitals. Un altre pas va ser assegurar que, quan una instància de
l’Administració demanés una dada a un ciutadà, una altra no ho hagués de tornar a fer.
Quina importància van tenir aquestes decisions en l’àmbit de la salut digital?
Quan vam començar a introduir els serveis de salut digital la dècada passada va ser crucial
disposar dels tres elements que he esmentat. Això ho va fer tot més fàcil. Des d’un inici vam
tenir molt clar que les dades pertanyen al ciutadà. Ell n’és el propietari i té dret d’accedir-hi
des d’on vulgui i quan vulgui. En aquest sentit hi ha un gran repositori central de dades mèdiques disponible per a tothom. També va ser molt important establir maneres d’estandarditzar l’intercanvi de dades i de documents entre tots els proveïdors de salut.
Ens pot explicar les característiques del registre electrònic de salut a Estònia?
En principi, tenim diversos sistemes de registre en atenció primària i hospitals segons els
proveïdors, però la clau és que tots estan interconnectats amb el repositori central i, per
tant, totes les dades estan disponibles. Els proveïdors poden mantenir els seus propis sistemes amb el compromís de compartir les dades. Si vostè és un pacient a Estònia i canvia de
metge o d’hospital, no s’ha de preocupar, perquè les seves dades estaran sempre disponibles per al proveïdor, sigui públic o privat.
Què ha estat el més difícil de portar a terme aquest procés?
Convèncer els gestors dels centres.
Tota població utilitza els sistemes de salut digital?
Sí, perquè hem els hem simplificat al màxim pel que fa a l’ús i hem fet també un gran esforç
d’alfabetització digital en totes les capes de la població, incloent-hi la gent gran. El meu pare
els fa servir i ja ha fet 84 anys.

LA REPÚBLICA DIGITAL
Estònia és la més petita de les tres repúbliques bàltiques. Té només 1,2 milions d’habitants, però avui és
un referent internacional per haver-se convertit en el «primer país digital del món». Els ciutadans estonians poden fer totes les gestions administratives —incloses les sanitàries— sense moure’s de casa. El
2017 Estònia ha obert la seva primera «ambaixada digital», concretament a Luxemburg. Es tracta d’un
centre de back up de dades de tots els ciutadans del país, que té el mateix estatus sobirà de qualsevol
seu diplomàtica.
Tardor 2017 · 13
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ENTREVISTA A JAUME RAVENTÓS
Director de Transformació Digital
del Grup Quironsalud

«Només el
canvi de cultura
empresarial
impulsarà la
salut digital»

Jaume Raventós és llicenciat en Farmàcia, MBA
i s’ha especialitzat en gestió de salut. Treballa
en el Grup Quironsalud des de mitjan 2015,
primerament com a director gerent territorial
dels hospitals del grup a Barcelona i després
com a director de Transformació Digital.
Anteriorment va ser el màxim responsable
d’eHealth de Telefónica durant uns quatre
anys i director gerent de diversos hospitals,
com el de la Vall d’Hebron i el Consorci Parc
de Salut Mar, a Barcelona, o el Josep Trueta
de Girona, i també l’Hospital de Berga.

Per què una empresa de provisió de salut hauria d’interessar-se per desenvolupar una estratègia d’eHealth?
La irrupció de les TIC a la nostra societat és molt transversal. Els beneficis no s’obtenen en funció d’un sector
o un altre, sinó que es poden sentir en tot l’ampli espectre de l’activitat empresarial. Alguns sectors, com ara la
banca o el de viatges, han adoptat les TIC d’una manera
molt ràpida; en canvi, el de salut no tant. És cert que el
sector de la salut és conservador i, a més, hi té un gran
pes l’àmbit públic, i això n’alenteix la transformació. El
sector privat té uns models de negoci molt establerts i
de vegades als professionals els costa un esforç addicional introduir les noves tecnologies.
La implantació exitosa d’un model de salut digital serà el
resultat de la suma d’iniciatives independents o d’un pla
general i coordinat entre tots els agents implicats?
A mi m’agradaria que fos el resultat d’un pla general,
però temo que no anirà així. L’avenç de la salut digital
vindrà de baix a dalt. Segurament l’element transformador més important serà el mateix pacient. Cada vegada
serà més difícil entendre que pugui tenir al mòbil el meu
compte bancari, però no la meva radiografia.
Hi ha cap pla d’aquest tipus a Catalunya?
Cal ressaltar el paper de TicSalut, que és molt important.
Un impuls d’aquest tipus no existeix en altres comunitats. El fet que s’hagi creat una organització com aquesta
fa de pal de paller del sector, i la veritat és que està anant
molt bé. En el pla de Salut trobem referències de com les
TIC poden ajudar a aconseguir els objectius marcats.
Un dels arguments clau per a la implementació de la
salut digital és millorar la qualitat de l’atenció tot re-
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duint-ne els costos. Expliqui’ns per què produeix aquest
doble efecte.
Hi ha molts estudis publicats que demostren que
l’adopció de les TIC en la transformació de processos
milloren alguns indicadors de resultats en salut en determinades patologies. El que no podem fer, si volem
ser rigorosos, és generalitzar aquesta afirmació a totes
les patologies, de moment. D’altra banda, la millora
dels resultats en salut comporta una reducció de costos
en la gestió d’alguns processos assistencials. L’estalvi
no ha de ser, per tant, el primer objectiu. Si millorem els
resultats de salut, l’estalvi arribarà.
Pot donar-nos-en un exemple?
Un dels resultats més comprovats és el monitoratge
de pacients a domicili. Si monitorem un pacient crònic d’alt risc amb les TIC, aconseguim que el pacient
no es desestabilitzi i així evitem que calgui ingressar-lo.
L’objectiu principal és que el pacient estigui millor, i si
això evita un procés d’agudització de la malaltia, també
s’evitaran els costos derivats del seu ingrés. En qualsevol cas el cost del monitoratge a domicili és inferior al
de l’ingrés.
Quins altres àmbits on la salut digital ha avançat significativament destacaria?
Un és el de salut mental. S’ha demostrat que les TIC són
un ajut molt valuós en el tractament de depressions, fòbies
i fins i tot esquizofrènies. En particular voldria esmentar
l’èxit que té la realitat virtual per ajudar a superar tot tipus de fòbies. En el cas de l’esquizofrènia, l’ús que els
pacients fan del mòbil marca uns patrons que poden permetre anticipar una crisi. Un altre camp molt interessant
és el de la pediatria. Els nens amb TDAH solen utilitzar
força les TIC i el fet d’introduir certs tipus de jocs en els
dispositius digitals pot ser un tractament adient.
I en l’àmbit del càncer?
Aquí voldria destacar aplicacions mòbils que ajuden a
donar suport als pacients que estan fent quimioteràpia
o radioteràpia. Un exemple interessant és el del «pacient expert». Tradicionalment aquesta figura era una
persona que ajudava altres pacients a través de xerrades i conferències necessàriament limitades en el temps
i l’espai. Ara la mateixa idea es pot traslladar a l’àmbit
virtual en forma de comunitats que permeten a més pacients compartir a tota hora les seves vivències de manera horitzontal.
Un altre aspecte fonamental lligat a la salut digital és l’anomenat «apoderament del pacient». En què consisteix?
L’ús de les TIC per part dels pacients és cada vegada
més freqüent en tots els àmbits de la vida. De vegades

«Cada vegada serà més difícil
entendre que pugui tenir al
mòbil el meu compte bancari,
però no la meva radiografia»
es diu que la gent gran no hi està tan avesada. Jo penso
que no és veritat. Aquestes persones fan servir un smartphone cada dia, potser no amb la destresa dels nadius
digitals, però se’n surten. El raonament és: si l’utilitzen
per accedir a diversos serveis i informacions, per què no
ho podrien fer per cuidar-se a ells mateixos? L’apoderament comença per aquí justament: per oferir al pacient
la possibilitat de gestionar la malaltia. Al final, l’apoderament s’acaba traduint a conèixer millor la malaltia
que un té i disposar d’eines per ajudar a fer el tractament –per exemple amb recordatoris permanents de la
presa de medicació–, accedir a la informació clínica des
de qualsevol lloc i en qualsevol moment, i comunicar-se
digitalment amb el metge d’una manera més àgil.
Com repercutirà l’apoderament del pacient en els professionals de la salut?
El professional es troba davant un pacient que ha pres
més consciència de la malaltia. Això fa que la relació amb
el metge sigui més fluida i, per tant, li facilitarà la feina.
Podria explicar-nos de manera simplificada la relació que
tenen el big data, la intel·ligència artificial i el machine
learning amb la salut digital?
El big data és una conseqüència de la salut digital perquè l’ús de les TIC comporta recopilar una quantitat de
dades dels pacients que abans era impossible de reunir.
Un cop tenim les dades, el repte és com extreure’n la informació més útil i valuosa per a tothom. En altres paraules: cal saber fer les preguntes adequades perquè és
aleshores quan les dades esdevenen oportunitats.
La intel·ligència artificial possibilita, a través de la introducció de coneixement mèdic a les dades recollides,
prendre decisions. Un exemple seria «llegir» una sèrie
d’indicadors en el monitoratge d’un pacient crònic de
manera que permetin preveure un problema imminent i
actuar abans que això passi.
Seguint l’exemple anterior, el machine learning serveix
per comparar la previsió feta per la intel·ligència artificial amb el que ha passat realment, de manera que el
sistema pugui autocorregir-se en cas que s’hagi produït
un error i així millorar en la propera predicció.
S’atreviria a dir en quina fase ens trobem en el sector privat pel que fa a la implantació de la salut digital?
Quan jo era un early adopter i anava a parlar amb les emTardor 2017 · 15

entrevista

preses, la reacció d’incredulitat davant les possibilitats
de la tecnologia digital era la més habitual. Aquesta fase
està superada i ara ens trobem en la fase de «volem fer
però no fem». Ara les empreses tenen clars els beneficis,
en teoria, però els falta decisió.
I per què falta decisió?
Perquè s’adonen que l’impacte que el nou paradigma té
sobre l’organització és molt alt. No és el mateix que anar
a comprar una màquina nova a la qual cal adaptar-se
durant un temps determinat. La qüestió de la salut digital afecta profundament i durant força temps tota la
companyia. Suposa un canvi total dels processos i de
la mateixa organització, i això genera prudència.
És una qüestió d’inversions o de canvi de cultura
empresarial?
Jo crec que les inversions són l’excusa per no impulsar el
canvi de cultura, que és el factor decisiu, i el més complicat.
Si un empresari li comentés: «Vull implementar un model de salut digital al meu centre» i li preguntés per on
ha de començar, què li diria?
El primer que li diria és que tot l’equip directiu ha d’estar plenament convençut de fer-ho. Al mateix temps,
cal ser conscients que la implementació de la salut digital generarà resistències a l’empresa i caldrà persuadir
les persones que no ho veuen clar, demostrant-los amb
exemples concrets els beneficis del canvi, i no només de
forma genèrica. Pot ser que alguns empleats vegin a priori
la salut digital com una sèrie de tasques afegides al que
ja fan, quan en realitat es tracta de fer unes altres tasques. En aquest sentit la formació és un factor clau. Una
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«La salut digital afecta
profundament tota la
companyia. Suposa un canvi
total dels processos i de
la mateixa organització, i
això genera prudència»
estratègia interessant és crear una organització autònoma vinculada a l’empresa on es pugui impulsar la salut
digital i, un cop s’hagi consolidat, reabsorbir el seu know
how dins de l’empresa.
Com veu el sector format per les empreses que desenvolupen serveis de salut digital a Catalunya?
Hi ha força start-ups i això està afavorit pel fet que a
Barcelona tenim la seu de Mobile World Capital, que és
un factor d’atracció, i per tant, s’està generant un ecosistema favorable per a l’emprenedoria en aquest camp.
La interoperabilitat dels sistemes d’informació i l’adopció d’estàndards comuns és un altre tema clau per avançar. En quin punt ens trobem?
Estem a la meitat del camí. S’ha treballat molt fins ara,
però no podem afirmar que la interoperabilitat ens estigui facilitant les coses a tots els que volem una implementació més ràpida de la salut digital. La bona notícia
és que ens estem movent en la direcció adequada, i penso que en un futur no gaire llunyà la interoperabilitat
serà pràcticament total, si bé no crec que arribem mai a
un 100%.

REPORTATGE

La innovació
no s’atura
Alguns projectes destacats
La salut digital està considerada un àmbit estratègic per la Unió Europea. Durant la primera dècada del segle xxi la Unió Europea ja va elaborar un informe en el qual demanava la
reforma dels sistemes sanitaris a través de les TIC. En aquest document es vinculava l’eficiència d’aquests sistemes al desenvolupament de la salut digital. A finals del 2017 aquest
enfocament continua sent més vigent que mai. Així, en el web de la Comissió, en l’apartat
dedicat al mercat únic digital (Single Digital Market), es pot llegir: «En temps d’austeritat
les TIC poden ser el nostre aliat més aliat per mantenir alhora la rendibilitat i l’elevada
qualitat de la prestació sanitària».
Des del 2012 i fins al 2020 la Comissió Europea està desplegant el seu segon pla d’acció
de salut digital (eHealth Action Plan), que té, entre els objectius, apoderar tant els pacients
com els treballadors de l’àmbit sanitari, a través de la tecnologia, amb èmfasi particular en
l’mHealth. Un altre aspecte clau d’aquest pla és fomentar la col·laboració tecnològica entre
els països i facilitar la interoperabilitat entre diferents serveis.
Sota aquest paraigua, s’han impulsat un gran nombre de projectes, que seria impossible
d’encabir en aquest article. A continuació en presentem una breu selecció, que incorpora
també algunes iniciatives impulsades des de Catalunya.

Appsalut
Aplicacions

El mercat d’aplicacions mòbils de salut creix a bon ritme. El
2014 n’hi havia 100.000 i el 2016 ja havia arribat a 260.000.
L’aprovació a inicis del 2015 del Pla de Mobilitat mHealth.cat per
part del Govern de Catalunya va crear el marc per al naixement
d’un aparador d’aplicacions del sector de la salut i de benestar
social. Totes les aplicacions que s’incorporin a aquest aparador
hauran de superar un procés d’acreditació de qualitat. Aquest
procés és obert a tot tipus d’iniciatives, tant públiques com
privades. Un element innovador del portal és la possibilitat
que els professionals sanitaris i de benestar social puguin recomanar l’ús de les aplicacions acreditades als usuaris. D’altra
banda, les dades generades pels ciutadans mitjançant l’ús de
les aplicacions podran ser visualitzades pels professionals i integrades a la història clínica sempre que el ciutadà ho permeti.
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eSMART
Càncer

El projecte eSMART vol demostrar els efectes d’un monitoratge dels pacients de càncer, fet amb telèfon mòbil, sobre
alguns resultats clau del pacient durant i després de la quimioteràpia. L’ús del sistema de monitoratge remot i del Sistema Avançat de Gestió de Símptomes (ASyMS) pretén reduir la càrrega de símptomes que presenten els pacients que
reben quimioteràpia actualment i millorar-ne així la qualitat
de vida durant el tractament agut. Aquest projecte està en
marxa des del 2014 i acabarà el 2019. Incorpora 11 socis europeus i un d’americà, així com metges especialitzats en el
tractament de tots els països associats. La coordinació es fa
des de la Universitat de Strathclyde a Glasgow i compta amb
la participació de més de 1.100 malalts de diferents tipus de
càncer.

Nextcare
Cronicitat

Nextcare és un projecte centrat en els serveis d’atenció als pacients de malalties cròniques, que representen un percentatge
creixent de la població. Una de les seves ambicions és avançar
en el codisseny, el desenvolupament, la implementació i l’avaluació d’un nou model d’atenció integral que incorporarà eines
col·laboratives de gestió de casos per a professionals i d’autogestió per als pacients. També es desenvoluparan eines TIC que
es puguin integrar de manera rendible en serveis de cura dels
pacients i que hauran de servir per donar suport en diagnòstics
precoços, avaluació de riscos, estratificació de pacients crònics,
monitoratge del pacient i millora de la seva qualitat de vida.
Nextcare va començar oficialment la tardor del 2016 i acabarà
el 2021. Està liderat per Eurecat i compta amb la col·laboració
d’una vintena d’empreses, associacions i centres de recerca.

Plataforma IS3
Interoperabilitat
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Aquesta plataforma té com a objectiu el desenvolupament de la
interoperabilitat per facilitar la integració entre els diferents sistemes d’informació dels proveïdors de salut i serveis socials. Amb
aquest objectiu es volen afavorir la continuïtat de l’assistència i
la gestió integrada de processos assistencials i socials centrats en
el ciutadà. Aquest projecte, coordinat des de la Fundació TicSalut, ofereix diverses eines per poder compartir informació entre
les entitats proveïdores de serveis assistencials, concretament el
desenvolupament de catàlegs comuns de terminologia necessària
per a la missatgeria, plataforma de missatgeria alineada amb els
estàndards WiFIS, eina de gestió de fluxos configurables i eines de
monitoratge de la missatgeria.

LA INNOVACIÓ NO S’ATURA

m-Resist
Salut mental

Aquest és el primer projecte europeu d’mHealth dedicat a desenvolupar un programa terapèutic per a les persones amb esquizofrènia resistent al tractament. Entre el 30% i el 50% de
les persones que pateixen la malaltia a Europa pertanyen a
la categoria de casos resistents. Aquestes persones conviuen
amb símptomes molt persistents, requereixen llargs períodes
d’atenció hospitalària i tenen més risc de mortalitat i multimorbiditat. M-Resist té com a objectiu implicar els pacients i els
seus cuidadors en la gestió de la malaltia, així com fer passos
endavant en el seu coneixement a través de l’estudi de models
predictius. El projecte va començar a principis del 2015 i té una
duració de tres anys. En total hi participen 12 organitzacions
de set països. Catalunya acull, juntament amb Israel i Hongria,
un dels tres pilots amb usuaris reals que es porten a terme. El
projecte està coordinat per la Fundació TicSalut i l’encapçala
clínicament l’Hospital de Sant Pau, a Barcelona, i tecnològicament l’institut de recerca iMinds de Bèlgica.

Un potent pol de coneixement
Catalunya té un lloc cada vegada més destacat en el mapa mundial de
l’eHealth. A la Fundació TicSalut, l’eHealth d’Eurecat i altres ens, s’hi ha afegit recentment l’eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya. Al
centre, hi treballen una quinzena d’experts que integren un equip transdisciplinari que inclou àmbits com salut, informàtica, psicologia, educació, comunicació, dret, economia, política
i humanitats. L’eHealth Center de la UOC col·laborarà amb el Norwegian Center for eHealth Research, un dels
més prestigiosos del continent, i serà soci estratègic del Center for Global eHealth Innovation i de l’Institute for
Global Health Innovation and Equity, dos centres adscrits a la Universitat de Toronto (Canadà) considerats líders
de la recerca en aquest àmbit a escala mundial.
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Quina és la finalitat del Projecte
Blue Button de l’ACES?
Promoure entre els centres sanitaris privats catalans el lliurament al pacient del resultat de
l’activitat al centre: en format
digital, de manera totalment
segura i estructurada perquè la
utilitzi com ho consideri més
convenient.
Què implica disposar d’informació estructurada?
L’estructuració de la informació
d’acord amb estàndards internacionals és un procés progressiu
i continuat que permet la seva
utilització en qualsevol context
i situació.

Blue Button:
preguntes freqüents

L’ACES ha posat en marxa
el Projecte Blue Button per
promoure entre els socis el
lliurament al pacient de la
informació resultant de l’atenció
mèdica. Vegem, a continuació,
les claus del projecte.
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Com es garanteix la seguretat?
Assegurant que qui demana i
rep la informació és qui diu que
és i que en la transmissió de la
informació no hi ha fuites. El
Projecte Blue Button de l’ACES
proposa fer servir un sistema
d’autenticació (Mobile Connect)
que permet que les descàrregues de les dades del Blue Button es facin de manera segura
a través d’un mètode universal
compatible amb qualsevol operador. El mètode està pensat per
a tot tipus de terminal digital
i funciona sense necessitat de
contrasenyes. En el cas dels mòbils només cal instal·lar una miniaplicació. L’usuari ha de clicar
el botó Mobile Connect i la SIM
efectua l’autenticació.
Quin tipus d’informació és accessible gràcies a Blue Button?
Tota aquella informació mèdica personal relacionada amb el

BLUE BUTTON: PREGUNTES FREQÜENTS

procés d’atenció als pacients
que els professionals i els centres assistencials decideixin que
és convenient que el pacient tingui. Això pot incloure: historial
clínic del pacient i dels seus familiars, condició física, vacunes,
al·lèrgies, tractaments, anàlisis
clíniques, informes d’especialistes, pertinença a mútues mèdiques, contactes d’emergència,
etc.
Què cal fer per incorporar-se al
projecte?
Si un centre vol participar-hi, el
primer que ha de fer és posar-se
en contacte amb professionals
informàtics, que, després d’una
anàlisi, podran indicar els passos que ha de seguir per adoptar
el Blue Button.
Quins beneficis representa per
als centres i per als pacients?
Lliurant la informació mèdica al pacient es compleix la legislació vigent i es contribueix
a apoderar el pacient, fent-lo
més responsable de la seva salut. També significa una millora en benefici de la continuïtat
assistencial, de manera que el
pacient té la garantia que, amb
independència de qui l’atén i
on, els professionals disposen
de tota la informació per fer-ho
correctament, la qual cosa facilita la tasca mèdica. En definitiva, es pot parlar d’una clara millora de la qualitat assistencial.
Oferint aquest servei als clients,
el centre demostra una clara
vocació de qualitat, innovació i
modernitat. És un distintiu clar
de qualitat i de transparència.

Blue Button

JOAN TORRALBA

QUIRÚRGICA CIRUJANOS ASOCIADOS

Per què vau decidir implantar el Blue Button al vostre centre?
Teníem molt clar que és un pas obligat en la transformació de la sanitat del
país. Un cop resolt el problema de la historia única a la medicina privada,
el Blue Button passa la responsabilitat de la veracitat de la història clínica
al pacient.
Quin balanç feu d’aquesta implantació? Què heu aconseguit?
Estem en procés d’implantació. Cal fer més pedagogia amb els malalts.
Recomanaríeu a un altre centre que fes aquest pas?
Jo ho he fet.

Blue Button

XAVIER CAUFAPÉ
ILO OFTALMOLOGIA

Per què vau decidir implantar el Blue Button al vostre centre?
Perquè ens va semblar que era bo per als pacients tenir la informació de la
seva història clínica a la disposició en tot moment. Així la poden compartir
amb altres professionals, ja siguin oftalmòlegs com nosaltres o bé d’altres
àmbits, i disposar d’una única història clínica, no com ara, que la nostra
història clínica està repartida en parts totalment inconnexes pertot arreu.
Quin balanç feu d’aquesta implantació? Què heu aconseguit?
El balanç és molt positiu. D’una banda, estem rebent l’agraïment constant
dels pacients. De l’altra, creiem que ha estat important per a la transparència en les relacions metge-pacient, i també ha servit perquè els professionals del centre treballin millor la història clínica.
Recomanaríeu a un altre centre que fes aquest pas?
Sens dubte ho recomanem a tothom. És bo per al pacient i per als professionals, i permet un ús més adequat dels recursos sanitaris.
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ENTREVISTA A JULIO MAYOL
Director Mèdic de l’Hospital Clínic San Carlos

«La sanitat privada
disposa de més
llibertat que la pública
per aconseguir un
nou model de salut»

Julio Mayol és professor titular de cirurgia
(acreditat com a catedràtic) de la Universitat
Complutense de Madrid i director mèdic de
l’Hospital Clínic San Carlos. Des del 2010 és
director de la Unitat d’Innovació de l’Institut
d’Investigació Sanitària Sant Carles (IdSSC),
vocal del Centre d’Estudis Quirúrgics del
Departament de Cirurgia de la UCM i patró de
la Fundació per a la Investigació Biomèdica
Sant Carles. Des del 2012 i fins al 2016 ha
codirigit el Consorcio Madrid-MIT MVisión,
una aliança entre l’Institut Tecnològic de
Massachusetts, a través del seu programa de
Health Sciences and Technology, i universitats,
centres de recerca, hospitals i escoles de
negoci de la Comunitat de Madrid.

Quan es parla de salut digital es fa molt d’èmfasi en la
tecnologia, però quin és l’aspecte no tecnològic més
important en aquest àmbit?
La salut digital només té sentit si l’entenem com una
nova manera de fer les coses i canviem el model de
negoci. Cal anar més enllà de la lògica actual, que es
basa a fer moltes accions dins de la provisió de salut
(provisió de serveis sanitaris). Ens hem de preguntar: ho fem bé? Fem aquesta medicina per al que és
realment necessari? Mesurem els resultats? Sabem
donar-los sentit? La digitalització no ha de ser un instrument per seguir fent el mateix, sinó per replantejar-ho tot des del punt de vista conceptual.
Com ha de ser el nou model?
Ha de partir de la consideració del cicle complet de la
salut i la malaltia de les persones, i no focalitzar-nos,
com fem ara, en un moment precís de la malaltia.
El nostre core business ha de centrar-se a aconseguir
un estat de salut més òptim. L’objectiu principal no
ha de ser «curar-se», sinó mantenir-se sa i funcional
bona part del temps. Ara mateix el sistema sanitari és
un sistema de provisió de serveis als malalts, no un
sistema de generació de salut.
Quin impacte social pot tenir aquest canvi?
Avui coneixem millor la malaltia que la salut que hi
ha a la societat, i no tota la malaltia, sinó només les
d’aquelles persones que recorren al sistema. En una
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medicina digital orientada a la salut podríem arribar
recollir una gran quantitat de dades i portar a llum
una realitat que ara està en la penombra. Un model
avançat d’aquest tipus ens permetrà fer prediccions
i dissenyar estratègies que en aquest moment són
impossibles. El que fem avui és simplement administrar recursos, però no planifiquem ni gestionem la
salut. Per posar un exemple concret: en un escenari
com aquest podríem aconseguir disminuir el nombre
d’amputacions en malalts diabètics en els pròxims 10
anys en funció de les decisions que prenem ara.
Si volem crear un esquema nou, segons ha dit en alguna ocasió, hem d’«oblidar-nos» del que sabem, perquè, si no, al final repetim models i serà impossible
transformar el sistema. Com es fa això?
Cal canviar moltes coses i una d’elles és la narrativa
en la qual es basa tot el sistema, que és la que he explicat anteriorment. La qüestió és que cal assumir la
nova narrativa socialment i políticament, i això potser no és tan senzill.
Imaginem que el canvi de paradigma es fa completament en uns anys. Què passarà amb els grans complexos sanitaris construïts sobretot durant la segona
meitat del segle xx?
La tecnologia ens permet estendre l’hospitalització
domiciliària, o en una residència depenent de l’edat,
a gran escala. El monitoratge dels pacients pot fer-se
perfectament a distància i permet a metges i infermeres prendre decisions sobre les cures d’una persona,
incloent-hi si és necessari fer una visita. En el cas de
patologies menys freqüents i molt complexes, els hospitals seguiran tenint sentit, però no per a les més freqüents i menys complexes. Tot això requereix temps,
perquè ara mateix tenim un model vigent d’atenció
massiva als centres amb llistes d’espera i no podem
obviar la situació actual, ja que faríem més mal que
bé. En qualsevol cas, no seria intel·ligent suprimir els
grans centres perquè, fins i tot en un escenari de creixent hospitalització domiciliària, podran dedicar-se
a oferir serveis més complexos intensius en coneixement i tecnologia, alhora que acullen cada vegada

«No seria intel·ligent suprimir
els grans centres perquè, fins i
tot en un escenari de creixent
hospitalització domiciliària,
podran dedicar-se a oferir
serveis més complexos»

més activitat investigadora. El que sí que és clar és
que la salut digital ens porta a un model de descentralització de l’atenció, que és el contrari de la gran
concentració. En regions amb poca població aquest
fet pren encara més rellevància que al centre d’una
gran ciutat densa.
Vostè afirma que la novetat de vegades no és fàcil
d’assumir socialment i política, però què passa a escala psicològica i individual? Què pensa, per exemple,
dels avatars digitals? Com poden arribar a influir en el
comportament dels pacients?
Els avatars permeten visualitzar el nostre organisme en 3D i projectar-hi tot tipus de simulacions relacionades amb la salut. És innegable que aquesta
tecnologia modifica la percepció d’un mateix i la
du a unes possibilitats insospitades, però també és
veritat que un ha d’estar preparat per a això, fins
i tot diria que ha de tenir un determinat tipus de
personalitat. Per exemple, si algú té trets esquizoides, no seria bo estimular-lo amb un avatar d’aquestes característiques. Amb els anys les persones que
s’acostumin a aquestes tecnologies des de l’inici les
trobaran absolutament quotidianes, com ho són la
televisió, el telèfon o els automòbils. Aquest procés
de normalització està passant ara amb els chatbots
mèdics, que ja donen resposta a consultes senzilles
de les persones a través de converses telefòniques.
Un avatar digital pot arribar a fer-nos més responsables de la nostra pròpia salut?
És cert que sovint es relaciona la salut digital amb
un increment de la responsabilitat, però jo no estic
tan segur que sigui així. Penso que l’ésser humà no
canvia tant i un patró típic en tots els temps és que
quan un és jove i està bé no es preocupa de la salut.
Comença a fer-ho quan es troba malament.
Això no es contradiu amb el que comentava abans sobre el model basat a gestionar contínuament la nostra
salut?
Jo no crec que sigui bo que la gent estigui preocupada contínuament per la seva salut. La veritat és que
la tecnologia ens ofereix possibilitats per generar patrons saludables de vida sense que això es tradueixi
en una tensió o una obsessió. No cal mostrar «discos
vermells» o alertes, sinó suggerir i estimular. La creativitat de les persones que treballen en l’àmbit digital
té moltes coses a dir encara en aquest terreny. La gamificació, en el cas de la caça de Pokémons, va aconseguir que moltes persones sedentàries deixessin de
ser-ho per un temps. És només un petit exemple, però
les possibilitats futures són molt més grans i el límit
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és la imaginació. El canvi de perspectiva consisteix a
deixar de tractar el tabaquisme perquè hi ha centenars
d’alternatives més estimulants que ens permeten mantenir aquest estat de salut de què parlava al principi.
Quin paper s’albira per al metge del futur davant
d’aquests canvis?
Doncs un canvi de paper considerable perquè haurà
de gestionar una gran quantitat de coneixement. El
pacient li dirà quins resultats en salut vol obtenir i
el metge dissenyarà, amb el coneixement disponible,
un pla per aconseguir-los. Això, és clar, tindrà repercussions en la formació. Una de les meves propostes
en aquest sentit és reduir la durada de la carrera de
Medicina a tres anys, perquè no serà tan necessari
memoritzar continguts com relacionar la informació
disponible i aplicar el coneixement per ajudar a aconseguir els resultats en salut del pacient.
Està afirmant amb tot això que una de les palanques
del canvi de model serà el pacient?
Sí, el canvi vindrà de baix a dalt.
Creu que la salut digital propiciarà una societat menys
medicalitzada?
Ara estem utilitzant els serveis sanitaris com un bé de
consum. Penso que tot està molt sobredimensionat i
que la salut digital pot ajudar-nos a «descongestionar» el sistema.
Creu que la sanitat privada està preparada per liderar
el nou model?
En primer lloc, diria que almenys és conscient del
canvi que ve i que està atenta a les implicacions que

«La digitalització no ha de ser
un instrument per seguir fent el
mateix, sinó per replantejar-ho tot
des del punt de vista conceptual»
comporta. Una altra cosa ben diferent és el conjunt
d’obstacles als quals s’enfronta i, sens dubte, un d’ells
és el model d’assegurament, en què les companyies
cada vegada ofereixen pòlisses més baixes. Quan es
paguen vuit euros per una ecografia, no s’està fent
més que reforçar el model antic, perquè llavors es
tracta de fer moltes ecografies. Tot i així, penso que
el sector privat està més ben posicionat que el sector
públic per aconseguir un nou model de salut, perquè
disposa de més llibertat. El sistema públic està hiperregulat i té més limitacions. L’esquema que he citat
consistent a traçar plans de salut al llarg de la vida
obre moltes oportunitats de negoci. Vull insistir que
per arribar a tenir un model de salut digital avançada
cal arrossegar el sector assegurador perquè prioritzi
buscar els millors resultats per davant de la prestació
de molts serveis.
Haurem de sacrificar la nostra privacitat per poder obtenir un bon model de salut digital?
Les dades són un element imprescindible per a una
gestió avançada de la salut. Però això no implica
una disjuntiva entre perdre privacitat per guanyar
salut. La qüestió s’ha de plantejar en termes de garantia i de protecció de les dades personals. Un repte al qual la tecnologia mateix pot oferir solucions.

Són dades de l’estudi Perfil i comportament del Pacient 3.0 de la plataforma Doctoralia,
el marketplace més gran de salut del món. Segons aquest estudi, els espanyols són ja
«pacients 3.0»: utilitzen internet de forma constant, busquen informació de gran qualitat sobre especialistes i serveis mèdics, demanen visita mèdica a través de plataformes
online i participen en debats sobre salut a internet, ja sigui a les xarxes socials, blogs, etc.
En el cas d’Espanya, segons les dades de Doctoralia, el perfil de pacient 3.0 es caracteritza, a més, pel següent:
•
•
•

És dona, d’entre 35 i 44 anys, resident en grans centres urbans.
Compta amb recursos econòmics estables.
No li agrada haver d’esperar i valora, per damunt de tot, la immediatesa, tant a
l’hora de demanar cita com a l’hora d’acudir a la consulta.

Per a més informació sobre aquest estudi,
consulteu-ne els resultats a:
http://insights.doctoralia.es/el-paciente-3-0/
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Dona, urbanita
i antillistes
d’espera: així és
el pacient 3.0
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Les claus de l’èxit digital
McKinsey & Company, la consultora global especialitzada
en gestió estratègica, ha publicat el 2017 un informe en què
identifica quatre aspectes clau que han de tenir en compte
les empreses que pretenguin dur a terme una transformació
digital amb èxit.
El primer aspecte consisteix a identificar i prioritzar les
fonts d’on obtenen el màxim valor, és a dir, aquells productes
i serveis que proporcionen més diferenciació competitiva i que
es beneficiarien més de la digitalització. El segon és basar la
seva capacitat de donar servei, no només en la integració física i de gestió de la tecnologia digital, sinó a implementar noves
maneres de desenvolupar els productes i els serveis.
L’informe fa èmfasi, com un aspecte més, en la modernització i posada al dia de tot el talent i expertesa de les companyies en tecnologies de la informació. Això inclou, entre
altres mesures, situar-se en plataformes digitals, iniciar la

gestió estratègica de dades i millorar els protocols de seguretat dels actius més importants. Finalment, el quart aspecte
que destaca McKinsey & Company és garantir que les competències bàsiques de gestió de les persones permetin mantenir una agenda digital reeixida.

HIMSS a Las Vegas i a Sitges
HIMSS és una organització global sense ànim de lucre centrada
a millorar la salut a través de les tecnologies de la informació.
La central es troba a Chicago, des d’on serveix la comunitat
mundial de salut digital amb delegacions situades als Estats
Units, Europa i Àsia. HIMSS treballa amb proveïdors de salut,
organitzacions governamentals i sense ànim de lucre arreu del
món i també amb més de 600 corporacions.
L’organització té previst celebrar dues grans conferències

durant la primera meitat del 2018. La primera, a escala mundial,
del 5 al 9 de març a Las Vegas, i la segona, a escala europea, a
Sitges del 27 al 29 de maig. La trobada de Sitges està adreçada
a tots els agents del sector, entre ells, i de manera destacada,
directius i gestors de centres sanitaris, metges i infermeres, i
organitzacions de recerca. Els temes principals de debat seran
el canvi digital, la ciberseguretat, la interoperabilitat i la transformació de les dades en coneixement.
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FORMACIÓ

FORMACIÓ ULTREIA-ACES
CODIFICACIÓ AMB LA CIM-10-MC/SCP

EL PRÒXIM 1 DE GENER DEL 2018 JA SERÀ OBLIGATÒRIA LA UTILITZACIÓ I IMPLANTACIÓ DEL CIM-10 ALS NOSTRES CENTRES.
Des de l’ACES, coneixedors de la necessitat de formar les persones en
aquesta nova codificació, ja fa temps que organitzem cursos de formació per actualitzar els coneixements dels professionals implicats. Seguint
aquest plantejament, hem elaborat nous cursos, ARA EN ÀREES ESPECÍFIQUES, per a aquest mes de novembre.
Cursos monogràfics:

Oftalmologia
Nefrologia i aparell genitourinari
Aparell musculoesquelètic i traumatologia
Obstetrícia
Tiroides, mama i digestiu

9 de novembre de 9.30 a 13.30 i de 15 a 19 h
15 de novembre de 9.30 a 13.30 i de 15 a 19 h
21 i 22 de novembre de 9.30 a 13.30 i de 15 a 19 h
23 de novembre de 9.30 a 13.30 i de 15 a 19 h
30 de novembre de 9.30 a 13.30 i de 15 a 19 h

CURSOS BONIFICATS

AQUEST ANY NO PERDIS DINERS! APROFITA AL 100% EL TEU CRÈDIT FORMATIU I PREPARA EL TEU EQUIP AMB NOSALTRES. T’OFERIM
MÉS DE 140 CURSOS, QUE PODEM PERSONALITZAR DEPENENT DE LES
TEVES NECESSITATS FORMATIVES I LOGÍSTIQUES.

ESTEM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ PER DEFINIR I PREPARAR EL PLA FORMATIU DEL 2018!

JA TENIM AULA D’INFORMÀTICA!
Aquesta iniciativa ens permetrà obrir una nova línia de formació a les nostres instal·lacions. Siguin les que siguin les nostres funcions i tasques professionals, la
informàtica és una eina d’ús habitual i no sempre som coneixedors del potencial
que tenen les aplicacions que fem servir. L’Excel és un clar exemple d’aquest fet.
Molts ja l’utilitzeu de manera habitual, però si sabéssiu fer servir determinades
opcions i eines com funcions avançades, taules dinàmiques o macros, el potencial
del que podríeu arribar a desenvolupar és espectacular respecte al que ara feu. Per
això hem programat PÍNDOLES FORMATIVES, en què en una sessió de tres hores
podem aprendre aspectes concrets d’aquesta aplicació.
També incorporarem cursos d’altres aplicacions, com ara Word, Excel, PowerPoint,
Prezi, Project, etc.
Proper cursos i píndoles formatives:

Funcions avançades i tractament de dades amb EXCEL
Taules i gràfics dinàmics amb EXCEL
Macros amb EXCEL

Més informació: Tel.: 93 209 19 92 | www.aces.es/formacio | @AcesFormacio
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16 de novembre de 9.30 a 12.30 h
17 de novembre de 9.30 a 12.30 h
24 de novembre de 9.30 a 12.30 h

ACES EN BREU

Conveni d’accidents de trànsit
L’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària Derivada d’Accidents de
Trànsit (Sector Privat), que regula les relacions entre els centres sanitaris i les asseguradores, acaba el 31 de desembre de 2017. Les patronals sanitàries, davant d’un sector assegurador molt cohesionat, han
acordat per primer cop crear un grup de treball conjunt per elaborar
un primer esborrany com a base per iniciar les negociacions amb les
asseguradores. Aquest grup ha proposat nomenar cinc representants
a la taula negociadora, dos dels quals decidits per les patronals catalanes.
L’ACES va fer, el mes de setembre, una reunió a l’Auditori de l’Hospital Sanitas CIMA. En aquesta sessió es van exposar els petits avenços
que hi ha hagut en la negociació, així com les propostes fetes per les
diferents patronals que s’han anat incorporant a l’esborrany del conveni. En la trobada es va poder constatar el fort increment de rebutjos
per part d’algunes asseguradores, no prou justificats documentalment
o amb motius que no formen part del conveni, així com la comunicació
d’altes o estabilitzacions de forma unilateral sense haver vist el pacient. Aquests fets no fan sinó constatar la necessitat de negociar un
conveni en el qual quedi molt clar que l’objectiu fonamental és donar la
màxima qualitat en la prestació assistencial i en què ha de prevaldre el
criteri dels responsables facultatius que atenen l’accidentat.

Pacte en defensa
de la sanitat privada
A instàncies de l’Aliança de la Sanitat Privada Espanyola (ASPE) es va
presentar a mitjan octubre, a la seu de la CEOE, el Pacte en Defensa de
la Sanitat Privada, un document que té per objectiu posar en valor el
sector privat, «imprescindible per al sosteniment del Sistema Nacional
de Salut», en paraules del president de la Comissió de Sanitat i Afers
Socials de la CEOE, Carlos González-Bosch.
El document ha estat signat per 12 organitzacions de l’àmbit sanitari, entre les quals es troba la mateixa ASPE, a més de l’IDIS, Fenin, OMC,
Ribera Salut, FEFE, Fundación Economía y Salud, FED, ANEA, Fundación
Edad y Vida i el Círculo Empresarial de Atención a las Personas. L’escrit
reflecteix la realitat actual del sector sanitari a l’Estat i els reptes a què
s’enfrontarà al llarg dels pròxims anys.

ACORDS DE PATROCINI I DE COL·LABORACIÓ AMB LES EMPRESES SEGÜENTS

BANC SABADELL
Banc Sabadell és el quart grup bancari
privat espanyol, integrat per diferents
bancs, marques, societats filials i societats participades que abasten tots els
àmbits del negoci financer sota un denominador comú: professionalitat i qualitat.

BECTON DICKINSON SAU
BD és una empresa multinacional de tecnologia sanitària que centra els seus esforços a millorar l’administració de medicaments, optimitzar el diagnòstic
de malalties infeccioses i el càncer, així com avançar
en el descobriment de nous fàrmacs. BD fabrica i comercialitza productes sanitaris, instruments de laboratori, anticossos, reactius i productes de diagnòstic
mitjançant els seus tres segments: BDMedical, BD
Diagnostics i BD Biosciences

SIEMENS HEALTHINEERS
Siemens Healthineers és el negoci de salut de Siemens AG
i es gestiona de manera independent. Amb les solucions i
serveis que ofereix, permet que els proveïdors d’atenció
sanitària s’enfrontin als reptes actuals i destaquin en els
seus entorns respectius. Siemens Healthineers és líder en
tecnologia sanitària i disposa d’un ampli portafoli en àrees
destacades, com ara el diagnòstic per imatge, la teràpia, el
diagnòstic de laboratori i la medicina molecular.
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ESPAI
EMPRESES

Servei d’optimització
de la gestió assistencial
Les organitzacions empresarials necessiten cada vegada més
automatitzar els processos, tenir-ne una traçabilitat exhaustiva
i, com a objectiu primordial, optimitzar els recursos.

Als llocs d’admissió de centres mèdics i hospitals l’atenció als pacients es converteix en un procés burocràtic
on el professional ha de gestionar la tramitació en nombrosos portals web, que en ocasions genera llargues
cues i rebaixa la qualitat assistencial. Si a aquest tipus
de processos hi sumem la complexitat derivada de les
exigències desiguals de cada companyia en el moment
de registrar aquesta activitat assistencial, el registre es
converteix en una activitat que consumeix una important quantitat de recursos i que pateix innombrables
incidències en el cobrament posterior.

Tramitació centralitzada
Per tot plegat, disposar d’una eina per a la tramitació
centralitzada que concentri els diferents portals web
de les companyies asseguradores i les regles de negoci que afecten cadascuna de les tramitacions esdevé
fonamental. Cal assegurar que el coneixement de la
complexitat de cadascuna de les tramitacions a les diferents companyies no resideixi únicament en la perso28

na que treballa a admissió. D’aquesta manera, si una
plataforma recull i normalitza aquest coneixement,
una substitució o baixa en aquesta àrea no afecta de
manera greu el rendiment de l’equip.
Les nostres organitzacions necessiten gestionar informació qualificada, per això la qualitat en el registre
de la informació, amb uns processos automatitzats,
optimitzats i normalitzats als centres assistencials, és
fonamental per a l’explotació diària de la informació
aplicant la «intel·ligència de negoci», que condueixi a
la presa de decisions transcendentals per a les organitzacions.

Més bon servei, més rendibilitat
Aquestes decisions parteixen des de la qualitat de la
dada que es genera en cadascuna de les transaccions
que es produeixen entre el centre i les companyies asseguradores i en l’aplicació intel·ligent i dinàmica de les
regles de negoci. Això ha de permetre, no només mi-

SEOGA

llorar els indicadors d’eficiència i rendiment del servei,
sinó també detectar les desviacions d’aquests indicadors i anticipar-se, amb mesures correctores, a situacions que puguin comportar un problema per al centre.
Eines com ara els informes d’indicadors de negoci i el
quadre de comandament es fan cada vegada més imprescindibles en la gestió i execució de decisions dinàmiques. Són indicadors que reflecteixen la pressió assistencial i el trasllat directe a la facturació; indicadors
que alerten del nivell d’incidències detectades en les
conciliacions de les liquidacions de les companyies; indicadors de comparen la rendibilitat per actes o proves
mèdiques a cada companyia; indicadors de rendibilitat
per especialitat, i fins i tot indicadors que fan possible
avaluar l’impacte econòmic per pacient respecte a una
companyia asseguradora concreta.
Tots aquests aspectes permeten, en l’estat actual en
què es troben els barems de les companyies, obtenir
un factor multiplicador de la rendibilitat de la prestació
sanitària privada, que en els últims exercicis s’ha vist
exposada a una acusada retallada en els marges.

Eficiència en tots els processos
L’eficiència s’ha convertit en el principal camí per recórrer en els centres, una eficiència que ha de prevaler en
tots i cadascun dels processos. L’eficiència comença a
l’admissió, cosa que converteix la tramitació de l’activitat, no en una mera acció de comunicació a la companyia, sinó en un procediment normalitzat i àgil que
detecta les millors pràctiques i nodreix d’informació
els sistemes, i que ha de culminar en el cobrament de

l’activitat. Aquest cobrament és el resultat, d’una banda, del procés de baremat intel·ligent, d’acord amb les
regles de negoci que cada companyia asseguradora ha
definit i que han d’aplicar-se a cada pacient, en funció
de l’activitat històrica que hagi tingut en el centre. I,
d’altra banda, del procés de conciliació.
La conciliació, a mesura que els barems pactats amb
les companyies s’han tornat més complexos, a causa
de la ingent quantitat de regles de valoració que han de
tenir-se en compte en cada un dels pacients, ha passat
de ser una simple revisió manual a un procés que demana una complexa algorísmia implementada en una
plataforma que garanteixi que tot allò que s’ha tramitat ha estat valorat correctament i, per tant, consta a
la liquidació. Si no és així, s’ha d’identificar inequívocament la incidència per gestionar-ne el recobrament.
En aquest escenari les tecnologies de la informació han
permès implementar plataformes que han fet un gir a
la rendibilitat neta dels serveis i han normalitzat, amb
estrictes paràmetres de qualitat i seguretat, les relacions de facturació i cobrament entre els centres i les
companyies asseguradores.

www.seoga.es
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XARXA ACES

ATLÀNTIDA

Celebració del
90è aniversari
El 14 de setembre Atlàntida Assegurances
Mèdiques va celebrar els 90 anys als jardins del Palau Robert de Barcelona, amb
la inauguració de l’exposició Història de la
medicina privada a Catalunya, a través de
l’experiència d’Atlàntida. La mostra recull,
per primer cop, la història de l’assistència
sanitària privada a Catalunya en col·laboració amb el Museu d’Història de la Medicina de Catalunya. D’altra banda, el dijous
28, també al Palau Robert, es va promoure
una xerrada sobre el passat i el present de
la sanitat privada a Catalunya a càrrec del
doctor Xavier Trias, exconseller de Sanitat
de la Generalitat de Catalunya i exalcalde de Barcelona, i una taula rodona
sobre el futur de la sanitat.

FUNDACIÓ ACE

Homenatge als voluntaris
per l’Alzheimer
Barcelona Alzheimer Treatment & Research
Center va homenatjar els 200 voluntaris
que participen en l’estudi FACEHBI. Aquest
projecte pertany a la primera Unitat de
Prevenció i Diagnòstic Precoç de l’Alzheimer de l’Estat espanyol. El seu objectiu
principal és fer un seguiment al llarg
del temps (des del 2014) de l’evolució
d’aquestes persones sanes, amb queixes
subjectives de memòria. L’acte es va celebrar el 20 de setembre a l’Auditori AXA
(Barcelona) i va comptar amb la participació de la doctora Mercè Boada, cofundadora i directora mèdica de la Fundació,
i del doctor Octavio Rodríguez, coordinador del projecte.
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PRATSALUT

Centre mèdic integral
al Prat

GRUPO MANCHÓN

Nou centre
a Sant Cugat

El grup ha ampliat la seva xarxa amb un
nou centre ubicat al carrer Sant Jordi de
Sant Cugat del Vallès, on s’oferiran les exploracions següents: RM oberta, radiologia
digital, unitat de mama, ortopantomografia,
densitometria i ecografia. El centre s’afegeix als que tres que el grup té a Barcelona.

PratSalut compta amb un espai de Salut
i Benestar ubicat a la població del Prat de
Llobregat, que neix amb vocació de servei als
ciutadans d’aquesta població i, per extensió,
al conjunt de municipis del Baix Llobregat. El
centre compta amb un equip humà de professionals de diferents especialitats medicoquirúrgiques i de teràpies complementàries
que han estat validades científicament. Les
instal·lacions estan situades en un edifici
nou i singular, de més de 1.200 m2 orientats
a l’atenció integral de la salut, equipats amb
els mitjans de diagnòstic i tractament.

SANITAS CIMA

Acreditació de la
Joint Commision

L’Hospital Sanitas CIMA ha obtingut l’acreditació Joint Comission International després d’una rigorosa avaluació de 1.200
criteris hospitalaris sobre els estàndards
de qualitat pel que fa a assistència i seguretat dels pacients. Sanitas es converteix
així en l’únic grup hospitalari que compta
amb aquest segell de qualitat en tota la
seva xarxa de provisió pròpia. Aquesta
acreditació és una de les més prestigioses a escala mundial. Per aconseguir-la,
els centres s’han de sotmetre voluntàriament cada tres anys a un procés intens de
revisió, efectuat per avaluadors de la Joint
Commission International (JCI), que verifiquen 320 estàndards de qualitat.

MDB LABORATORI

Acord de col·laboració
MDB Laboratori d’anàlisis clíniques (Lab.
Duran Bellido) ha arribat a un acord de
col·laboració amb el Laboratori Cardelús
-Falguera de Girona. Tots dos laboratoris comparteixen els mateixos valors i la
voluntat avançar en una oferta d’atenció
molt personalitzada. Tots dos són laboratoris familiars, dirigits per especialistes
en anàlisis clíniques amb més de 30 anys
d’experiència. MDB compta amb una destacada presència a Catalunya i a Madrid,
on ha inaugurat un nou laboratori central
al barri de Salamanca.

