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L’Atenció a la CRONICITAT: una gran oportunitat
de millora del sector salut per a la construcció de
la societat del benestar
EL PLA DE SALUT DE CATALUNYA 2011-2015 reconeix com un dels tres pilars i objectius principals sobre
els quals s’ha d’assentar la «major orientació als malalts crònics», en la mesura que un 74% de la despesa
sanitària està relacionada amb aquest perfil de pacient, com a conseqüència de la disposició actual dels
recursos primordialment orientada a atendre la patologia aguda, i la seva conseqüent hiperfreqüentació,
tant en ingressos hospitalaris com en visites d’urgències hospitalàries.
A partir de la informació facilitada per la base de dades nacional Norma GRD de Grupos Relacionados con el Diagnóstico (GRD) del Ministeri de Sanitat i Política Social, que recull el conjunt mínim bàsic
de dades (CMBD) de totes les altes hospitalàries en hospitals d’utilització pública del Sistema Nacional
de Salut Espanyol, i comparant els 42 GRD que recull Medicare (EUA) en els casos de derivacions a
altres recursos, com és el cas dels sociosanitaris a Espanya i dels nursing homes americans, Antares Consulting, en el seu informe Porqué el sistema de salud necesita la coordinación sociosanitaria, analitza les
conseqüències de l’ús inadequat dels recursos hospitalaris i dels serveis d’atenció primària per aquells
que han estat ingressats durant l’any 2008 en hospitals d’aguts en el nostre Sistema Nacional de Salut.
Pel que fa a la inadequació d’estades hospitalàries, l’anàlisi d’aquest estudi permet calcular que
s’han utilitzat de manera potencialment inadequada en el període objecte d’estudi 5.281 llits d’hospitals
d’aguts. És a dir, i en termes comparatius, això voldria dir que el Sistema Nacional de Salut ha dedicat
més de quatre hospitals de les dimensions del de la Vall d’Hebron a tractar pacients sociosanitaris (amb
el cost que això suposa), quan s’haurien pogut beneficiar d’una millor assistència prestada per recursos
més adequats als seus problemes i amb un cost de l’ordre de cinc vegades menys. Sobretot tenint en
compte la diferència de cost entre un llit d’agut (657 euros/persona/dia) i un llit socianitari (120 euros/
persona/dia de mitjana en funció de la unitat assistencial d’atenció al pacient: estada llarga, estada mitja,
cures pal·liatives).
Quant a la inadequació d’estades hospitalàries, tenint en compte el cost mitjà d’estada en hospitals
d’aguts, els pacients de dubtosa adequació susceptibles d’haver estat derivats a recursos sociosanitaris
haurien suposat l’any 2008, segons l’informe, 1.076.459.340 €.
En conclusió, si els pacients espanyols s’haguessin tractat d’acord amb els paràmetres contemplats
en aquest estudi, s’haurien evitat més de 1.638.000 estades en hospitals d’aguts, derivades de l’atenció a
pacients crònics amb pluripatologia i dependència.
Pel que fa a la hiperfreqüentació de visites als serveis d’atenció primària (més de 8 consultes/pacient/
any), significa en termes operatius que estem dedicant a la hiperfreqüentació del sistema l’equivalent a
tota l’activitat de 326 centres de salut, molt pròxim a l’activitat de tots els centres de salut de Catalunya
(395 centres). Concretament i tenint en compte el cost mitjà estimat de 14,78 € per consulta (segons
l’informe del Ministeri de Sanitat i Consum Gasto Sanitario, 2007), la hiperfreqüentació per part dels
malalts crònics representa una despesa de 452.089.198 €, és a dir, quasi de 500 milions d’euros, que ens
podríem haver estalviat si haguéssim gestionat els pacients crònics amb un model adient.
Les estimacions a partir d’aquestes xifres aporten un volum d’estalvi potencial enorme per al sistema
sanitari català, ja que si atenem les xifres d’aquest estudi, respecte de l’any 2008, hi havia una base de
partida d’estalvi sobre recursos sanitaris gastats en atenció d’aguts d’una quantitat gens mensypreable
d’1.528.548.340 €.
Des d’ACES aquests darrers anys estem teballant amb una gran intensitat i dedicació en l’àmbit de la
cronicitat, tot presentant nous programes i propostes d’actuació i participant activament amb el Departament de Salut per tal que les entitats del nostre sector dedicades a l’atenció del pacient crònic complex
(PCC) puguin aportar importantíssims avantatges tant per a aquest tipus específic de pacient com per
a l’optimització dels recursos sanitaris disponibles, essencial i imprescindible en els actuals moments.
La finalitat d’aquest canvi en l’atenció del PCC no pretén limitar cap tipus de prestació; ben al contrari, l’objectiu principal és procedir a la reordenació dels recursos territorials que hi ha al nostre país per tal
d’assolir el «continuum asistencial d’aquests pacients» de la manera més efectiva, adequada a les seves
necessitats i per professionals específicament formats i per entitats sociosanitàries i de salut mental des
de les quals l’atenció al pacient crònic complex, que no requereix alta intensitat i tecnologia (pròpia dels
hospitals d’aguts), es pot fer amb més eficàcia i menys cost, atès que aquests centres estan especialitzats
en el tractament d’aquest tipus de patologies i des dels quals, amb una estreta coordinació amb els Serveis d’Atenció Primària i els hospitals de referència, es pot fer una atenció integral, personalitzada i de
seguiment i control del pacient crònic complex.
En uns moments com els que travessa el nostre sector, són reconversions com l’esmentada, que no
suposa l’assignació de més recursos sinó la redistribució dels ja existents en el territori, en clau d’eficiència i eficàcia, i en benefici del pacient i del sector, els projectes pels quals tots els agents del sector i dels
diferents nivells assistencials hem d’apostar sense més dilació tot facilitant-ne la implantació territorial
mitjançant la coordinació, col·laboració i complementarietat de tots els implicats. ⁄⁄
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EDITORIAL

SANITAT PÚBLICA: UNA SITUACIÓ
EXTREMAMENT DIFÍCIL

C

atalunya ha estat pionera de gran part de les innovacions de més èxit en l’àmbit de la gestió de recursos
públics, en salut de tot Espanya i fins i tot ha estat referent mundial en molts aspectes.
Una mirada objectiva sobre la realitat actual ens permet veure que, com era lògic, la crisi ha acabat imposant el seu
calendari, però també que el consens polític és avui molt més
dèbil i que els agents reclamen canvis, però en direccions diferents i fins i tot antagòniques.
És, sens dubte, moment de replantejar estratègies i de fixar-nos en els encerts i els errors del passat, així com implantar
els instruments i coneixements que han anat sorgint aquests últims 30 anys de la nostra història.
El model sanitari català va ser un gran èxit no tan sols perquè
se cimentava en el consens polític, sinó també perquè apostava per la preeminència de la societat sobre l’Estat a l’hora d’oferir serveis amb eficiència, treballant alhora decididament per
la implantació d’una gestió pública eficaç en aquells àmbits on la
iniciativa privada no era present.
Malauradament, aquest full de ruta, fruit dels valors d’una
societat que creia més en si mateixa que en un Estat que li era llunyà massa sovint, ha perdut vigor en els últims anys justament
per haver fet seu el miratge d’una administració de la qual brollava el diner en aparent abundància i feia innecessària l’apor-

tació veritablement empresarial en el sentit ampli i original de
la paraula.
Aquest és el profund debat que avui hem de resoldre i que
comença a prendre carta de naturalesa pública més enllà de les
trobades de cafè i dels clixés buits de contingut.
I hem de començar per identificar si, com alguns creiem, l’Estat (la Generalitat és Estat!) ha anat arraconant conscientment
o inconscientment l’acció empresarial i no ha tingut en compte
que aquesta, en la seva accepció essencial com a principal motor
d’innovació i creació de riquesa, s’ha de fonamentar en l’esforç
propi i continuat, la competència i el risc, i que la concessió de
monopolis temporals o territorials en devalua seriosament els
valors més determinants. I que aquesta oferta empresarial pot
aleshores ser complementada per unes estructures públiques
amb sistemes de gestió moderns, desburocratitzats i eficients
sense que això hagi de significar la pèrdua del control democràtic necessari de qualsevol organisme propietat d’una o diverses
administracions públiques.
Només cal fer una mirada al nostre voltant per veure nombroses
evidències del fet que avui la situació de la nostra sanitat pública és
molt difícil i que malauradament no estem sent capaços de trobar
no ja la solució sinó tan sols una via fèrtil i compromesa de diàleg.
Fóra tan sorprenent com trist que no sabéssim finalment trobar-la en el moment més decisiu de la nostra història recent. ⁄⁄
Hivern 2012
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Fotografia: Jordi Mota

XAVIER GÓMEZ BATISTE-ALENTORN

director de l’Observatori Qualy d’Atenció Pal·liativa, de l’Institut Català d’Oncologia

«Catalunya liderarà l’atenció
a la cronicitat»

A

mb puntualitat britànica,
el doctor Gómez BatisteAlentorn ens rep en una
senzilla sala propera al seu
despatx, situat a la segona
planta de l’Institut Català
d’Oncologia, a l’Hospitalet del Llobregat. De seguida es posa de manifest una
afabilitat en l’expressió que serà present
al llarg de tota la conversa. Aquest to
ajuda a entendre la complexitat lligada a
la medicina pal·liativa i la cronicitat, un
àmbit del qual Gómez Batiste-Alentorn
coneix fins a l’últim detall.

Vostè és el pare del sistema sociosanitari
implantat a Catalunya a partir del
programa Vida als Anys, a més de ser
el pioner i mestre de la línia assistencial
de cures pal·liatives.
En tot cas va ser una paternitat compartida per un grup d’unes 30 o 40 persones
que als anys vuitanta vam creure que
calia desenvolupar un model d’atenció
integral per a persones amb malalties
cròniques: Maruja Fontanals, Miquel
Vilardell, Teresa Vehrnes i Ramon
Bayés, entre d’altres. I, en l’àmbit polític,
Xavier Trias i Jaume Padrós. Desenvolupar les cures pal·liatives dins el programa Vida als Anys va ser una intuïció
molt pertinent perquè la majoria de
malalts que necessiten aquesta atenció
són crònics. I això va marcar una diferència respecte a models com l’anglès,
que estava molt centrat en les persones
amb càncer. En aquest projecte es van
unir unes necessitats, un grup de professionals disposats a atendre-les, unes
instal·lacions hospitalàries que s’havien
de reconvertir i el suport polític.
Què el va atraure cap a aquest àmbit de
la medicina? Va ser una qüestió de la seva
personalitat? De la seva experiència vital?
4
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La cronicitat i les cures pal·liatives són un repte cada cop més
important per a la medicina i per a la societat en el seu conjunt.
El doctor Xavier Gómez Batiste-Alentorn fa anys que construeix
solucions per encarar aquest repte. Totes elles convergeixen en
un model assistencial basat en una visió integral, una reordenació
dels recursos disponibles, una major participació de la sanitat
privada i el valor de la qualitat humana, que es fa imprescindible
per atendre uns pacients en situacions particularment difícils.
De la seva estada i formació a
la Gran Bretanya?
Hi van jugar diversos factors. El meu
pare va ser metge de capçalera i jo vaig
viure des de petit tota la dedicació i el
compromís de la medicina humanista
que ell representava. Després em
vaig formar en oncologia a Sant Pau
i vaig veure que hi havia avenços en
el tractament, però que també hi havia
molt de patiment i reptes pendents en
qualitat assistencial. L’etapa d’oncòleg
a l’Hospital de Vic em va portar a estar
molt a prop de la comunitat i, per la
demanda dels pacients, a haver de pensar en maneres d’atendre’ls a domicili.
A tot això hi afegiria un interès per la
innovació i un compromís amb el país
per desenvolupar millors models
d’atenció sanitària i social. El viatge
a Anglaterra va ser una conseqüència
de tot plegat, i allà va ser on vaig refermar totes aquestes idees.
Quina ha estat l’evolució de l’atenció
sociosanitària i de la medicina pal·liativa
a les societats occidentals en les darreres
dècades? Cap país s’ha erigit en model
de referència en aquest temps?
Hem passat del concepte d’atenció geriàtrica i cures pal·liatives al de cronicitat.
Els primers anys del segle xxi parlem

d’atenció pal·liativa. El canvi de paradigma és que hem passat de centrar-nos
en els malalts de càncer, amb poca esperança de vida, a pacients amb malalties
cròniques evolutives que viuran més
temps. És un altre tipus de malalt que
identifiquem molt abans i en el qual
concorren tres factors: edat avançada,
fragilitat i pluripatologies. En el seu
moment els anglesos van construir
un model d’atenció que incorporava el
treball interdisciplinari, les necessitats
multidimensionals, la concepció de dolor
total i la vinculació d’aspectes mèdics
i socials. Nosaltres a Catalunya vam
desenvolupar un model d’organització
basat a portar aquesta bona atenció a
tots els elements del sistema. I, en el cas
de l’Estat espanyol, Catalunya ha estat i
segueix sent un líder destacat.
Des del 2007 vostè és director de l’Observatori Qualy d’Atenció Pal·liativa. Quina és
la funció principal de l’Observatori i quines
són les tasques més importants que ha dut
a terme en aquest temps?
És un centre col·laborador de l’OMS i
la seva missió fonamental és la de promoure polítiques d’atenció pal·liativa en
el sistema de salut i social. Ens dediquem
a donar suport a organitzacions en el
disseny, implementació i avaluació de

Xavier Gómez Batiste-Alentorn (Torelló, 1952) es va llicenciar en Medicina l’any 1976 i es va
especialitzar, successivament, en medicina interna, oncologia i medicina pal·liativa. Des del 2007
dirigeix l’Observatori Qualy i Centre Col·laborador de l’OMS per a Programes Públics de Cures
Pal·liatives de l’Institut Català d’Oncologia, a Barcelona. La missió d’aquest observatori és valorar
l’atenció al final de la vida a Catalunya i Espanya, dissenyant el directori de serveis, desenvolupant
eines i metodologies, i donant suport al Departament de Salut, al Ministeri de Sanitat, a l’Institut
Català de la Salut i a d’altres organitzacions, com ara la Fundació “la Caixa”, l’Open Society
Institute-New York, l’EAPC, la SCBCP, etc. L’Observatori va ser designat Centre Col·laborador
de l’OMS l’any 2008. Des del 2012 Gómez Batiste-Alentorn està al capdavant de la càtedra de
Cures Pal·liatives de la Universitat de Vic.
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programes en aquest àmbit. Els nostres
clients poden ser públics o privats. En
aquest sentit hem col·laborat amb l’ICS
o amb l’ACES. El nostre àmbit és el món.
Hem contactat amb 52 organitzacions
de països diferents. Darrerament, hem
desenvolupat el programa d’atenció per
a persones amb malalties avançades de
la Fundació “la Caixa” dedicat a l’atenció
psicosocial. L’objectiu és donar resposta a
les necessitats essencials de les persones en aquesta situació: espiritualitat,
dignitat, autonomia, afecte, companyia i
esperança. També fem docència i recerca
sobre els resultats de les nostres activitats, que plasmem en publicacions, amb
les quals a més generem coneixement.
Un coneixement que després apliquem
als programes que implementem, com
hem fet, per exemple, en el desenvolupament del programa nacional de cures
pal·liatives de Portugal amb un sistema
«clau en mà» en què hem fet el disseny, la
legislació i la formació dels professionals,
i els hem monitoritzat la implementació.
Demana unes competències professionals
específiques aquest seguit de necessitats
essencials de les persones amb malalties
avançades que ha citat?
Sí. Desenvolupar les qualitats d’educació
i de respecte, i les competències assistencials com la comunicació ètica clínica i la gestió de cas. Però vull remarcar
que, si es vol una atenció d’excel·lència,
han d’entrar en joc els valors, els comportaments i les actituds. I això marca
la diferència, perquè, quan et tornes
vulnerable, no en tens prou amb un fàrmac per al dolor; aquest plus d’empatia i
comprensió es fa imprescindible.
Quin és l’objectiu que persegueix
l’assistència sociosanitaria a les àrees
de llarga estada, convalescència i cures
pal·liatives?
Més que veure-ho com a unitats específiques hem de parlar d’un sistema
integral que disposi de tots els tipus de
recursos que un malalt avançat necessitarà: atenció domiciliària, hospital de
dia, hospital d’aguts, convalescència.
Aquests dispositius han de ser peces
d’un conjunt que ha de funcionar de
manera integrada.
No creu que, en el context actual (envelliment poblacional, canvis culturals, incorporació de la dona cuidadora al mercat de
treball), hi ha mancances per atendre les
6
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necessitats de la població crònica
de Catalunya?
Ocupem-nos de casos concrets. Les residències que van ser concebudes fa anys
per atendre persones autònomes ara són
plenes de persones amb malalties cròniques i pronòstic de vida limitat. En la
mateixa línia, un estudi que hem portat
a terme demostra que entre el 25% i el
40% dels malalts que són en hospitals
d’aguts són malalts crònics que tenen
un pronòstic de vida d’un any o un any
i mig. Concretament, hi ha una unitat
de cures intensives en què el 30% dels
pacients són malalts crònics avançats.
En general, Catalunya té una estructura suficient i, per respondre al nou
escenari, el que li cal és reordenar-la.
Per fer això cal un lideratge potent,
perquè en un context de recursos limitats hem d’aprofitar els que tenim amb
una nova organització.

«LA SANITAT PRIVADA
HA DE FER UN SALT
PER ATENDRE MÉS
LA CRONICITAT»
Ho estem fent?
Sí. Hi ha dues tendències que estan confluint. Una és la que anomenem bottom
up. Inclou iniciatives com les que duen
a terme alguns membres de l’ACES,

que estan desenvolupant diverses línies
d’atenció a la cronicitat reorganitzant els
recursos de molts centres. Com a mínim
tenim uns 350 projectes que estan innovant en aquest àmbit a Catalunya. L’altra
és el top down, és a dir, el lideratge per
part del Departament de Salut i CatSalut orientat a aconseguir que tot el sistema –atenció primària, sociosanitaris,
hospital d’aguts– es reorienti en aquesta
direcció. I això es fa a través del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat
(PPAC). Catalunya reuneix les condicions perfectes per desenvolupar una
molt bona tasca en aquest àmbit, i crec
que liderarem l’atenció a la cronicitat.
Comentava fa un moment la contribució de la
sanitat privada a aquests objectius. Té encara més camp per recórrer en aquest sector?
Crec que la sanitat privada ha d’apostar
encara més per això. A Catalunya es
té una gran experiència i hi ha centres
de referència en el sector privat pel que
fa als processos d’aguts, però s’ha de fer
un nou salt per atendre més la cronicitat, bàsicament perquè és molt probable
que el sistema públic no pugui ocupar-se
de tot. Anem cap a models de provisió
mixta i de finançament mixt. Per la seva
banda, el sistema mutual i assegurador
també ha d’apostar més decididament
per aquest àmbit.
Fins al 2011 no hi havia cap asseguradora
mèdica que inclogués l’assistència socio-

sanitària ni les cures pal·liatives a la seva
cartera. Per quines raons les asseguradores haurien d’incloure aquesta assistència
en la seva cobertura?
Primer per una raó ètica, que és atendre
millor els malalts. Hi ha també una raó
social: que és la importància quantitativa d’aquest sector. I després hi ha
la raó de l’eficiència. Si jo tingués una
asseguradora no tindria cap dubte a
incloure aquesta assistència. El que cal
també és que hi hagi demanda per part
de la població. Penso que actualment
hi ha una dificultat que respon a una
percepció esbiaixada: les asseguradores
solen veure aquesta assistència com una
despesa quan en realitat, a més llarg
termini, invertir en atenció domiciliària
o cures pal·liatives comporta un estalvi.

Un gran impacte en els pressupostos
de sanitat de la Generalitat ve donat
per l’atenció del malalt crònic complex
en hospitals d’aguts, així com per a la
hiperfreqüentació dels serveis d’urgències
per part d’aquests pacients. Com s’hauria
de reconduir i gestionar la situació?
El 70% de la despesa sanitària es fa
en els darrers sis mesos de vida. Els
sistemes d’atenció a la cronicitat són,
en aquest sentit, extraordinàriament
eficients perquè generen alternatives
a l’ús dels hospitals d’aguts i a l’ús
dels sistemes d’urgències. Això és una
evidència incontestable. Les alternatives
possibles són l’atenció domiciliària
i els acords entre centres sociosanitaris
amb centres d’atenció primària
perquè els malalts crònics avançats no
vagin a l’hospital d’aguts i ingressin
directament en aquests centres. Cal
pensar que el cost d’una unitat d’estada
mitjana en un centre d’aquest tipus
representa el 35% del cost d’un llit
d’aguts. I, a més, el pacient estarà més
ben atès.
Considera que l’aposta per l’atenció
a la cronicitat en el nou pla de salut
de la Generalitat per als pròxims anys
serà imprescindible per dur a bon port el
canvi de model que està comentant?
Crec que som en un moment
d’oportunitat. En una població en
què hi ha entre un 2% i un 5% de la
població de malalts crònics avançats
i complexos, si els identifiquem, els
estratifiquem i fem polítiques de
reordenació de recursos, amb un model
de finançament i d’avaluació adequats,
tot això permetrà que el sector que
ara atén els pacients de manera
fragmentada els atengui de forma
integrada.

El qüestionari permanent

1

Quina ha estat la fita mèdica que més ha beneficiat la humanitat? Que
l’informe Hastings hagi establert que els objectius de la medicina han de ser
prevenir, cuidar i curar.

2

Com ha de ser la convivència entre sanitat privada i pública? Ha de ser una
convivència de cooperació total. Des del nostre punt de vista el maridatge entre
públic i privat el considerem essencial perquè tenim reptes comuns en què hem de
treballar junts. L’ICO, que és públic, posa en pràctica aquesta filosofia a través de
diversos acords i convenis.

3

Què pot aportar la gestió privada a un centre sanitari? Aspectes de flexibilitat
i d’innovació que crec que són molt positius. El sector públic hauria d’incorporar
el concepte de client, que penso que en el sector privat tenen molt clar.

Vostè està implementant una nova eina
anomenada NECPAL. Podria explicar-nos
en què consisteix?
NECPAL neix fa tres anys de la nostra
inquietud per identificar precoçment
el malalt crònic avançat que no és de
càncer. Amb l’anàlisi d’un conjunt
de malalts vam veure que els podíem
identificar segons diversos paràmetres:
perquè ingressen molt als centres, perquè tenen unes condicions de gravetat,
com ara insuficiències respiratòries, o
perquè necessiten un gran nombre de
fàrmacs. Complementàriament, també
vam desenvolupar un test de pronòstic
de vida. Aquesta eina s’orienta a evitar
que el malalt sigui identificat de manera
tardana. El Departament de Salut ha
volgut que convertim aquesta recerca
en un programa amb tres grans línies:
model d’atenció centrat en les necessitats; planificació de decisions anticipades (per exemple, decidir que en la
pròxima crisi el malalt opti per no anar
a l’hospital d’aguts i per ser atès en una
residència); organització de l’atenció de
manera integrada. I això ja s’implementa com a programa pilot a Girona, Osona i la zona metropolitana sud. També
a altres indrets d’Espanya i de l’exterior
com Austràlia o l’Argentina. Creiem que
tindrà un impacte molt important en
tres grans aspectes relatius a la cronicitat: millora de salut i qualitat de vida,
satisfacció del pacient i eficiència.
L’Institut Català d’Oncologia (ICO) destaca
pels seus serveis i ha estat premiat per
l’European Society of Medical Oncology.
Quines han estat les claus per assolir
aquest bon nivell?
Estic orgullós de treballar a l’ICO. És
líder en atenció oncològica, però ha
volgut anar més enllà d’atendre bé els
seus pacients per influir en les polítiques i convertir-se en referent. I en
aquest sentit ha desenvolupat el model
més avançat de cures pal·liatives a
l’Estat. Prestem serveis assistencials de
complexitat a través dels quals es fa recerca clínica. Tenim un màster de cures
pal·liatives des de fa 12 anys i el centre
Qualy. La nostra unitat de docència és
molt potent: hem format més de 6.000
professionals i hem creat amb la Universitat de Vic la primera càtedra de Cures
Pal·liatives de l’Estat. Aquest lideratge
s’ha construït amb el suport institucional, amb l’orientació dels valors de l’organització i amb la qualitat professional
i humana dels seus membres. ⁄⁄
Hivern 2012
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de les despeses sufragades o el sistema
de la Targeta Sanitària Europea.
GUSTAVO BLANCO Director general de MUFACE
Dins de l’assistència sanitària hi ha
també la prestació farmacèutica, que
es gestiona a través del concert subscrit
amb el Consell General de Col·legis
Oficials de Farmacèutics en representació dels col·legis territorials. Comprèn la dispensació dels medicaments,
productes sanitaris i dietètics que es
financen pel Sistema Nacional de Salut,
en aquest cas a càrrec del pressupost de
la mutua-litat. Avui dia, MUFACE atén
Els beneficis d’aquest règim mutualista van més enllà del sector puntualment els seus compromisos de
pagament amb els col·legis de Farmàcia,
administratiu i s’estenen a tot l’àmbit sanitari
així com amb totes les entitats amb les
quals té concert, la qual cosa prova la
l règim especial del mutuapel fet que les primes que es paguen
solvència i bona gestió del model, el seu
lisme administratiu en
a les entitats d’assegurança són fixes
èxit i la seva projecció de futur.
l’àmbit de l’administració
durant la durada del concert i, per tant,
En definitiva, MUFACE aconsecivil (que comprèn funciosense possibilitat de desviació. Aquest
gueix prestar l’assistència sanitària al
naris que presten serveis
sistema de concertació facilita un
seu col·lectiu amb uns elevats estàntant a l’Administració de l’Estat com de
millor control de la despesa
dards de qualitat, que
les comunitats autònomes) és un dels
sanitària, molt apreciable en
es tradueixen en una
règims especials del sistema de Segurel’actual context econòmic,
altíssima acceptació per
«Aquest model
tat Social espanyol. Està gestionat per
amb una satisfacció del col·
part d’aquests. Això, en
permet la lliure
la Mutualitat General de Funcionaris
lectiu bastant alta i basada
tot cas, ha de ser conjuCivils de l’Estat (MUFACE), organisme
en la lliure elecció abans
elecció per part gat, per poder-se valorar
públic que depèn del Ministeri d’Hisenesmentada.
la seva justa mesura,
dels mutualistes en
da i Administracions Públiques.
Pel que fa a l’àmbit terriamb una gestió netament
del tipus
MUFACE gestiona, per a la protecció
torial relatiu a la prestació
eficient i competitiva com
del seu col·lectiu (funcionaris i les seves
de l’assistència sanitària,
la que té MUFACE, de
d’assistència
famílies), un conjunt de prestacions
convé assenyalar que, si bé
manera que els beneficis
sanitària que
socials i sanitàries entre les quals destal’àmbit principal en què es
de la seva gestió no noca, per la seva rellevància, l’assistència
desenvolupa la prestació samés els reben els usuaris
volen rebre»
sanitària. Així, l’organisme està facultat
nitària és el conjunt de l’Esdirectes de les seves
per fer aquesta assistència sanitària, ja
tat, MUFACE també cobreix
prestacions, sinó també
sigui mitjançant concerts amb entitats
l’assistència sanitària del seu col·lectiu
la resta d’actors implicats de manera
públiques o bé amb entitats privades
resident a l’exterior, així com la d’aquells
directa o indirecta en l’àmbit sanitari,
d’assegurança. Aquest últim mecanisme
que es desplacen de manera temporal a
tot contribuint a la sostenibilitat del
és una de les seves principals caracterísl’estranger mitjançant el reintegrament
conjunt. ⁄⁄
tiques i signes distintius.
Aquest model permet la lliure elecció
per part dels mutualistes del tipus
d’assistència sanitària que volen rebre,
la qual cosa constitueix un element
afavoridor de l’eficiència en la gestió dels
serveis sanitaris i de la seva qualitat, fet
que augmenta la satisfacció del pacient.
Per mitjà dels concerts amb entitats
privades, sobre els quals es fonamenta
la col·laboració publicoprivada característica de MUFACE, es mostren dos
elements clau de la fortalesa de l’anomenat «model de MUFACE». D’una banda,
permet que el cost de l’assistència sanitària sigui molt competitiu gràcies
a la quantia establerta a les primes
anuals que cal abonar i, de l’altra, atorga
una plena estabilitat pressupostària,

MUFACE, un model
d’assistència competitiu

E
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Deixa que et recordin
pel teu somriure

Més de 50 anys de prestigi a Barcelona

Disseny de somriure.
Recuperacions i reconstruccions
estètiques amb composite.
Reajustament de l’anatomia dental amb una sessió.
Facetes ceràmiques.
Corones lliures de metall sobre implants.

Emblanquiments Zoom i QuickWhite
amb llum de plasma.
®
Ortodòncia invisible Invisalign
®
i Incognito (lingual).
Periodòncia estètica (modelatge de les genives).
Antiaging dental (rejoveniment del somriure).
®

®

...i tota la resta de tractaments

Finançament a mida
Miravé Travessera - Trav. de Gràcia, 71, baixos
Miravé Tuset - Tuset, 36, baixos
08006 Barcelona · Tel. 93 217 68 89
També cita online a:

www.clinicamirave.es
Servei d’Urgències

24 hores/365 dies l’any
Primavera 2012
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Protecció de dades en el
sector sanitari: ètica i dret
Totes les dades personals relatives a la salut són de gran sensibilitat i estan
especialment protegides i regulades per la LOPD, llei orgànica de protecció de dades
de caràcter personal (15/1999). Tant els professionals com els centres sanitaris,
per tal de mantenir una relació ètica amb els seus pacients, estan obligats
al compliment estricte de la normativa.

E
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l tractament de dades de caràcter personal en
l’àmbit sanitari constitueix una de les àrees més
problemàtiques pel que fa a l’aplicació de la normativa
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal, ja que es fa necessari compaginar el dret
dels ciutadans a rebre assistència sanitària amb el dret a la
protecció de les seves dades personals, objecte de tractament
com a conseqüència d’aquesta assistència.
El marc normatiu en aquesta matèria ve delimitat per les
lleis i normatives següents:
· Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal (LOPD), i el seu reglament
de desenvolupament, aprovat mitjançant el reial decret
1720/2007, de 21 de desembre (RLOPD).
· Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç
electrònic (LSSICE 34/2002).
· Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de
l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria
d’informació i documentació clínica.
· ISO 27799: 2008, que especifica un conjunt detallat de
controls per a la gestió de la seguretat de la informació
específica per a l’àmbit sanitari.

Tant els professionals com els centres sanitaris, per
tal de mantenir una relació ètica amb els seus pacients,
estan obligats al compliment estricte de la normativa.
Així, per garantir aquest compliment, és imprescindible la
implementació de les mesures de seguretat següents:
·M
 antenir actualitzada la inscripció dels fitxers de dades de
caràcter personal.
· Incloure en els impresos i formularis de recollida de dades
dels pacients i usuaris clàusules informatives pel que fa al
tractament de dades personals, d’acord amb l’article 5 de la
LOPD, i adaptar-les a cada formulari en funció del fitxer en el

Cal recordar que els tractaments de dades de caràcter
personal que es duen a terme en l’àmbit sanitari i, en
particular, aquells relacionats amb la gestió de les històries
clíniques o la investigació clínica, inclouen les dades de salut,
considerades dades sensibles o especialment protegides
i que, per aquest motiu, tenen un règim de garanties més
reforçat. En aquest sentit, d’acord amb el que es disposa en
els articles 7.3 i 44.4 de la LOPD i l’article 81 del RLOPD, aquest
nivell superior de garanties es concreta en l’exigència d’un
consentiment reforçat, la qualificació de les infraccions com
a molt greus i l’aplicació de les mesures de seguretat de nivell
alt especificades en el mateix reglament. Per la seva banda,
els principis de respecte a la intimitat i a la confidencialitat de
la informació clínica dels pacients també estan presents a la
legislació sanitària.

qual s’hagin d’incloure aquestes dades i/o la finalitat per a la
qual seran utilitzades (assistència sanitària, epidemiologia,
investigació, docència, avaluació de la qualitat assistencial,
etc.)
·C
 ol·locar cartells informatius sobre el dret a la protecció de
dades personals dels usuaris del centre, que siguin fàcilment
visibles per aquests.
· Informar el personal de neteja sobre la necessitat de garantir
la confidencialitat de les dades (per exemple, a l’hora de
recollir la brossa).
·A
 plicar procediments de dissociació de les dades de
caràcter personal en els tractaments de dades que hagin
estat encarregats a tercers (per exemple, per a la realització
d’anàlisis clíniques o altres proves mèdiques, o per a
l’emmagatzematge de les històries clíniques).

LA LEGISLACIÓ RECULL
EL RESPECTE A LA INTIMITAT
I A LA CONFIDENCIALITAT

· Registrar tots els accessos fets als historials clínics,
emmagatzemant la informació de cada un d’ells durant un
període no inferior a dos anys, tal com preveu el reglament de
desenvolupament de la LOPD.
· Fer auditories per verificar si el personal autoritzat utilitza les
dades per a la finalitat per la qual va justificar l’accés.
· Emmagatzemar els arxius físics d’històries clíniques
en àrees en les quals l’accés estigui protegit per portes
d’accés dotades de sistemes d’obertura amb clau o un
dispositiu equivalent. Així mateix, i dins d’aquestes àrees,
emmagatzemar els expedients clínics en arxivadors que
disposin de mecanismes que n’impedeixin l’accés.
· Custodiar la documentació clínica de pacients quan no es
trobi arxivada en els dispositius d’emmagatzematge indicats
anteriorment per trobar-se en procés de revisió o consulta, tot
impedint-ne l’accés per part de persones no autoritzades.
· Adoptar mesures per evitar el furt, la pèrdua o l’accés indegut
a la documentació durant el seu transport (per exemple, el
trasllat de les històries clíniques).
· Fer l’auditoria biennal de seguretat del fitxer d’històries
clíniques i d’altres que puguin contenir dades relatives a la
salut de les persones, adoptant mesures correctores per
esmenar les deficiències detectades.
· Recollir totes aquestes obligacions en un document de
seguretat.
D’altra banda, els centres que disposin d’una pàgina web
informativa o amb comerç electrònic es veuen obligades al
compliment de la LSSICE.

També és important que els professionals de la salut i
els centres sanitaris estableixin procediments per facilitar
l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
de les dades de caràcter personal dels pacients, tenint en
compte la peculiaritat que presenta el dret de cancel·lació
en l’àmbit sanitari, ja que és possible que calgui mantenir les
dades sanitàries en cas de tractaments mèdics perllongats
o malalties cròniques en les quals no s’arriba mai a trencar la
connexió entre la finalitat i el manteniment de la dada.
Són molts els conceptes i principis que cal tenir en compte
per dur a terme una estricta i correcta gestió de la protecció
de les dades personals en l’àmbit sanitari. A més, els avenços
tecnològics augmenten exponencialment els riscos en la
seguretat de la informació, com amb les històries clíniques
digitalitzades, la telemedicina, etc.
Fer un treball ètic cap als pacients defensant-ne els drets
fonamentals, complir els requeriments de clients institucionals
o corporatius, evitar sancions de l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades o evitar possibles reclamacions dels
usuaris, són clarament objectius i valors fonamentals de les
empreses i els professionals sanitaris.
Ètica i dret, al cap i a la fi. ⁄⁄

ESTHER NODA,
advocada i enginyera de sistemes, especialista en sector
sanitari, membre associat de l’APEP, sòcia fundadora
de PROTECCION DE DATOS DATAX, S.L.,
www.datax.es, info@datax.es, 93.754.06.88.
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aces
La celebració, que va comptar amb la
presència del president de la Generalitat, Artur
Mas, va reunir 200 convidats al restaurant
Torre dels Lleons d’Esplugues de Llobregat. El
primer brindis pel 35è aniversari es va fer en
un tast col·lectiu, ofert de manera suggeridora
pel periodista i presentador Marcel Gorgori.
Aquest moment va servir per presentar un
quadre commemoratiu del pintor Antoni
Vives Fierro; posteriorment, se’n va lliurar una
reproducció a cadascun dels assistents.
Tot seguit, el president de la Generalitat va
prendre la paraula i va fer, d’entrada, un sentit
agraïment al sector «pel fet de posar més hores,
més esforç i més creativitat que mai a la vostra
feina». Un esforç que ajuda, segons va dir, a fer
que «les difícils circumstàncies que vivim no es
notin tant». El president Mas va recordar que el
sistema de salut de Catalunya aguanta perquè
és un de sol i per la contribució de tots els
agents que en formen part, i va subratllar que
«en aquests moments és quan es demostra si un
país té la qualitat que ha de tenir».
La vetllada va continuar als amplis jardins
del restaurant, on els convidats van tenir
temps de departir abans de començar el sopar.

12 EL REPORTATGE

Aniversari ACES

La vetllada va començar amb la recepció
de les autoritats: el president de la Generalitat,
Artur Mas, i el conseller de Salut, Boi Ruiz.
El president Mas va agrair al sector l’esforç
continuat en la feina i la creativitat, després
de descobrir el quadre commemoratiu del
pintor Vives Fierro
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Boi Ruiz va felicitar l’ACES
per la seva trajectòria
Marcel Gorgori va fer gaudir
els assistents amb un tast ple
de detalls

14 EL REPORTATGE

Aniversari ACES

La celebració va
comptar amb una àmplia
representació de la sanitat
privada catalana
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Aniversari ACES

Amb el reconeixement a totes
les persones que han fet
possible els 35 anys, Cristina
Contel va llançar un missatge
d’esperança pels propers 35.

Un cop entaulats, el director de l’ACES, Lluís
Monset, va repassar la història de la creació
de l’associació, que «ha acabat esdevenint la
patronal catalana més important del sector
sanitari privat». I, adreçant-se directament
als convidats, els va dir: «Vosaltres sou els
protagonistes d’aquesta història». Després de
desitjar un futur d’esperança, va passar el torn
de paraula a la presidenta de l’ACES, Cristina
Contel, que va reprendre la idea de bastir
aquest futur donant la resposta adequada als
reptes del present. Segons la presidenta, «el
panorama actual poc té a veure amb el de fa 35
anys». Un canvi d’escenari amb noves realitats
econòmiques i demandes socials –com ara
l’atenció a la cronicitat– que requereix un nou
model que superi les disfuncions. «Durant anys
hem fet servir recursos sense crear riquesa i ara
ens toca crea riquesa amb els recursos de què
disposem», va assegurar.
El conseller de Salut, Boi Ruiz, per la seva
banda, va defensar la necessitat de construir
el nou model amb un marc normatiu propi amb
una llei d’ordenació sanitària de Catalunya
«que reculli la nostra realitat sanitària». Per
al conseller, «si treballem tots plegats, cadascú
en el seu àmbit, serem capaços d’assolir-lo».
Boi Ruiz va felicitar l’ACES per la seva
trajectòria i va lloar que la sanitat privada
mantingui una alta quota de mercat. Un fet
que, va apuntar, «és el resultat de la llibertat
del ciutadà i que la qualitat del servei és bona».
En aquesta celebració, Cristina Contel va
reconèixer la tasca feta per aquells que van
formar part de l’embrió de l’associació, així
com els que li han donat continuïtat, entre els
quals, de manera destacada, els membres de les
successives juntes directives. Aquest agraïment
també es va fer extensiu al personal de l’ACES
i als professionals que hi han col·laborat, amb
un missatge inequívoc: «Tots vosaltres heu fet
possible 35 anys de camí i ens heu situat en
disposició de fer-ne 35 més». //
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Quan la virtualització es fa rendible
Les inversions inicials poden tenir
un retorn del 122%

U

n estudi divulgat pel mitjà de referència BMC
Medical Informatics and Decision Making
conclou que la introducció d’una Infraestructura de Virtualització d’Escriptori (VDI
en l’acrònim anglès) per a ordinadors que treballen en el
núvol és una operació «altament efectiva» en termes de
retorn de la inversió a partir del quart any de la seva implantació en un centre mèdic. Concretament, assenyala
que en aquest moment s’arriba al punt d’equilibri en què
els ingressos igualen les despeses, i aleshores comença el
retorn de la inversió, que s’estima en més del 122%. Traduït a xifres absolutes, això vol dir que una inversió inicial
de 852.000 dòlars es convertiria en 1.040.000 dòlars en el
cinquè any. Tot plegat a banda dels beneficis relacionats
amb l’agilització del processament i gestió de la informació, l’increment de la seguretat i l’experiència de l’usuari.
400 TERMINALS, 1.100 USUARIS
L’estudi, que porta per títol Economic analysis of cloudbased desktop virtualization implementation at a hospital, s’ha desenvolupat durant cinc anys a l’Hospital Nacional Universitari Bundang de Seül, la capital de Corea
del Sud. Aquest centre, que compta amb 910 llits, ha fet
una àmplia implementació d’aquesta tecnologia. En total,
s’han fet servir 400 terminals d’accés virtual per a 1.100
usuaris i se n’ha analitzat l’evolució al llarg del període, fet
que ha permès arribar als resultats publicats. Una altra de
les conclusions del treball apunta que l’augment del nombre de terminals virtuals (tauletes, ordinadors portàtils i
altres aparells) comporta un increment del valor de la inversió efectuada en VDI.

Tenir l’escriptori virtualitzat implica que els seus continguts estan emmagatzemats en un servidor central en
lloc del disc dur de l’ordinador personal. Per tant, els usuaris poden accedir remotament als seus escriptoris des
de qualsevol dispositiu fix o mòbil capaç de connectar-se a
internet, una possibilitat que trenca les limitacions d’espai
i de temps dels sistemes convencionals. Tot i els avantatges contrastats en termes de més eficiència en la gestió, un
dels obstacles principals per a la implementació de VDI
ha estat l’elevat cost de la inversió inicial i la incertesa al
voltant del retorn d’aquesta inversió. ⁄⁄

Punt d’inflexió el 2014
Segons la revista mèdica FierceHealthIT, la consultoria especialitzada en tecnologia Gartner ha fet una
predicció que apunta que el 2014 serà l’any en què la majoria d’aplicacions personals i de negocis se situaran en el núvol. De tota manera, FierceHealthIT puntualitza que no tots els canvis que implica aquest
punt d’inflexió en la tendència seran necessàriament aplicables de manera immediata a l’àmbit de la
salut. Posa com a exemple, per una banda, la facilitat que els dispositius mòbils donen als metges, però
recorda al mateix temps que, per utilitzar completament una història clínica electrònica, els usuaris
han de tenir preparades les aplicacions que s’adaptin als dispositius, i no sempre ho estan. Per contra,
FierceHealthIT valora com a correcta la predicció de Gartner respecte al creixement en la instal·lació
d’Infraestructures de Virtualització d’Escriptori als centres mèdics.
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No renti la roba hospitalària.

Higienitzi-la amb RS10.

Alt nivell d’higienització
amb procés per ozó.
Instal·lacions amb barrera
sanitària doble.
Gran volum i capacitat
logística.
Última tecnologia.

El rentat de la roba hospitalària és d’importància cabdal per a la salut a
causa del risc d’infeccions nosocomials per part dels pacients i de contaminació per part del personal. La roba no s’ha de rentar simplement, sinó
que s’ha d’higienitzar. Per complir amb l’actual normativa cal disposar de
l’última tecnologia i d’una capacitat logística que els centres difícilment
poden tenir al seu abast de forma individual. És per això que RS10, com
a especialista en higiene de la roba sanitària, posa a la seva disposició
l’externalització de totes les solucions que el seu centre sanitari necessita.
Amb garantia i experiència.

RS10. Bugaderia Industrial Hospitalària
www.rs10.es / comercial@rs10.es
C. de Can Flaqué, 9-15. Pol. Ind. Sta. M. Park
08460 Sta. Maria de Palautordera

Tel. 93 848 37 39
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I JORNADA D’INFERMERES

Els reptes d’una bona assistència
El 15 de novembre passat va tenir lloc a la Clínica Corachan
de Barcelona la primera Jornada d’infermeres de l’ACES.
La implantació de diferents models de qualitat i la seguretat
del pacient van ser els dos grans temes de debat

U

«

n dels actius més importants
de la sanitat privada i un dels
aspectes més ben valorats pels
nostres clients». Així va descriure la infermeria a l’inici de
la jornada Enric Vallvé, conseller delegat
de la Clínica Corachan. Poc després, la
presidenta de l’ACES, Cristina Contel,
precisava el sentit i la dimensió dels
temes escollits per a la jornada: «No es
pot parlar de model sanitari d’excel·lència
sense qualitat i seguretat, perquè són el
motor de les nostres entitats de salut».
A la taula inaugural també hi van ser
presents Olinda Onis, en representació
del Departament de Salut; Montserrat
Teixidor, degana del consell de Col·legis
d’Infermeres i Infermers de Catalunya,
i Núria Cobalea, directora d’infermeria
de la Clínica Corachan i presidenta del
grup de treball Directores infermeres
de l’ACES.
En la primera taula rodona es va
tractar la qualitat. Després de contrastar

diferents experiències, els ponents van
coincidir que no hi havia millors o pitjors
models d’acreditació de la qualitat, i
que l’elecció d’un o altre s’havia de fer
en funció del moment i les necessitats
de cada organització. Seguint aquesta
línia, es va subratllar que el model
òptim és el que sintonitza millor amb les
característiques de cada centre.
Mónica Gallardo, responsable de
qualitat del Centro Médico Teknon,
va explicar l’aplicació del model nord-

Núria Cobalea i Lluís Monset

americà Joint Comission i va dir que ha
tingut un impacte notable en infermeria
«en crear les condicions perquè el
valor dels professionals millori». Per
la seva banda, Margarita Grande,
responsable de qualitat i medi ambient
de l’Institut Universitari Dexeus, va
glossar el funcionament de l’ISO 9001,
del qual va destacar «l’enfocament
al client» i la virtut de «racionalitzar
els processos i reduir els costos». En
el període 2007-2012 s’ha produït en
aquest centre una disminució del 74%
de les reclamacions en infermeria, fet
que Grande va atribuir al model escollit.
Albert Gallart, responsable de qualitat
de Capio Hospital General de Catalunya,
va detallar el cas d’un model mixt on
després d’haver-se implantat el sistema
EFQM es va afegir l’ISO. Aquesta decisió
de l’hospital es va basar, segons Gallart,
«en el fet que ens permetia aprofundir
en la gestió». Les dades evidencien la
relació directa entre l’ús dels instruments
d’acreditació i l’augment de la satisfacció
del client. Gallart va insistir en la
idea que «l’autèntica força d’aquests
instruments prové de l’existència d’un
lideratge que se’ls cregui».
Antònia Rosselló, adjunta a gerència
de l’Assistencial Mútua de Terrassa, va
aportar una altra perspectiva sobre la
mesura de la qualitat: la introducció
de la gestió per processos, que suposa
una anàlisi de les accions incloses en
cada procés i subprocés. Rosselló va
dir que aquesta visió de la gestió no es
contradiu amb la jeràrquica, sinó que la
complementa i que «de la suma de totes
dues en surt una visió global que permet
introduir una sistemàtica de millora
contínua real».

ESCOLTAR EL PACIENT
La segona taula rodona va abordar la
qüestió de la seguretat. Ramon Nogué,
director mèdic de l’Hospital Montserrat
de Lleida, hi va defensar els avantatges de
l’ús de les ecografies en la pràctica de les
vies centrals i en els sondatges. Aquest
mètode, que es pot posar a l’abast dels
professionals en cursos de formació,
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Jornada d’infermeres

La presidenta de l’ACES amb Enric Vallvé,
Núria Cobalea i Montserrat Teixidor.
repercuteix directament en la reducció
de complicacions i del nombre d’intents
fallits. «Això», va assegurar, «és bo
per al pacient i, a més, ajuda a reduir
els costos». El doctor Jordi Garriga,
cirurgià de la Clínica Corachan, va
reconèixer avenços en l’àmbit de la
seguretat, tot i que va constatar que
«ens trobem només als inicis». Una idea
en la qual va coincidir José Antonio
Neguillo, cap d’urgències de l’Institut
Universitari Dexeus, que va recordar
«la necessitat d’escoltar més l’usuari
de la sanitat amb relació a aquest
aspecte». Neguillo va posar en relleu
que «als Estats Units ens porten 20
anys d’avantatge perquè als comitès
de seguretat dels hospitals hi ha
representació dels pacients».
En les conclusions es va fer palès que
la millora de la seguretat i de la qualitat
són dos aspectes d’un mateix objectiu:
la bona assistència. És un objectiu que
les professionals tenen ben present,
com es va poder comprovar en les 17

comunicacions lliures a càrrec
d’infermeres de diferents centres.
El conjunt d’iniciatives exposades

mostren la mesura «d’inquietuds
compartides i d’un potencial molt bo
de la professió per apujar el llistó de
la qualitat assistencial», segons va
destacar Isabel Mas, directora
d’infermeria del Centro Médico Teknon.
Tot seguit, Núria Cobalea va ressaltar
l’èxit de la jornada, pel nombre
d’assistents i per la qualitat dels
ponents, i va encoratjar les directores
d’infermeria dels centres de l’ACES a
continuar per aquest camí. Va tancar
l’acte el director general de l’ACES,
Lluís Monset, felicitant l’organització i
recordant a les infermeres que són «el
cervell i les mans de les empreses», unes
empreses, va afegir, que «tenen un
paper decisiu en un moment de grans
canvis com és
l’actual». ⁄⁄

Vicent Sanchis: «Falta
pedagogia de la realitat»
El conegut periodista Vicent Sanchis va pronunciar la conferència inaugural de la jornada.
Es va presentar com a «pacient disciplinat» que té plena confiança en els professionals
de la sanitat. I va afegir que «en aquests moments tan difícils es tendeix a fer valoracions
negatives de molts col·lectius, però la gent considera en general que la sanitat ho fa bé».
També va reclamar reflexions més profundes sobre el sistema en què vivim i en concret
sobre la sanitat: «La salut és considerada un dret bàsic, però cal adequar aquest dret a les
possibilitats reals del sistema». Va subratllar que la sostenibilitat d’aquest sistema passa
«perquè el model públic arribi allà on ho fa el pressupost públic». I, reivindicant la incorrecció política, va dir que «per assumir tot això la societat necessita un grau de maduresa que
encara no té, perquè aquests darrers anys ha faltat una pedagogia de la realitat».
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Especialistes en Centres Sanitaris
Consultoris mèdics, dispensaris, centres
geriàtrics, centres per a rehabilitació
de drogodependències...
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Primera Jornada ACES a Girona

L

a presidenta de l’ACES,
Cristina Contel, va
reivindicar, durant l’obertura
de l’acte, «els valors que van
marcar els inicis del nostre
model sanitari i que perviuen en centres
com la Clínica Bofill». Uns valors que,
segons Contel, són útils per actuar en
un context en què cal «optimitzar els
recursos per assolir una sanitat sostenible
i rendible». En l’obertura també hi van
ser presents el director dels serveis
territorials de Salut a Girona, Josep Trias;
el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament
de Girona, Jordi Fàbrega, i el director
general de la Clínica Bofill, Juan Ortega.
Després de donar la benvinguda als
assistents, el representant municipal va
agrair a l’ACES la celebració a Girona
d’aquesta jornada.

INNOVACIÓ PER A NOUS SERVEIS
En aquest bloc temàtic es va mostrar
el potencial de l’aplicació web Info33,
orientada a la millora de la salut del
pacient i a l’increment de l’eficiència en

Un instant de l’obertura de la jornada,
que va reunir més de 50 persones

Les tendències en SmartSalut, la responsabilitat social
corporativa a la Clínica Bofill i una enquesta sobre la sanitat
pública i privada al Gironès van ser els tres elements
protagonistes d’aquesta jornada celebrada
el 20 de novembre a l’antic Casino de la capital gironina
la gestió dels centres. També es va posar
en relleu el paper d’aquesta aplicació en
la redefinició de l’esquema de negoci de
l’Instituto Médico Quirúrgico del País
Basc (IMQ).
Info 33 reuneix tota la història
personal de salut del client. Segons
el director general de Modelos de
Atención Gestionada (MAG), Juanjo
Avendaño, «la informació està ordenada
i classificada de manera que permet la
gestió d’un únic registre sanitari al llarg
de la vida». També utilitza un sistema de
codificació universal per a totes les
intervencions clíniques. La història
personal de salut està disponible al
telèfon mòbil amb garantia de seguretat
i privacitat. Avendaño va defensar els
beneficis que comporta l’aplicació per
al pacient, ja que, a banda de tenir un
registre del que ha succeït, «dibuixa un
perfil de risc personalitzat i avisa de

contraindicacions en l’administració de
medicació». El director de MAG també
va subratllar que aquest instrument «és
un element de suport a la gestió amb
repercussions positives en el terreny
financer i organitzatiu del centre».
Esther Zaballa, adjunta a la direcció
de l’IMQ, va explicar com la seva
empresa dissenya una estratègia per
mantenir la posició capdavantera,
amb un marcat component tecnològic.
L’estratègia es basa a centrar la gestió
en el pacient de manera que estigui
mèdicament més controlat, i alhora
pugui rebre més serveis. L’aplicació
Info 33, que entrarà en funcionament el
gener, és un element clau en combinació
amb el protagonisme del metge de
capçalera, que constitueix, segons
Zaballa, «la porta d’entrada del client
a la resta de serveis». Aquesta figura,
amb les possibilitats que ofereix la
nova tecnologia, renova el seu paper
tradicional per esdevenir un «assessor
personal de salut en plena col·laboració
amb els metges especialistes». Esther
Zaballa va subratllar que «no es
tracta només d’incorporar un sistema
d’informació, sinó de crear un model
diferent de gestió que es pot implantar
en diferents contextos».
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ACCIONS AL MÓN I A CASA
Juan Ortega va presentar l’ampli
programa de RSC de la Clínica Bofill,
que es vehicula principalment a través
de l’Associació Pilar Carreras, «amb
un compromís clar i ferm en el temps i
amb l’objectiu que els projectes siguin
autosostenibles». Al Paraguai s’ha portat
a terme la construcció d’una residència
d’avis i una casa per a mares solteres i
els seus fills. Altres accions al mateix
país s’han centrat en el subministrament
d’aigua potable, la distribució de menjar
a escoles i d’estris per als pagesos, així
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ACES a Girona

com la realització d’intervencions
quirúrgiques. També s’ha actuat a la
República Democràtica del Congo,
proporcionant infraestructures bàsiques,
i a Birmània, on s’ha dut a terme
un programa de difusió sobre salut
totalment gratuït per als assistents. El
compromís de la Clínica Bofill abasta
l’àmbit més proper, amb un projecte per
la dignitat dels més desafavorits dins la
ciutat de Girona. El gener començarà
el projecte Iniciatives Ni-Ni, que té
per objectiu assessorar els joves en el
desenvolupament de bones idees.
A l’última part de l’acte es van divulgar
els resultats d’una enquesta sobre la
sanitat feta a una mostra de
300 persones a la ciutat de Girona
situades a la franja d’edat d’entre els
30 i els 60 anys. El 50% de la mostra

El director general de la Clínica Bofill,
Juan Ortega, durant la seva presentació
anuncicomtec_v3catala.pdf

1

28/06/11

és mutualista i el 50%
usuari només de la
sanitat pública. Un 70%
es mostra satisfet amb
l’oferta sanitària que hi ha
a les comarques gironines.
A la pública els usuaris
li demanen més rapidesa i atenció en
l’assistència, així com tenir accés a més
especialistes. Pel que fa als centres
privats, el nivell de satisfacció és força
elevat, però es reclama que siguin
més accessibles des del punt de vista
dels costos. Amb relació a les mútues els
usuaris mostren un nivell alt de fidelitat:
un 48% dels enquestats amb mútua no
va saber indicar aspectes negatius de la
seva companyia asseguradora. També
es va preguntar als enquestats què els
semblaria la possibilitat de poder triar ser
atès en qualsevol centre a la ciutat
de Girona, i la resposta va ser contundent:
el 97% va respondre que li semblaria
«bé o molt bé». ⁄⁄

La història personal de salut es pot
consultar al dispositiu mòbil amb garantia
de seguretat i privacitat

21:28

Compromís, integritat,
rigor i determinació.
Consultoria especialitzada en la gestió i el
desenvolupament d'organitzacions, amb més
de 15 anys d’experiència implementant solucions
al servei dels resultats.

Consultoria d’estrategia, sistemes i operacions.

www.comtecquality.com
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Acords de col·laboració 2013
L’EMPRESA COMTEC, especialitzada
en consultoria estratègica i
desenvolupament de software per al
sector sanitari, mantindrà el seu acord
de patrocini durant el 2013 i oferirà
condicions avantatjoses als associats
de l’ACES. www.comtecquality.com
Pau Negre, director executiu de COMTEC,
i Lluís Monset, director general de l’ACES, signant l’acord.
DATAX, empresa especialitzada en
consultoria i auditoria en l’àmbit
de la protecció de dades, ha signat
un acord de col·laboració amb
l’ACES mitjançant el qual oferirà
els seus serveis amb condicions
preferents als membres
de l’associació. www.datax.es

UN ANY MÉS, COSTAISA ha renovat
l’acord de patrocini amb l’ACES.
L’empresa oferirà els seus serveis de
consultoria i solucions tecnològiques
en salut amb condicions preferents als
socis de l’associació. www.costaisa.es
Jordi Buisan, director de la Unitat de Negoci Consultoria i Solucions
de COSTAISA, i Lluís Monset, director general de l’ACES, ratifiquen
l’acord de patrocini.

Maribel Peix, administradora
de DATAX, i Cristina Contel,
presidenta de l’ACES

Anunciï’s a la
revista de
referència per al
target sanitari
més valuós
Faci les seves comunicacions
a la revista trimestral
adreçada als responsables de
la gestió de serveis sanitaris.
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Diputació, 238, 5è 1a.
08007 Barcelona
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www.primersegona.es

CONTRACTACIÓ PUBLICITAT:
Maria Dolors Ribas
dribas@primersegona.es
T 93 343 60 60
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Jornada sobre estrangeria en l’àmbit sanitari
La patronal PIMEC i l’ACES van organitzar el 27 de setembre
una jornada adreçada a totes aquelles persones que gestionen
la contractació de professionals nouvinguts en l’àmbit sanitari. S’hi van analitzar diversos aspectes del reglament de la llei
d’estrangeria, amb relació a la regulació laboral dels professionals de l’àmbit sanitari, amb motiu del primer aniversari de la
seva aprovació. Inicialment es van repassar les novetats del reial decret 557/2011, de 20 d’abril, que modifica el reglament de
la llei orgànica 4/2000, pel que fa a la contractació laboral per
compte propi i per compte d’altri a l’àmbit sanitari. El segon
bloc es va dedicar al reconeixement dels títols estrangers.

Premi a l’ACES

Com cada any, la publicació Diario Médico reconeix la tasca
d’institucions i empreses que contribueixen a la millora
de la medicina, l’assistència sanitària i la salut amb els
premis Las Mejores Ideas. L’ACES va rebre el guardó en la
categoria Observatorio de Innovación de Gestión Sanitaria
durant la gala de lliurament que va tenir lloc el 19 de
novembre passat al Teatre Nacional de Catalunya. ⁄⁄

Nous socis

El passat 28 de novembre es va fer
l’acte de benvinguda als nous socis de
l’associació. D’esquerra a dreta: Meritxell Pujol i José Manuel Sánchez
(Centre de Recuperació Esportiva JMS); Claudia Baraldes (Centre
Assistencial Baix Llobregat); Xavier
Reyes (Centre Mèdic La Roca); Susana
Carmona (D2 Centre de Fisioteràpia);
Ismael Gamiz (Centre Mèdic Castelldefels); Montserrat Utset (Utset Diagnòstic per la Imatge); Jordi Setoain;
Oriol Domènech (Centre Mèdic Mutua
General de Catalunya); Marta Medina i
Emilio González (Centre Mèdic Rubí). ⁄⁄
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L’ICR i la UB impulsen
un màster en infermeria
oftalmològica

La Clínica del Pilar, líder
en Single Port
Aquest centre barceloní ha esdevingut un referent a Espanya en
cirurgia laparoscòpica ginecològica mitjançant la tècnica d’un sol port
d’entrada, després de més d’un any d’utilització. El Single Port (Tri Port)
és un dispositiu multicanal especialment desenvolupat per col·locar-hi
tot l’instrumental. Els principals avantatges que té són la disminució del
risc d’infecció i d’hemorràgia, i la reducció del nombre de vies, de manera que constitueix un procediment menys invasiu, la qual cosa ofereix un
millor resultat estètic i propicia una recuperació més ràpida. A les pacients només els queda una petita cicatriu i, si la incisió es fa al melic, la
cicatriu resulta pràcticament invisible.
La cirurgia de Single Port s’està utilitzant en l’àmbit de la ginecologia,
però també és apropiada per a una àmplia gamma d’operacions de la
cirurgia general i urologia. Fins ara a la Clínica del Pilar s’han fet més de
150 procediments amb un sol port d’entrada. D’altra banda, el mes de
setembre passat el personal d’infermeria de quiròfan de ginecologia de
la Clínica del Pilar va participar en el 21è congrés anual de l’European
Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE), on es va presentar una
guia pràctica per utilitzar correctament l’instrumental d’infermeria quirúrgica laparoscòpica. ⁄⁄

Cuidar i prevenir la salut dels ulls
Coincidint amb el dia de Santa Llúcia, Novartis i l’Associació Catalana
d’Entitats de Salut (ACES), amb la participació de diversos centres, van
impulsar la campanya Mirando hacia adelante. Es tracta d’una jornada de
conscienciació i prevenció sobre malalties que afecten la vista i que poden
derivar en ceguesa, com la degeneració macular associada a l’edat (DMAE) i
l’edema macular diabètic (EMD). La DMAE és la principal causa de ceguesa
legal en persones més grans de 50 anys en els països desenvolupats, i l’EMD
és la causa més comuna de pèrdua de visió entre els pacients amb diabetis.
Els centres adherits a la iniciativa van ser: Instituto Condal de Oftalmología,
Centre Mèdic Castelldefels, Institut Oftalmològic Integral, Institut Oftalmològic
Clinsafa, Clínica del Pilar, Centro de Oftalmología Barraquer, Centre Mèdic
Delfos i Institut de la Màcula i de la Retina-Centro Médico Teknon. ⁄⁄
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L’Institut Català de Retina (ICR), en les seves
instal·lacions de la Clínica Bonanova de Cirurgia
Ocular, en col·laboració amb la Universitat de
Barcelona (UB), organitza un màster en infermeria oftalmològica dirigit a diplomats, graduats,
llicenciats i doctorats en infermeria. El principal
objectiu del curs és transmetre coneixements i
habilitats que permetin exercir la professió de
manera autònoma dins de l’àmbit de la infermeria
oftalmològica. Aquesta especialitat requereix una
formació específica per millorar l’eficàcia en tots
els àmbits i incrementar el grau de realització professional. L’atenció al pacient ha de ser integral,
tant per a ell com per al seu entorn, i aquest és un
dels principals papers de la infermeria.

El curs, que es va començar a impartir l’1 d’octubre passat i finalitzarà el 21 de juny de 2013,
s’estructura en nou mòduls d’activitats teòriques,
no presencials, que es desenvolupen de manera
virtual, mitjançant la plataforma Moodle de la
Universitat de Barcelona, i un mòdul de pràcticum
amb dos blocs d’activitats pràctiques, presencials,
que es faran al centre coordinador de l’ICR i als
seus centres oftalmològics.
La metodologia docent del màster s’adapta a
l’Espai Europeu d’Educació Superior. L’Agència
de Postgrau de la Universitat de Barcelona en
reconeix els continguts amb 60 crèdits ECTS,
acreditats per l’Escola Universitària d’Infermeria
de la UB. La coordinació i assessorament docents
són a càrrec de l’ICR. ⁄⁄

Voleu participar
en aquesta secció?

Anima’t
a
escriure!

La secció Xarxa ACES està destinada a
reflectir els fets noticiables que generen
els nostres socis. Aquest espai és una
finestra i una oportunitat per donar a
conèixer la vostra activitat empresarial.
Us convidem a enviar-nos informació sobre
tots els projectes i activitats que realitzeu i
que considereu rellevants. Escriviu-nos
a comunicacio@aces.es

BOLETIN N. 33 ACES:Maquetación 1 08/04/10 10:52 Página 1

Limpieza y desinfección de Centros Sanitarios

• Aplicación de nuevas tecnologías
• Controles de calidad constantes
• Personal cualificado
• Importantes ventajas fiscales
para la sanidad

Los Centros de Salud que han confiado en nuestra calidad y profesionalidad,
son los primeros en avalarnos y darnos a conocer a otros Centros.

GESTORA DE SERVEIS PER A LA SANITAT, S.L. c/María Barrientos, 17, bajos

08028 Barcelona

Tel. 93 209 21 02
info@gesesa.net

