A DEBAT

ROSA SUÑOL

DIRECTORA DE LA CÀTEDRA
DONABEDIAN D’INVESTIGACIÓ EN
QUALITAT DE LA UAB

JAUME DURAN

DIRECTOR GENERAL
DE LA FUNDACIÓ SANITÀRIA
DE MOLLET

GENÍS CARRASCO

PRESIDENT DEL GRUP DE TREBALL
DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
DE L’ACES

Avançar en la
qualitat assistencial
Rosa Suñol, directora de la càtedra Donabedian d’Investigació en Qualitat de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Jaume Duran, director general de la Fundació Sanitària de Mollet, contrasten les seves visions sobre
els diferents aspectes de la qualitat als centres sanitaris. Genís Carrasco, president
del Grup de Treball de Gestió de la Qualitat de l’ACES, condueix aquest debat.

Tenim una definició consensuada
de qualitat assistencial? De quines
eines disposem per mesurar-la?

De definicions, n’hi ha hagut moltes segons el moment. Actualment
parlem de qualitat com allò que
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es fa per augmentar la probabilitat que els pacients rebin l’atenció que desitgen amb els millors
coneixements científics actuals
en un context de responsabilitat
social. Les definicions sempre inclouen tres vessants: les persones,
els recursos i la societat. Pel que
fa a la persona, se situa al centre
i cal treballar entre tots per aconseguir el que vol. Amb relació a
la responsabilitat social, va més
enllà de l’RSC de les empreses i
es refereix a la gestió dels recursos disponibles de la manera més
eficient possible, tant si és a l’empresa pública com a la privada.

Estic d’acord que hi ha tantes definicions com moments, però també com maneres d’entendre les organitzacions. Com a gestor penso
que avui el concepte de qualitat
assistencial abasta les estructures,
els processos i els resultats de les
organitzacions. Per exemple, si
tinguéssim un problema de logística en un àmbit, repercutiria en la
qualitat. Cal tenir present que hi
ha una àmplia diversitat de stake-
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holders que incideix directament
en el fet que aquest element nuclear que és la prestació del servei
acabi sent de qualitat.

I, si fem un pas més, com que la
qualitat està vinculada a assolir la salut, no només es tracta
d’atendre un problema en un moment determinat, sinó de mantenir estils de vida que ajudin a
conservar la salut a llarg termini.
I en aquest sentit les asseguradores tenen un compromís.

Què més implica l’atenció centrada en el pacient?

Doncs el pacient com a protagonista, és a dir, prendre la pròpia
responsabilitat en la malaltia
(self-management). Per tant, el
pacient no és només un destinatari de la qualitat assistencial, sinó
que hi té un paper actiu. Aquesta
visió és força nova en el temps.

Ens cal cada vegada més una visió antropològica de la persona.
Estem acostumats, per tradició,
a l’enfocament biofísic del pacient, i així ha de ser, però no
hem d’oblidar que l’ésser humà

té més dimensions: la racional/
intel·lectual, l’emocional i la
transcendent. Són, en total, quatre dimensions que amplien el
concepte bàsic de com hem entès
fins fa poc la medicina en el món
occidental.

persona en la seva globalitat, una
demanda que es tradueix amb
més gent diferent als equips que
puguin aportar més visions. Nosaltres ara treballem en un projecte
per ajudar a trobar feina a persones amb trastorns mentals greus.
Està comprovat que la possibilitat
de treballar disminueix la incidència del trastorn i la necessitat
de prendre fàrmacs.

S’imposa, doncs, una visió holística del pacient.

Del pacient i de la societat. Les
relacions socials repercuteixen directament en el món de la salut.
Per exemple, és fàcil adonar-se
que la manca d’equitat determina
una incidència més alta de certes malalties, com ara l’obesitat,
entre els grups més desafavorits.
Això ens fa pensar que la nostra
feina haurà de ser cada cop més
interdisciplinària per entendre la

Des del punt de vista de les institucions, la seva participació a la
societat s’expressa en les accions
de responsabilitat social corporativa. Hem de considerar com tractem les persones que cuiden els
nostres pacients, com respectem
el medi ambient, com ajudem els
més febles de la societat. Certament tot plegat va més enllà de la
qualitat assistencial i dóna valor i
solidesa al que és essencial de la
nostra professió, que consisteix a
atendre les persones que més ho
necessiten.
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Quines són les eines que tenim
per mesurar aquesta qualitat definida com d’ampli espectre?

L’acostament a través de diferents
mètodes i disciplines no vol dir
tot barrejat i confús. Ara hi ha un
moviment europeu que subratlla
la importància dels core outcomes,
que es basen en l’anàlisi dels resultats considerats bàsics de cada
malaltia. En aquest moment estem
treballant en un projecte liderat per
la federació europea de pacients
que inclou definir uns quants core
outcomes per saber quins són realment significatius. No es tracta
d’anar sumant indicadors, sinó
d’identificar quins són els importants. Estem parlant de 10 o 15
indicadors bàsics per àmbit.

Actualment, el criteri de resultats
que apliquem són els del CatSalut, i el dia que els canviï, nosal-

Rosa Suñol
«LA QUALITAT ÉS UN ELEMENT QUE ENS
FA AVANÇAR EN LA SOLVÈNCIA, I ELS
INSTRUMENTS PER FER-HO SÓN LA MESURA I
LA COMPARACIÓ DE DADES»
tres també ho farem. Els indicadors de sostenibilitat econòmica
són de caire internacional. Els socials també estan força establerts:
certificacions, acreditacions, publicacions científiques, etc. D’altra banda, la qualitat d’una organització des d’un punt de vista
estratègic, que va més enllà de la
qualitat clínica, s’ha de basar en
una filosofia en la qual els bons
resultats s’han de fonamentar en
lideratge, política consistent amb
una visió àmplia, bona gestió de
persones i recursos, i bon disseny
dels processos.

Hi ha diferents models de mesura.
No es tracta que un sigui millor
que l’altre, sinó de veure en què
es vol posar l’accent. L’ EFQM, per
exemple, és un model que dóna
poques dades concretes, però, en
canvi, ajuda a entendre de manera
global l’organització. L’ISO permet

Jaume Duran
«ESTEM ACOSTUMATS A L’ENFOCAMENT
BIOFÍSIC DEL PACIENT, PERÒ L’ÉSSER
HUMÀ TÉ MÉS DIMENSIONS: LA RACIONAL/
INTEL·LECTUAL, L’EMOCIONAL I LA
TRANSCENDENT»
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verificar que els equips directius
han pres consciència dels problemes i les acreditacions de salut,
com la Joint Commission, permeten establir comparacions, fet que
no passa amb els altres models.
En qualsevol cas, la qualitat de
tot el que succeeix a l’organització és responsabilitat dels gestors
i, malgrat que soni a obvietat, té
molta importància. Per tant, no
val l’excusa aquella que diu: «Això
és cosa dels metges». Hi ha una
responsabilitat de la globalitat per
part de l’equip directiu, que ha de
saber, per dir-ho així, què passa a
l’habitació 203. Potser de vegades
a la privada això és més difícil perquè hi ha molts professionals que
entren i surten, però aleshores el
compromís ha de ser més alt.

Totalment d’acord. Pel que fa al
pes dels indicadors, cada cop és
més alt. En el nostre contracte amb
el CatSalut hi ha una part amb relació als nostres comptes d’explotació que està vinculada a indicadors com, entre d’altres, el temps
de resposta del codi politrauma,
el percentatge de reingressos o
l’índex de cesàries. En el context
marc de la qualitat global hi encaixen cada vegada més indicadors de resultats de procés clínic i
també de satisfacció del client fets
a partir d’enquestes que, si no són
bones, ens penalitzen.
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Com podem compatibilitzar uns
processos cada vegada més protocol·litzats amb la demanda d’una
atenció més personalitzada. Estem davant d’una contradicció?

Els protocols garanteixen l’atenció
amb la màxima evidència científica i aporten una guia general que
després el professional haurà de
decidir en funció de cada cas i les

seves particularitats, però, atenció, sempre dintre de la guia. Una
fórmula interessant és la d’un hospital americà que cada vegada que
algú se saltava el protocol li deia:
«Expliqui’m les raons del que ha
fet», i si estava ben raonat servia
per millorar el protocol. No hi ha, per
tant, una contradicció. La qualitat
ha de ser un idioma que ens ha de
permetre entendre’ns i, en la mesura que tots parlem aquest idioma, anirem molt millor.

Des del punt de vista de la gestió és clar: si vols estalviar es-

tandarditza. La personalització
de l’atenció, entesa en un sentit
ampli, si no té un marc molt ben
establert, no es pot pagar. Les organitzacions públiques i privades
necessitem un marc. Si mirem
les diferents variables que intervenen aquí, podríem afirmar que
fiabilitat i seguretat necessiten
estar protocol·litzades perquè no
ens podem permetre el luxe de
sortir de l’evidència científica. Ara
bé, en l’empatia, quin sentit té
un protocol? Hi ha pacients que
amb cinc minuts en tenen prou i
altres que necessiten més estona
per comunicar-se amb el metge.
A les enquestes de pacients un
dels fets que genera més queixes
és el temps que li han dedicat, no
si l’han operat bé. D’acord amb
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una base de normalització, que
ens serveix per crear un context
de treball i per ajustar un pressupost, hem de saber ser flexibles i
saber combinar estandardització
i diferència.

Aquestes personalitzacions, que
les entenc per les diferents situacions que es donen, ens porten
a uns perfils de necessitat no només clínics, sinó socials. Estaria
bé, doncs, poder acotar una mica
tot allò que és estandarditzable,
de manera que ens permeti tenir més recursos per destinar a la
part que hem de personalitzar.

Penso que encara no hem aprofundit prou en la personalització
i seguim veient el «senyor de la
pneumònia» i no el «senyor Joan»,
que té un entorn social i familiar
concrets. Sembla clar que normalització i personalització són compatibles, i això requereix un canvi
cultural.

És que nosaltres representem un
temps molt petit en la vida dels
nostres pacients, fins i tot en el
cas de les malalties greus. Estaria
bé que en fóssim molt conscients,
d’això. Per començar tindríem
una visió menys angoixada, perquè, evidentment, hi ha molts
altres factors que l’estan influint.
Si tornem als centres, penso que
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ha arribat el moment de deixar
de lamentar-nos pel que va malament i plantejar-nos què podem
fer d’ara endavant. Hi ha moltes
iniciatives arreu del món, i també a Catalunya, per inventar nous
sistemes que funcionin millor. És
un gran repte perquè tot està canviant molt de pressa i molts centres sanitaris encara s’assemblen
molt a com eren fa 20 anys.

Avui, quan busques un hotel, te’n
vas a la xarxa i els clients d’aquest
hotel t’orienten en la selecció. I, de
fet, això ja està passant als centres
sanitaris. El client acabarà entrant
del tot en aquest àmbit i influirà
en el disseny dels processos.

Probablement la qualitat percebuda cada vegada tindrà menys
component emocional i el pacient, més format i educat, serà
capaç també d’avaluar amb coneixement de causa els elements
tècnics.
Voldria introduir ara un altre àmbit de reflexió. Durant la crisi del
2008 molts experts van dir que el
sistema no aguantaria. Com veieu
la sostenibilitat i la solvència futures del sistema sanitari?

Respecte a si és sostenible o no,
que és una pregunta recurrent,
la resposta és que depèn de la

part del PIB que s’hi vulgui dedicar. Si el Parlament decidís, per
exemple, que cal incrementar les
aportacions al sistema, aleshores
la sostenibilitat s’incrementaria.
Estem parlant, en definitiva, de
política sanitària.

Penso que el sistema és sostenible,
però que hi ha importants bosses d’ineficiència, tant en ús del
temps dels professionals com en el
consum de productes que no són
necessaris, i tot això podria millorar molt. Si tinguéssim un enfocament del sistema basat en la salut
poblacional, probablement gastaríem menys en atenció sanitària i
el sistema seria més solvent. Per
tant, hi ha força camí per recórrer
en molts aspectes. Per exemple, hi
ha determinats tipus d’intervencions petites que no s’han de fer
en unitats d’alta especialització, i
tot el que es pugui fer a domicili no cal que es faci als hospitals.
Són canvis estructurals que poden
representar un daltabaix en el sistema organitzatiu i posar en crisi
moltes organitzacions. Per això no
es pot fer de pressa. En resum, és
factible però complex.

Encara que l’eficiència sigui bona,
sempre es pot avançar més, sobretot en aspectes tecnològics.
Els gestors hem patit molt durant la crisi. Hem estat cadena de
transmissió de moltes decisions
difícils aquests darrers anys. Pel
que fa als professionals que tenim, crec que són molt bons des
del punt de vista de la preparació
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precarització la veiem cada dia.
És difícil demanar a la gent que
treballi més quan no se sap si
mantindrà el contracte, i aquesta és la situació més habitual.

És imprescindible la col·laboració
entre sanitat pública i privada per
mantenir la qualitat del sistema
sanitari?

i de la implicació, i si pensem en
el marc retributiu comparat amb
la resta d’Europa, doncs diria que
l’esforç que han fet ha estat molt
gran. Pel que fa a les aportacions
de l’Administració, França dedica
3.000 € a cada ciutadà i Catalunya, 1.100. Tot i així, els resultats
de salut són millors que a França.

La comparació és cabdal perquè els gestors i el públic puguin
analitzar una situació. Comparar
elements, com les complicacions
de les intervencions quirúrgiques
–per citar-ne un–, ens porta a
aprendre d’aquells que ho fan millor. Això vol dir que la qualitat és
un element que ens fa avançar en
solvència i els instruments per ferho són la mesura i la comparació
de dades. No hem estat capaços de
mesurar molts aspectes rellevants.
No coneixem encara quin ha estat
l’impacte de la crisi en el sistema
precisament per aquesta mancança.

És cert, però no podem esprémer més el sistema argüint que
hi ha bosses d’ineficiència. Pot
passar que el polític es basi en
el fet que els experts en qualitat li han dit que encara es pot
retallar més. No podem pensar
que el sistema es pot aguantar
amb el mateix pressupost que fa
10 anys tenint en compte canvis socials com l’envelliment de
la població i totes les qüestions
que se’n deriven. Això requereix
una reformulació que sobrepassa l’àmbit de la qualitat assistencial i de la gestió, i demana un
nou enfocament de la política
sanitària per fer front a aquests
reptes.

Estic d’acord que la corda es pot
tibar fins a un límit perquè la

El país s’ha dotat d’un sistema
nacional de salut i com a ciutadà
crec que és una bona manera que
ningú en quedi al marge. Hem
d’avançar en la qualitat de la
prestació d’aquest model i seguir
garantint alhora que la ciutadania pugui escollir lliurement les
seves alternatives. D’altra banda,
un ampli percentatge de la població escull un sistema complementari. Aquesta és la realitat.

Jo també crec en un sistema de
salut de qualitat per a tota la població i que rendeixi comptes. És
responsabilitat de l’Administració
vetllar pel sistema públic i pel
privat. Com he dit anteriorment,
valdria la pena aprofundir en les
comparacions per incrementar la
transparència en general. I, per
bé que s’ha fet un esforç important amb la Central de Resultats,
crec que ens queda molt per fer
encara. Aquest és l’únic camí per
avançar.
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