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«La part humana de l’atenció
no pot quedar en segon terme
davant la tècnica»
impulsem una jornada anual amb diverses societats
científiques sobre aquest tema i la traducció al castellà
del llibre de referència Safer Healthcare. Strategies for
the Real World, que es presentarà al desembre. Pel que
fa als nostres socis, que són principalment professionals
a títol individual, desenvoluparem un espai específic
per a ells al nostre web. En volem incrementar la
participació en el debat sobre el desenvolupament de
les línies estratègiques.

Manel Santiñà és doctor en Medicina i Cirurgia per
la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en
Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona. Fa un any va ser elegit president de la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA) coincidint amb el XXXIIIè congrés de
la societat que es va celebrar a Gijón.
Vostè fa un any que ocupa el càrrec. Què destacaria de la
seva gestió en aquest període?
D’una banda, hem donat continuïtat a les línies de
treball ja iniciades. De l’altra, hem revisat la nostra visió
i missió i hem preparat quatre noves línies estratègiques:
la gestió del coneixement, les aliances, la seguretat
del pacient i els socis. La primera inclou la celebració
de jornades i del congrés, la convocatòria anual de
beques de recerca i l’edició de llibres relacionats amb la
qualitat assistencial. Quant a les aliances, em refereixo
a les col·laboracions amb l’Administració –Ministeri
i conselleries de les comunitats autònomes– i altres
entitats en diferents projectes. En seguretat del pacient
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Què significa treballar per la qualitat assistencial per als
professionals sanitaris i per als pacients?
Jo diria que tant els pacients com els professionals i
també l’Administració –que són les tres potes del siste·
ma sanitari– compartim un interès comú: que l’assistèn·
cia sigui el millor possible amb els recursos disponibles.
Aquest interès ens permet treballar amb uns objectius
comuns. Vivim en una època molt complicada amb
relació a l’escassetat de recursos econòmics i això ens
obliga a ser més eficients tot mantenint o millorant el
nostre nivell de qualitat assistencial. Per aconseguir-ho
cal la implicació dels professionals, però també dels pa·
cients i de l’Administració, i que tots tres s’entenguin
entre ells. Penso que situar la qualitat com un objectiu
comú facilita aquesta entesa.
Considera que la tendència cap a una medicina amb protocols per a cada procediment pot entrar en conflicte
amb una medicina centrada en la persona individual, que
sempre requereix un tractament personalitzat?
Hi ha risc que aquests dos elements entrin en conflicte,
evidentment, però no hauria de ser així. La protocol·
lització serveix per reduir la variabilitat de la pràctica
clínica, i això és bo. Està bé que després d’un diagnòstic
s’apliqui el mateix tractament amb la finalitat d’arribar
als mateixos resultats als centres sanitaris, però això no
és així i encara tenim molta variabilitat. La necessitat
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de protocol·litzar no vol dir que no s’hagin de tenir en
compte les particularitats de cada cas, que poden ser
mèdiques o simplement dificultats de comunicació per·
què la persona atesa ha arribat d’un altre país. Si això
no es fa, el sistema estarà fallant. Si la protocol·lització
i l’atenció individual es fan bé, aleshores no hi haurà
cap contradicció; al contrari, els resultats seran més
bons. La part humana de l’atenció no es pot menystenir
mai ni pot quedar en segon terme davant del predomini
de la tècnica.
Es parla tot sovint de l’anomenada qualitat percebuda
pels pacients i de situar el pacient al centre. S’ha avançat
prou en aquest camí?
Jo crec que no. Necessitem fer un pas més. Els professi·
onals han d’aprendre a explicar millor les coses i saber,
per exemple, fins on el pacient vol rebre informació so·
bre la seva situació quan hi ha una malaltia greu. Per la
seva banda, els ciutadans han de madurar i fer-se més
responsables de la seva salut. En fer-se responsable de
la pròpia salut, un també aprèn a situar les expectatives
respecte al sistema sanitari en el lloc adequat. Però per·
què tot això passi cal un canvi cultural.

Quin és el nivell de qualitat assistencial que s’ha assolit
a Espanya i a Catalunya? Com el veu amb relació a altres
països?
Tenim observatoris de salut que ens proporcionen moltes
dades. A Catalunya disposem, en aquest sentit, de l’Agèn·
cia de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, amb
força indicadors de centres sanitaris. El que veiem és que
el nivell de satisfacció es manté alt i no ha baixat malgrat
la crisi, cosa que no vol dir que en alguns aspectes calgui
fer un esforç, com és el cas de les infeccions hospitalàries
o els protocols de rentat de mans, un punt cabdal preci·
sament que redueix la possibilitat d’infeccions i que té
marge per millorar. Respecte als països de l’entorn, tant
Catalunya com Espanya tenen una molt bona posició. El
nostre sistema és dels més eficients del món tenint en
compte els resultats que obtenim amb relació a la des·
pesa que hi dediquem.
Quin impacte té l’acreditació de la qualitat als centres?
És molt important per als centres sanitaris públics i privats
deixar que un agent extern avaluï les seves interioritats. El
sol fet de fer aquest pas ja demostra qualitat i, si a més això
permet obtenir una acreditació, doncs encara molt millor.
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