NOTA DE PREMSA
Presentació de l’informe “Diez temas candentes de la Sanidad Española en 2019“

L’ACES reivindica l’impacte positiu del sector sanitari
privat en la sanitat catalana i espanyola
32 experts sanitaris com l’exministre de Sanitat i Consum Julián García Vargas i Ignacio Riesgo
han analitzat i redactat els 10 principals reptes de la Sanitat al 2019.






La sanitat espanyola precisa de la col·laboració privada per impulsar projectes
que modernitzin el sistema sanitari actual i per ajudar a la seva sostenibilitat.
Les línies d’actuació proposades es poden realitzar impulsant els àmbits de: la
intel·ligència artificial, el big data, el blockchain, la telemedicina i medicina
personalitzada de precisió, i afavorint les constants innovacions diagnòstiques
i terapèutiques.
Nous models de finançament i una estreta col·laboració privada-pública són
les claus per desenvolupar una política sanitària més coherent i eficient.

Barcelona, 10 de desembre de 2019- El sector sanitari privat és un actor imprescindible

en la sanitat espanyola i reclama ser-ho igualment en les polítiques sanitàries. També
demana no fer partidisme ni populisme amb la col·laboració privada-pública a l’hora
de estructurar tot el sistema. La part privada de la sanitat ha seguit creixent fins i tot
en l’època de crisis i especialment a partir del 2012 quan s’ha concentrat la provisió de
serveis degut a les inversions d’alguns grups familiars espanyols i internacionals. El
sector sanitari (públic i privat) representa el 9% del PIB espanyol i la seva evolució ve
marcada per la necessitat de constant inversió tecnològica i la millora de la qualitat
assistencial. Al voltant d’una tercera part del PIB espanyol pertany a la sanitat privada.
L’informe “Diez temas candentes de la Sanidad Española en 2019 “ editat pel Círculo de
Empresarios destaca que el fet d’haver realitzat les transferències sanitàries a totes les
comunitats autònomes, sense cap adaptació a la governança del sistema,ha dificultat
la introducció de canvis que, segons tots els experts consultats, són imprescindibles.
Algunes propostes de millora que es detallen són: la creació d’una Agència
d’Informació Sanitària que doni transparència al sistema i estableixi uns indicadors de
salut nacionals que permetin comparar resultats entre regions, hospitals i institucions
del sector públic i privat; la coordinació de l’assistència sanitària pública i privada
entre administracions i comunitats autònomes; la millora del sistema de contractació
i compres; la modernització i professionalització de la gestió dels centres públics;
així com la activació d’un PLA RENOVE que impulsi el canvi i millora de l’equipament
tecnològic.
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Per a Josep Ignasi Hornos, president de l’ACES “el sector sanitari privat té una
capacitat asseguradora i assistencial molt important que augmenta cada any. Si
realment volem avançar i construir un sistema de salut sostenible i de més qualitat cal
definir amb l’administració una política sanitària global que contempli el conjunt del
sector i no només la part que en diem pública”.
Segons Lluís Monset, director general de l’ACES “un sistema sanitari per a tots, sempre
i gratuït no és sostenible”.

Evolució de dades del sector sanitari 2010 y 2016*
Altes en hospitalització
2010 i 2016

2010

2016

% Variació

PÚBLICS SNS

3.981.965

3.983.216

+0.03

PRIVATS

1.165.638

1.245.828

+6.8

PÚBLICS SNS

73.635.661

78.130.316

+6,1

PRIVATS

10.719.530

18.420.950

+71,8

20.876.473
4.980.284

22.311.283
7.081.930

+6.8
+42.1

3.318.342
1.336.197

3.566.727
1.593.977

+7.4
+19.2

Consultes totals

Urgències
PÚBLICS SNS
PRIVATS
Activitat quirúrgica pública i
privada en hospitals d’aguts
PÚBLICS SNS
PRIVATS

* Font: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2017
Sobre ACES
ACES és la patronal de les empreses sanitàries i socials privades de Catalunya. Amb
42 anys de trajectòria actualment representa a 230 empreses (367 centres) del sector
sanitari, sociosanitari i social. Així mateix, el sector sanitari privat català ocupa a 13.000
treballadors i a 6.700 metges i representa el 3,5% del PIB català.
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