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La transformació digital serà el motor del canvi del
nostre sistema sanitari
La trobada ¿Tot canvia menys el nostre sistema sanitari? ha reunit 150 professionals sanitaris
Barcelona, 2018.11.20. La patronal sanitària privada ACES (Associació Catalana d'Entitats de
Salut) ha analitzat la situació del sistema sanitari actual des del punt de vista de la innovació.
L'escenari que s'albira inclou inevitablement la transformació digital de tots els agents del
sistema, l'apoderament del pacient, l'accés a la història clínica i l'adaptació a la normativa
europea de contractació pública. Tot això permetrà que el sistema sanitari sigui més
universal, eficient, transparent, democràtic i equitatiu; independentment que els agents de
provisió de serveis siguin públics o privats.
Per a Josep Ignasi Hornos, president d'ACES, "la innovació i la transformació digital és una
gran oportunitat per al sector privat que ha de continuar creant valor. Vaticino que en un futur
no molt llunyà, els ciutadans podran escollir metge i centre sanitari, com passa ara amb el
sistema MUFACE. L'apoderament dels ciutadans serà real i aquests, mitjançant els seus
dispositius mòbils, tindran accés a la seva història clínica i podran consultar les ràtios dels
centres sanitaris i dels metges fet que comportarà escollir als millors. Aquest canvi serà lent
però imparable, com s'ha produït ja en molts altres sectors. Tenim moltes raons per canviar, i
la principal és que no estem fent les coses tan bé com creiem, vegem per què ".
El Health Consumer Powerhouse, organisme independent, de merescut prestigi internacional,
des del 2006, compara anualment els Sistemes Nacionals de Salut de 26 a 35 països europeus.
Espanya, en al període 2006 a 2017, figura sempre entre les posicions 17,18 o 19. En l'informe
Euro Health Consumer Index de 2017, Espanya ocupa la 18a posició i, se situen per davant,
Txèquia, Eslovènia, Portugal (15a) i Eslovàquia (14a). Una de les principals conclusions de
l'informe és que els resultats semblen conduir a una clara lliçó, "en Sanitat és bo eliminar els
polítics i amateurs de la presa de decisions operatives". I una altra reflexió important és que "el
consumidor de salut del demà no acceptarà les fronteres geogràfiques tradicionals i buscarà
les millors alternatives encara que estiguin fora del seu àmbit local". Aquestes afirmacions es
fonamenten en tres fets:
- Els Països Baixos han ocupat durant més anys la 1a posició durant aquests 11 anys. És un
model a seguir.

- Es confirma, durant tot el període, la bona situació d'Alemanya, Bèlgica, França i Àustria
països amb el sistema Bismark, que es financen mitjançant la Seguretat Social i que compten
amb moltes asseguradores organitzativament independents de la provisió de salut.
- Es perpetua, durant 11 anys, la mediocre valoració del Regne Unit, Espanya i Itàlia. Països de
grans dimensions amb el sistema Beveridge, que es finança amb impostos i en el qual el
finançament i la provisió es realitzen dins d'un sistema organitzatiu, com el NHS al Regne Unit.
Després d'aquest anàlisi, en la conferència inaugural impartida pel Dr. Ignacio Hernández
Medrano, s'ha dibuixat un escenari on la intel·ligència artificial i el big data seran protagonistes
de la disrupció en el sector sanitari. La salut és l'activitat que genera més dades, s'incrementa
el 48% anualment i el ritme de creixement és exponencial. El tractament de les dades
mèdiques amb eines d'intel·ligència artificial és ja una realitat i permet augmentar la seguretat
i la fiabilitat en diagnòstics i tractaments. "Quan tinguem algoritmes capaços d’ocupar-se de
les rutines, el metge podrà dedicar més temps a tractar els casos que necessitin una atenció
especial", comenta Medrano. "Em preocupa pensar què passarà si et posen una denúncia per
no haver consultat un tractament o diagnòstic amb eines d'intel·ligència artificial. En un futur
veurem un xip a manera de tatuatge que recopilarà totes les nostres dades de salut, serà el
nostre sensor de salut ", afirma Ignacio H. Medrano.
En les dues taules rodones centrades en Innovació diagnòstica, terapèutica i mèdica i la
segona en Polítiques i sistemes sanitaris actuals i avançats, els experts han coincidit a afirmar
que els canvis tecnològics en el sector sanitari són imparables i que si no es produeixen amb
empreses del propi entorn vindran d'altres, externes al sector, per realitzar-lo. En aquest
sentit, ja hi ha algunes iniciatives de plataformes tecnològiques com Amazon. Així mateix, els
ponents opinen que el canvi cultural entre les noves generacions consumidores de salut és tan
abismal que els professionals del sistema de salut necessitaran una formació específica per fer
una "prescripció tecnològica" adequada a determinades patologies i problemes de salut de
cada pacient. Hi ha consens en què les eines de salut milloren l'eficiència, la salut i redueixen
costos sanitaris. I, finalment, creuen que l'impuls necessari per a la transformació del model
sanitari ha de ser compartit per tots els agents del sector i les polítiques sanitàries han de ser
liderades per un organisme tècnic independent, evitant la politització.

ACES
La patronal ACES actualment representa a 230 empreses (382 centres) del sector sanitari,
sociosanitari i social. La tipologia dels centres associats inclou hospitalització d'aguts,
policlíniques, centres monogràfics, de proves diagnòstiques i transport sanitari entre d'altres.
El sector privat a Catalunya dóna feina a 13.700 professionals i col·labora amb 6.800 metges.
A Catalunya, 2.314.008 persones (31,07%) disposen d'una assegurança de salut.
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