NOTA DE PREMSA
SANITAT PRIVADA A CATALUNYA: APORTANT VALOR

PROP DE DOS MILIONS DE PERSONES QUE VIUEN A
CATALUNYA TENEN UNA ASSEGURANÇA SANITARIA
PRIVADA
• El 87% dels usuaris de la sanitat privada a Catalunya recomanaria el seu ús.
• Set de cada deu hospitals de la comunitat autònoma són de titularitat privada.
• El 26,6% dels actes quirúrgics es desenvolupen en el sector privat, que també registra el
23% dels ingressos i les altes.
• Les dades del Baròmetre de la Sanitat Privada a la comunitat autònoma atorguen un mínim
de notable a l'assistència rebuda. El tracte del personal (8,4), l'equipament tecnològic (8,1) i
la confiança de l'especialista (7,8) són els ítems més ben valorats pels pacients.
Barcelona, 24 d'octubre de 2016.- Prop de dos milions de persones compten amb una
assegurança sanitària privada a Catalunya, una comunitat autònoma que disposa de 146
hospitals de titularitat privada, el que constitueix el 69% del total dels seus centres
hospitalaris. A més, Catalunya se situa al capdavant d'Espanya en recursos destinats a la
partida de concerts, amb més de 2.300 milions d'euros, el que suposa més d'una quarta part
de la despesa en salut de la comunitat autònoma. Aquestes són algunes de les dades que s'han
donat a conèixer avui amb motiu de la Jornada Sanitat Privada a Catalunya: Aportant valor,
que s'ha celebrat al Centre Mèdic Teknon - Grup Quirónsalud i que ha estat organitzada per
la Fundació "Institut per al desenvolupament i Integració de la Sanitat "(IDIS) i l'Associació
Catalana d'Entitats de Salut (ACES).
"A Catalunya sempre ha existit un entorn social i sanitari diferenciat a causa fonamentalment
de l'estructura econòmica i l'articulació d'organitzacions i iniciatives en l'entorn sanitari per
part de la societat civil", ha explicat el secretrari general de l'IDIS, Luis Mayero, que va
destacar el paper determinant del sector privat en la sostenibilitat del sistema. "La sanitat
privada és fonamental en el sosteniment del sistema sanitari, de l'economia, del teixit
empresarial i de l'ocupació. També resulta essencial en la prevenció, diagnòstic i tractament de
la malaltia, així com en la cura dels pacients, i és determinant en l'avanç tecnològic, en la
millora de la qualitat i en la formació dels professionals ", ha defensat.
Unes declaracions ratificades per les dades de l'informe "Sanitat Privada. Aportant Valor.
Anàlisi de la Situació 2016 (Catalunya)", que reflecteixen que el 63% de les sales
d'hemodinàmica i el 58% dels equips de ressonància magnètica es troben en el sector privat,
així com el 73% dels equipaments per a la realització de mamografies, el 89% dels de litotrícia
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per ones de xoc o el 75% dels densitòmetres ossis. De fet, segons el Baròmetre de la Sanitat
Privada a Catalunya desenvolupat per l'IDIS, la realització de proves diagnòstiques és el segon
servei més utilitzat pels usuaris de la sanitat privada, amb un 72%, només superat per les
consultes a especialistes, que aconsegueixen el 92%.
La presidenta de l'ACES, la patronal de la Sanitat Privada Catalana, Cristina Contel, ha
destacat la importància d'estudis com el realitzat per l'IDIS. "Es posa de manifest la
imprescindible complementarietat de tots els recursos sanitaris existents al nostre país, sense
perjudici que el seu origen o titularitat sigui públic o privat . Això és especialment rellevant a
Catalunya on, precisament aquesta interacció públic-privat ha presidit el sistema sanitari mixt
català,on avui de manera polititzada es qüestiona i es combat la seva essència, alhora que els
sistemes sanitaris europeus consoliden més i més la seva orientació en la col·laboració
publicoprivada".
José Luis Simón, director de centre del Centre Mèdic Teknon, ha assenyalat durant la seva
intervenció que "la tasca assistencial desenvolupada pel sector de titularitat privada
contribueix a dotar d'accés, sostenibilitat i solvència al sistema sanitari de Catalunya. Tot i que
Catalunya ocupa el primer lloc entre les comunitats autònomes en recursos destinats a la
partida de concerts, el percentatge sobre la despesa sanitària total s'ha reduït en 9,44 punts
entre 2004 i 2013 ", ha explicat. "De l'anàlisi realitzada a 513 concursos públics de Catalunya
publicats en el període 2010-2016 es desprèn que els concursos de transport sanitari són els
que representen un major percentatge de l'import total d'adjudicació, amb un 72,2%, seguit
dels concursos relatius a atenció primària (8,5%) i a assistència sanitària (5,2%) ", ha exposat.
Aquest informe posa també de manifest l'increment anual en el nombre d'assegurats a
Catalunya amb un creixement del 4,3%, així com en el volum de primes en el període 20122015, que arriba a un 5,8%, el que representa el 22,4% del mercat nacional en aquest camp.
A nivell estatal, les dades llancen que el percentatge de despesa sanitària privada a Espanya en
relació a la despesa sanitària total és lleugerament superior al de la mitjana de l'OCDE, sent la
sanitat privada un aliat imprescindible del sistema sanitari públic ja que contribueix a disminuir
notablement la pressió assistencial i financera millorant l'accés de la població als centres i
serveis.
Pel que fa els diferents models de cooperació publicoprivada, al llarg de la jornada, s'ha insistit
en la necessitat de impulsar-los en base a les dades disponibles pel que fa a resultats de salut,
eficiència en la gestió, satisfacció dels ciutadans i qualitat en els procediments i processos.
Un apartat especial de la Jornada ha estat dedicat als models sanitaris a la Unió Europea (UE)
en relació a Espanya. Pel que fa els models de cooperació, el secretari general de la Fundació
IDIS, Luis Mayero ha expressat que "en bona part dels països del nostre entorn geogràfic hi ha
una separació entre finançament (Estat) i provisió (operadors privats) i en els casos en que no
és així es promouen cada vegada més concerts amb els diferents operadors de l'entorn privat;
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estant per tant absolutament normalitzada la col·laboració publicoprivada en sanitat i la
utilització de tots els recursos disponibles".
D'altra banda, el secretari general de la Fundació IDIS, va recordar que "en un context
d'envelliment progressiu i sostingut de la població espanyola, de cronicitat dels processos i
atenció sociosanitària no equitativa, que a més requereixen elevats recursos econòmics,
l'Administració podria tenir serioses dificultats per sostenir els drets bàsics de la població, com
és el dret a la salut, si no fos per la cooperació privada ". En el cas concret de Catalunya, el
26,6% dels 968.819 actes quirúrgics duts a terme el 2013 es van desenvolupar en el sector
privat, que també va registrar el 23% dels ingressos i les altes d'aquest mateix any.
En base a aquesta nova realitat sociodemogràfica el secretari general de la Fundació IDIS ha
apuntat que "per no perdre la competitivitat del nostre sistema respecte d'altres països del
nostre entorn, per no caure en majors problemes de solvència i sostenibilitat i per continuar
tenint un els millors sistema sanitaris del món, la nova realitat social i econòmica requereix una
reforma global del nostre sistema sanitari en el qual han de participar tots els agents implicats
tenint en compte els següents paràmetres:
• Prioritzar la prestació. Borsa única per sanitat i dependència. Finançament suficient i
finalista.
• Garantir la governança del sistema i l'estabilitat de les institucions sanitàries.
• Planificar el sistema sanitari en funció de resultats de salut. Acreditació de centres sanitaris i
generar canvis estructurals en la provisió (cronicitat) i revisió del catàleg de prestacions.
• Aplicar criteris d'eficiència en la gestió.
• Implementar les TIC amb aprofitament de tota la informació generada. Ús del "bigdata" en la
presa de decisions.
• Aprofitar tots els recursos disponibles. No estigmatitzar la col·laboració publicoprivada.
Evitar duplicitats i solapaments de serveis i fomentar la inversió privada.
• Corresponsabilitzar a la ciutadania en la cura de la seva pròpia salut i fomentar l'educació
sociosanitària "
Satisfacció i recomanació dels serveis
L'alt nivell de satisfacció dels prop de 2 milions d'usuaris de la sanitat privada a Catalunya
també és una dada destacada en el Baròmetre: el 87% dels assegurats catalans recomanaria
els serveis sanitaris privats. Els atributs relacionats amb l'atenció i accessibilitat obtenen un
mínim de notable en la valoració per part dels assegurats i els aspectes més ben valorats en
aquest bloc són l'agilitat per a la realització de proves / disponibilitat de resultats (7,7), l'àmplia
cobertura d'especialitats i el temps d'espera per a una intervenció quirúrgica (7,6).

3

Així mateix, la sanitat privada obté altes valoracions pel que fa l'atenció assistencial. Referent a
això, el tracte del personal (8,4), l'equipament tecnològic (8,1) i la confiança de l'especialista
(7,8) són els ítems més valorats pels pacients.
Sobre IDIS
La Fundació IDIS és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu posar en valor
l'aportació de la sanitat privada a la sanitat del nostre país i promoure la millora de la salut de
tots els espanyols. Per això, fomenta i desenvolupa totes les iniciatives que des de la sanitat
privada estiguin encaminades a la consecució d'un òptim nivell assistencial i sanitari de tots els
sectors de la població.
En l'actualitat el seu patronat està integrat per 24 grups implicats en la sanitat privada del
nostre país: Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES), Asisa, Axa, Caser, Diaverum, DKV,
Eresa, Gehosur Hospital Sant Agustí, HM Hospitals, Hospital perpetu Socors, Hospitals Catòlics
de Madrid, Hospiten, IMOncology, IMQ, Innova Ocular, Institut Hispalense de Pediatria, NISA
Hospitals, MAPFRE, Quirónsalud, Recoletas, Xarxa Assistencial Juaneda, Sanitas, SegurCaixa
Adeslas i Vithas.

Més informació:
Gabinet de Premsa ACES
Odalys Peyrón
Cap de Comunicació
93 209 19 92
comunicacio@aces.es- www,aces.es
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