Jornada Sanitat Privada a Catalunya: Aportant Valor

EL 29,7% DE LES INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES DE
CATALUNYA ES REALITZA A LA SANITAT PRIVADA
• Més de dos milions de persones compten amb una assegurança sanitària privada a
Catalunya.
• El sector privat du a terme una important activitat assistencial en aquesta
comunitat amb el 29,7% de les intervencions quirúrgiques, el 24% de les altes i el
22,3% de les urgències. Així mateix, compta amb el 74% dels mamògrafs i el 61% dels
equips de ressonància magnètica.

Barcelona, 13 de maig de 2019. L’aportació de la sanitat privada al sistema sanitari a Catalunya
és fonamental per al manteniment d'aquest i per garantir l'atenció sanitària i de qualitat als
usuaris. A tall d'exemple, Catalunya compta amb 146 hospitals (el 69% del total de la
comunitat) i 19.169 llits (56% del total). A més, un 21% d'ells té establerts concerts amb la
sanitat pública. Per aquest motiu la provisió coordinada a través dels serveis públics i privats
de salut constitueix la millor estratègia per aconseguir un sistema sanitari sostenible i solvent.
Aquestes són algunes de les dades que s'han posat de manifest avui durant la celebració de la
Jornada Sanitat privada a Catalunya: Aportant Valor, que s'ha celebrat a l'Hospital
Universitari Dexeus i que ha estat organitzada pel Instituto para el Desarrollo e Integración de
la Sanidad (Fundación IDIS) i l'Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES).
A la sessió han participat Josep Ignasi Hornos, president de l'ACES; Adolfo Fernández-Valmayor
i Manuel Vilches, secretari general i director general de l’IDIS, respectivament; Núria Solé,
gerent de l'Hospital Universitari Dexeus; Iván Planas, director de l'Àrea de Recursos del Servei
Català de la Salut-que ha clausurat el esdeveniment- i Lluís Monset, director general de l'ACES.
Adolfo Fernández-Valmayor, secretari general de la Fundació IDIS, ha assenyalat durant la
inauguració de l'esdeveniment que "les xifres que ens aporta l'informe són una mostra més que
significativa de la realitat d'un entorn privat que ajuda a alleujar les llistes d'espera del sistema
públic i que contribueix a la solvència imprescindible donades les creixents necessitats
financeres. Per a això, res millor que impulsar tant les formes i models de col·laboració ja
establerts com altres fórmules noves que puguem trobar". En aquest sentit, ha al·ludit als
projectes d'integració que hi ha en marxa, com és el cas de la interoperabilitat, de la història
clínica digital compartida, de la recepta privada electrònica, de la medicina no presencial
interdisciplinar, de la generació d'evidència a través de les anàlisis de les dades, aspectes tots

ells que marquen ja un abans i un després en la forma de practicar i gestionar la salut dels
ciutadans.
El president de l'ACES, el Dr. Josep Ignasi Hornos, ha destacat en la seva intervenció el valor
afegit que aporta la sanitat privada i que es concreta en: millors ràtios d'accessibilitat i
disminució de llistes d'espera; millor i més moderna tecnologia, major satisfacció dels usuaris i
familiars; més eficiència i millor gestió. Així mateix ha afirmat que "les dades oficials del
Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social xifren, per al 2016 a Espanya, una despesa
sanitària sobre el PIB del 6,4% en sanitat pública, del 2,6% en sanitat privada ,un 9% en total.
A Catalunya, les dades oficials del SISCAT, per al 2016, són del 5,3% per a la sanitat pública,
2,3% en la sanitat privada i un 7,6% en total. Segons aquests percentatges, a Espanya, tenim
un 28,9% de la despesa sanitària privada i a Catalunya un 30,3%".
En la trobada el Dr. Lluís Monset, director general de l'ACES, ha assenyalat que "és destacable
que 2.525.545 persones compten amb assegurança privada en aquesta regió -segons les
últimes dades de ICEA-, havent-se registrat un increment anual del 3,4% en el nombre
d'assegurats i del 5,7% en el volum de primes en el període 2014-2018, representant el 23% del
mercat nacional en volum de primes".
Catalunya és una comunitat que compta amb la provisió sanitària privada per garantir
l'adequada assistència a la població. Per aquest motiu, "és fonamental optar per la
complementarietat dels recursos sanitaris públics i privats per aconseguir assolir els millors
resultats de salut en termes d'eficiència, accessibilitat, resolució assistencial, qualitat i
seguretat i experiència del pacient entre altres i, per tant, per garantir la sostenibilitat i
solvència del sistema ", assegura Manuel Vilches, director general de la Fundación IDIS.
La despesa sanitària total a Catalunya el 2016 va ser de 15.001.000 d'euros dels quals el capítol
corresponent a la provisió pública va arribar als 7.548 milions d'euros (50,3% de la despesa
total en sanitat a Catalunya), la provisió privada en aquest mateix any va ser de 4.936 milions
d'euros el que representa el 32,9% de la despesa total en sanitat a la comunitat, percentatge
superior a la mitjana nacional que se situa en un 28,8%. Catalunya va destinar 2.517 milions
d'euros a la partida de concerts, el que suposa el 24,9% de la seva despesa en sanitat.
En aquest capítol de concertació (partida pressupostària d'assistència sanitària amb mitjans
aliens) segons l'Informe Sanitat Privada a Catalunya. Aportant Valor, Anàlisi de la situació
2019, desenvolupat per la Fundació IDIS, s'observa que l'atenció hospitalària d'aguts és el
servei que més percentatge del pressupost representa (52,9%), seguit del servei de medicació
hospitalària de dispensació ambulatòria (13, 8%) i de l'atenció a la salut mental (8,9%). En
aquest aspecte, el director general de l'IDIS explica que "és ressenyable que la despesa
sanitària per càpita total en aquest exercici hagi estat de 2.005 euros, sumatori de la despesa
pública, 1.338 euros (per sota de la mitjana nacional), i la despesa privada , 667 euros (superior
a la mitjana nacional tenint en compte que la comunitat de Madrid, el País Basc i Catalunya

són les comunitats autònomes amb major despesa en aquest capítol). Degut a la creixent i
imparable pressió assistencial i financera sobre el sistema, aquestes xifres determinen la
importància d’establir sinergies i estratègies conjuntes entre els dos sistemes de provisió i
assegurament utilitzant tots els recursos disponibles que ofereix el sistema. independent de la
seva titularitat, tot això en benefici del pacient, del professional sanitari en la seva tasca
assistencial i del propi sistema per a la seva supervivència i futur".
D'altra banda, és important tenir en compte que el sector privat de la sanitat porta a terme
una important activitat assistencial en aquesta comunitat amb el 29,7% de les intervencions
quirúrgiques, el 24% de les altes i el 22,3% de les urgències. Així mateix, compta amb el 74%
dels mamògrafs i el 61% dels equips de ressonància magnètica.
Tal com assenyala Manuel Vilches, "dades com les recopilades a Catalunya demostren com la
sanitat privada segueix sent un aliat perfecte per al sector públic, ja que no només ajuda a
alliberar recursos a la sanitat pública i millorar l'accessibilitat de la població a l’assistència, sinó
que també posa a disposició dels pacients i els professionals sanitaris les innovacions més
avantguardistes i disruptives a cada moment ".

Sobre ACES
ACES és la patronal catalana de les empreses sanitàries i socials privades de Catalunya. Amb
42 anys de trajectòria actualment representa a 233 empreses (385 centres) del sector sanitari,
sociosanitari i social. Així mateix, el sector sanitari privat català ocupa a 14.000 treballadors i a
7.000 metges i representa el 3,5% del PIB català.
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