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Els doctors Güerri i Campins, ponents
destacats a l’Hospital de Barcelona

Assistència Sanitària, l’entitat més
ben valorada pels metges un any més

Durant el primer semestre de 2022, dins del programa de Sessions dels Dilluns, l’Hospital
de Barcelona va poder comptar amb la presència del Dr. Robert Güerri, cap del Servei de
Malalties Infeccioses del Parc de Salut Mar, i de la Dra. Magda Campins, és investigadora
del Grup de Recerca en Epidemiologia i Salut Pública del VHIR (Vall d’Hebron Institut de
Recerca), un dels principals centres de referència del nostre entorn.

Se situa sempre en primer lloc des de la primera edició de l’enquesta d’assegurança
lliure del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.

Cadascun, des del seu àmbit d’actuació, va abordar diferents aspectes de la pandèmia,
com l’evolució que en podem esperar o el paper de la vacunació.
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Cursos de preparació al part
La gestació i el naixement d’un fill o filla és un esdeveniment de vital importància
per a les futures mares i pares, que manifesten la necessitat de preparació i
coneixement davant d’aquest fet. Per aquest motiu, l’Hospital de Barcelona ofereix
fer a les seves instal·lacions el curs de preparació al naixement, estructurat en una
part teòrica i una part pràctica on els diferents especialistes que intervindran en
aquest procés (pediatres, llevadores, anestesistes, etc.) ajuden les famílies a afrontar
cada etapa de l’embaràs, part i postpart.
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Assistència Sanitària encapçala el rànquing de les companyies de salut segons
una enquesta del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) en què han
participat més de 900 metges que treballen al sector privat.
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Assistència, la més valorada
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La situació sanitària que ens ha tocat viure ha ajudat a posar més
de manifest encara els trets diferencials d’Assistència Sanitària. Els
5.000 metges que en són propietaris entenen les prioritats que ha de
tenir l’entitat, i enfoquen els esforços en l’atenció excel·lent dels seus
assegurats rebent una remuneració digna per la seva dedicació.
El Grup Assistència continua apostant per la inversió en bon servei i
innovació, com és habitual des de la seva fundació. Aquesta actitud
té les seves recompenses, ja que Assistència Sanitària segueix essent
l’asseguradora que millor respon a les necessitats del metges. Així, el
COMB ha publicat els resultats de l’enquesta del Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya realitzada a més de 900 metges que treballen al
sector privat, que situa a Assistència Sanitària com l’asseguradora més
ben valorada.
La sanitat privada millora i creix en assegurats i en primes. Tal com
confirma l’informe IDIS, del qual ens fem ressò en aquest número, el
sector privat continua creixent, facilitant l’accessibilitat de la població
als serveis sanitaris i representant, entre altres avantatges que es
descriuen a l’informe, un factor de descongestió vital per a la sanitat
pública, alhora que un gran estalvi per a l’Estat.
Aquest creixement ens crea la responsabilitat ineludible de treballar
per millorar contínuament l’atenció a les persones que confien en
les nostres institucions, oferint-los les instal·lacions més adequades i
facilitant l’actualització de coneixements dels professionals.
La reforma de l’Àrea d’Urgències, a l’Hospital de Barcelona, ampliant
l’espai per disposar de circuits de visita ràpida per a casos de baixa
complexitat, la creació de noves sales d’espera, o les sessions de
formació continuada, són algunes de les darreres accions encaminades
a aquesta millora que fan que tant els usuaris com els metges
considerin Assistència Sanitària com la millor asseguradora sanitària
del nostre entorn.

A C T UA L I T A T

A C T UA L I T A T

Sanitat privada, aportant valor

El nou Servei d’Urgències de l’Hospital de Barcelona

L’Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) va publicar, el passat
mes d’abril, l’informe anual “Sanidad privada, aportando valor. Análisis de situación
2022”, que s’ha convertit en un referent per conèixer l’evolució de la sanitat privada.
S’analitzen les dades de l’Estat espanyol en el seu conjunt i les de cada una de les
comunitats autònomes en particular. L’informe és d’accés lliure a
https://www.fundacionidis.com/.

La reforma del Servei d’Urgències Hospitalàries ha estat una de les obres més
importants que ha escomès l’Hospital de Barcelona des de la seva obertura.

En l’àmbit de l’atenció, s’ha habilitat un espai adequat per a cada tipus de cura i
necessitat, per poder tractar les patologies amb més eficiència.

La tornada al funcionament habitual d’abans de la pandèmia d’aquest servei ha
representat una dificultat afegida que s’ha superat gràcies a la implicació de tot el
personal.

Finalment, s’han creat diferents sales d’espera, per separar els pacients que acaben
d’arribar al servei dels que esperen resultats de proves a què ja han estat sotmesos.
Això, juntament amb la instal·lació de pantalles informatives per avisar els pacients i
familiars amb un codi alfanumèric, ajuda a preservar la confidencialitat i a gestionar
més eficientment la informació durant l’espera.

A més de la renovació dels espais, s’ha reestructurat el funcionament del servei per
adequar-lo a les necessitats actuals dels usuaris. D’aquesta manera, s’ha dissenyat un
itinerari lineal on el pacient no ha de retrocedir dins del servei en cap moment. També
s’ha creat un circuit ràpid per a les urgències de baixa complexitat que ajuda a reduir
els temps d’espera i descongestiona el servei, ja que no és necessari que el pacient torni
a passar pel servei d’admissions un cop ha acabat la seva visita.

La principal conclusió és que el sector privat creix en assegurats i en primes com es
reflecteix a les taules adjuntes.
L’informe confirma l’elevat pes de la sanitat privada en el sector productiu espanyol
que allibera recursos de la sanitat pública i millora l’accessibilitat de la població a
l’assistència sanitària, tan malmesa en els darrers anys. Col·labora i engrana amb el
sistema públic, investiga i desenvolupa activitat d’alta complexitat a través d’avançada
tecnologia, perseguint la millora contínua de la qualitat de la prestació assistencial. A
més, lidera algunes de les noves demandes del pacient digital, genera llocs de treball i
és un agent responsable en termes socials i ambientals.
La despesa sanitària a Espanya l’any 2019 va ser de 113.674 milions d’euros, que
representa el 9,1% del producte interior brut (PIB). D’aquests, 33.398 milions, un 29,4%
del total, corresponen a despesa privada. La despesa sanitària pública va representar
un 70,6% del total. La mitjana de despesa sanitària als països de l’OCDE fou d’un 9,9%
del PIB, la qual cosa confirma una important diferència, no tan sols amb aquesta
mitjana sinó amb països com Alemanya (11,7% del PIB) o França (11,1% del PIB).
Les nou principals companyies asseguradores concentren un 81,46% del mercat. La
penetració més important és a Madrid seguit de Catalunya.
El sector sanitari privat fa una part important de l’activitat, cosa que contribueix a
descongestionar els hospitals públics. A la taula següent es mostra que, entre altres
activitats, realitza entre un 23,1 i un 39,1% de l’activitat d’altes hospitalàries, consultes,
urgències i intervencions quirúrgiques.

D’altra banda, el creixement de la despesa sanitària privada, mesurat com a taxa de
creixement anual compost (CAGR), és d’un 3,2% en els darrers 11 anys, davant del 0,9%
de creixement de la despesa sanitària pública en el mateix període.
El nombre d’assegurats també ha crescut, en taxes de CAGR, un 3,8% en els darrers sis
anys. L’any 2021, Espanya va arribar als 11,5 milions d’assegurats, dels quals 9,8 milions
són assegurats amb doble cobertura, pública i privada. La resta, 1,7 milions, són
funcionaris acollits al mutualisme administratiu (MUFACE, MUGEJU i ISFAS).
L’informe estima que l’estalvi produït al Sistema Nacional de Salud per un pacient que
utilitzés exclusivament el sistema privat seria de 1.597 euros anuals, el que significaria
per a la tresoreria general de l’Estat un estalvi de 15.628 milions d’euros. En el cas d’un
pacient que fes ús mixt de la sanitat pública i privada, l’estalvi estimat seria de 580
euros per any.

En definitiva, l’informe actualitza les dades que posen de manifest la important i
decisiva contribució del sector privat al sistema sanitari i confirma l’acceptació dels
ciutadans pel sistema privat, ja que un de cada quatre espanyols contracta una pòlissa
d’assistència sanitària privada.

Tots els canvis estructurals, els nous grups de treball, els nous circuits d’atenció,
juntament amb la qualitat humana dels equips assistencials, permetran millorar la
qualitat de l’assistència i poder continuar oferint el tracte acurat que sempre s’ha
volgut, adaptant-se a les noves necessitats dels pacients.

