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SITUACIÓ ACTUAL

Ens trobem en un entorn de crisi econòmica que requereix d’indubtables mesures de contenció de la despesa.
• Les necessitats dels pacients augmenten progressivament degut a l’augment de l’esperança de vida, però els
recursos són limitats.
• En aquest context, es pot arribar a situacions molt diferents de les actualment conegudes.
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SITUACIÓ ACTUAL

Són molts els factors que influeixen en l’actual situació de la sanitat a Espanya.
• Envelliment de la població:
– Pacient pluripatològic
– Prop del 80% de la despesa farmacèutica recau en majors de 65 anys.

• Canvis en el perfil de pacient :
– Increment de patologies de gran despesa sanitària: oncologia, demències, p.e.
– Cronificació de patologies potencialment mortals: VIH, p.e.

• Avenços tecnològics:
– Tractaments innovadors, però costosos.
– Nous mètodes diagnòstics i de seguiment.

• Crisi econòmica i disminució del PIB:
– Augment de la demanda de sanitat pública, en detriment de la privada.
– Pressió de proveïdors i pacients per la manca de finançament.
– Manca de recursos per cobrir necessitats bàsiques.
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MESURES DE CONTENCIÓ

Les autoritats sanitàries han pres diferents iniciatives per tal de contenir la despesa Sanitaria i especialment la
partida en farmàcia.
• Els plans de Salut de les diferents CCAA contemplen la necessitat de reduir la despesa sanitària.
• S’han implementat diferents mesures dirigides a aquest objectiu:
–
–
–
–

Contenció de despesa hospitalària.
Implementació de copagament
Restriccions en el finançament de diferents medicaments
Reducció de prescripcions

• S’han implementat mesures de control i seguiment de la qualitat assistencial als centres del SNS:
– El CMBD (Conjunt Mínim Bàsic de Dades), és una eina informativa que permet conèixer diagnòstic, activitat
hospitalària i qualitat de la mateixa.
– Les dades obtingudes són fonamentalment estadístiques, no permeten analitzar resultats en salut.
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MESURES DE CONTENCIÓ

Les diferents mesures de contenció posades en marxa han permès reduir la despesa sanitària i conscienciar del cost
en salut, però no han vinculat les accions presses a una millora de resultats en salut.
• La despesa en salut s’ha reduït en els darrers anys, però no es pot garantir la seva continuïtat i qualitat.

• Envelliment de la població
• Canvis en els estils de vida i hàbits de la
població
• Millores en diagnòstic i tractament

Augment de la demanda sanitaria

Necesitat de finançament sostenible,
vinculat a resultat
• Augment de la supervivencia
• Requeriments de qualitat de vida i satisfacció
del pacient
• Major demanda de salut en població no
productiva

Increment dels costos sanitaris
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AGENTS IMPLICATS

La sostenibilitat del sistema sanitari depèn de la col·laboració entre el Sistema de Salut i els proveïdors (Indústria
Farmacèutica).

Sistema de Salut

Indústria Farmacèutica

•
•
•
•

Necessitat de noves fòrmules de reducció de costos.
Accés a noves tecnologíes I fàrmacs innovadors
Necessitat de demostrar resultats en salut.
Necessitat de fòrmules mitjançant les quals es garantitzi una atenció
individualitzada i òptima al pacient.
• Necessitat de disminuir la incertesa en el resultat obtingut.

• Necessitat de comprensió de les necessitats dels finançadors.
• Necessitat de disposar d’un marc financer mínim i estable.
• Necessitat de participar com a partner de l’administració i establir un marc
de col·laboració.
• Necessitat de garantia de competitivitat i confidencialitat.
• Demostració de reproductibilitat de resultats d’assaig clínic en pràctica clínica
habitual
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OBJECTIU FINAL: RESULTATS EN SALUT

La sostenibilitat del sistema passa per un ús racional del medicament i dels recursos en salut, mesurables a través
del resultats en salut.
• L’adequada sostenibilitat del sistema sanitari requereix d’una atenció individualitzada al pacient.
• No es tracta una malaltia, es tracta un pacient.
• L’èxit del tractament ha de ser mesurat a través del resultat obtingut.

El tractament s’ha
d’adequar al pacient, NO
el pacient al tractament
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QUÈ SON ELS RESULTATS EN SALUT?

La investigació de resultats en salut permet quantificar, analitzar i interpretar els resultats en salut que generen les
diferents intervencions sanitàries (medicaments, procediments, productes sanitaris, p.e.)
p.e.) en condicions de pràctica
clínica habitual (RWE, Real World Evidence) .
• Actualment, l'avaluació dels nous fàrmacs es basa en resultats d’assajos clínics.
• Les dades obtingudes de l’assaig clínic no poden ser directament aplicades a resultats en salut, tot i que
constitueixen una bona base.
• La generació de dades clíniques en pràctica clínica habitual requereix de registres de dades post-autorització.
• A través d’aquestes dades es poden avaluar resultats:

EN SALUT
 Efectivitat
 Seguretat

SOBRE EL PACIENT
 Qualitat de vida
 Estil de vida
 Satisfacció

ECONÒMICS
 Ús de recursos
 Cost de la malaltia
 CostCost-efectivitat / costcost-utilitat / costcostbenefici
8

MESURA DE RESULTATS EN SALUT

La mesura de resultats en salut es fonamenta en la pràctica clínica habitual.
• La mesura de l’estat de salut del pacient o de la seva qualitat de vida ha d’estar fonamentada en criteris
objectius, basats en l’observació clínica.
EFECTIVITAT:
EFECTIVITAT:
 Registre de variables clíniques mesurables de forma clara i objectiva.
 Les probes de laboratori, procediments diagnòstics o exploració clínica han de ser capaces de donar lloc a mesures quantificables,
estandaritzades i validades.

SEGURETAT:
SEGURETAT:
 Registre de reaccions i efectes adversos relacionats amb el tractament.
 Classificació segons gravetat/impacte sobre el pacient.

DADES HUMANÍSTIQUES:
HUMANÍSTIQUES:
 Recollida de dades de qualitat de vida a través de qüestionaris validats.
 Registre de dades de satisfacció amb el tractament rebut o amb el servei sanitari.
 Relació entre l’estil de vida (o els seus canvis) i l’impacte en salut

• La mesura de resultat, vinculada al cost, permet una optimització de tractaments/procediments i un “ús
racional del medicament”.
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MESURA DE RESULTATS EN SALUT

La mesura de resultats en salut requereix de protocols i registres estandarditzats que permetin una avaluació
homogènia del resultat del tractament o procediment utilitzat.
• Registres clínics.
• Bases de dades clíniques estandarditzades i explotables.
• Personal capaç d’explotar i interpretar els resultats en salut.
• Capacitat de coordinació i interrelació entre diferents centres/organismes.

Un important repte, beneficiós per tothom, però difícil d’assolir
en solitari
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RESULTATS EN SALUT:
Registres de pacients
La creació de registres clínics constitueix una eina molt important de recollida de dades en pràctica clínica habitual
.
• A Espanya existeixen diferents registres clínics orientats a diferents malalties: Espondiloartritis, Lupus, Fibrosis
Quística, etc.
• Actualment, els registres clínics es fonamenten en la recollida de dades epidemiològiques, no en l’avaluació de
resultats en salut.
PUNTS FORTS
 Són liderats per Societats Científiques
 Poden ser de fàcil accés a nivell nacional
 Es fonamenten en un protocol clínic, amb recollida de dades
estandarditzada i comú per tots els centres.
 Permeten recollir dades d’efectivitat, seguretat i
humanístiques.
 Són de fàcil explotació.
 Tenen gran difusió.

PUNTS FEBLES
 Participació limitada, en molts casos per regió.
 Inclusió de pacients independent a la Història clínica
(càrrega administrativa addicional).
 Focalitzats a patologies molt definides.
 Focalitzats en dades epidemiològiques (no solen estar
orientats a resultats en salut)
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RESULTATS EN SALUT:
Estudis Observacionals Post-Autorització
Els EPA (Estudis PostPost-Autorització)
Autorització) han estat les eines tradicionalment vinculades a avaluacions de resultats.
resultats.
• L’EPA-LA i els EPA-SP són els estudis habitualment utilitzats per avaluar efectivitat, seguretat i qualitat de
vida.
• Els estudis transversals i retrospectius (EPA-OD) són els més emprats per re-avaluació de fàrmacs (recursos,
cost de la malaltia,p.e.).

PUNTS FORTS
 Es fonamenten en un protocol clínic revisat per l’AEMPS i
aprovat per, al menys, un CEIC.
 Solen ser multicentrics i representatius del territori.
 Permeten recollir dades d’efectivitat, seguretat i
humanístiques.
 Poden recollir dades focalitzades en costos directes i
indirectes.
 Són de fàcil explotació.
 Tenen gran difusió.

PUNTS FEBLES
 Participació limitada als centres participants.
 Elevada càrrega administrativa, tant pel promotor (CEICs,
avaluacions regionals, etc), com pels investigadors
participants (data manager).
 Limitats en el temps
 Elevat cost
 Logística complexa en molts casos.
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FINANÇAMENT BASAT EN RESULTATS EN SALUT

El registre de resultats en salut és una eina útil tant per la pròpia avaluació de resultats en grups de pacients, com
per establir una vinculació financera: pagar per resultat.
• La indústria pretén demostrar que el fàrmac dóna lloc a beneficis al pacient.
• L’administració requereix d’un ús racional del medicament
• Els Sistemes de pagament per resultats apareixen en escena.

Preu vinculat a resultat

Sistemes unidosis
Contractes innovadors

• Requereixen d’un bon partenariat administració-Indústria en benefici del pacient.
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FINANÇAMENT BASAT EN RESULTATS EN SALUT:
Reptes actuals
El principal repte per la implementació de sistemes de pagament basats en resultats en salut es fonamenta en tres
pilars bàsics: definició de variables, criteris d’avaluació, registre de dades.
dades.
• DEFINICIÓ DE VARIABLES:
– Manca de definicions bàsiques consensuades: què mesurar i com?
– Manca de protocols
– Desorientació respecte el que realment és necessari

• CRITERIS D’AVALUACIÓ:
– Concepte de “innovació”
– Manca de dades de costos en pràctica clínica habitual
– Priorització de criteris (necessitats locals vs. globals)

• REGISTRE DE DADES:
– Manca de registres clínics / sistemes de registre uniformes
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FINANÇAMENT BASAT EN RESULTATS EN SALUT:
Contractes innovadors
Els contractes innovadors són ja una realitat en l’entorn espanyol.
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FINANÇAMENT BASAT EN RESULTATS EN SALUT:
Contractes innovadors
Els contractes innovadors representen una opció avantatjosa a tots els nivells, permetent optimitzar els recursos
disponibles d’acord al seu benefici real.
•Finançament de la innovació
•Marc estable
•Obtenir coneixement de producte en un entorn real
•Optimitzar decisions I+D
•Minimitzar costos promocionals
•Alineament d’objetius amb l’administració

•Accés a tractaments innovadors que aporten resultats
en salut.
•Contribueix a la co-responsabilitat

Indústria

Pacients

Admin.

•Accés a la innovació
•Limitació de la incertesa
•Incentivació/promoció de l’ús racional del
medicament
•Alineament d’objectius amb la industria
•Contribució al disseny de noves estratègies
• Contribució al report de resultats en salut.

Professional sanitari •Disposar d’alternatives terapèutiques eficaces i
efectives
•Donar lloc a millores assistencials
•Optimització dels RRHH
•Contribueix a la co-responsabilitat
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CONCLUSIONS

Ara més que mai, cal focalitzar els esforços en avançar cap a fórmules de treball conjunt per tal d’oferir solucions
adients per tothom i seguir generant salut.
salut.
• Identificar i reconèixer els problemes o barreres comuns, per tal de trobar solucions positives per totes les
parts.
• Identificar fórmules de win-win que permetin avançar en salut.
• Identificar punts de millora per la optimització dels recursos disponibles, basats sempre en els resultats en
salut.
• Treballar conjuntament per la identificació de criteris objectius en salut.
• Potenciar l’aplicació de mètode científic i rigorós per tal d'aconseguir innovació, sostenibilitat i ús racional dels
medicaments.

Treballant en conjunt, aconseguirem transformar un moment de crisi en una oportunitat de millora
pel nostre sistema de salut.
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