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La Federaci6 Intemacional
d’Hospitals insta a millorar
l’eficibncia de la sanitat
¯ Aquesta
organitzaci6posaraccenta aconseguir
queels centresde
saluti la restad’entitatsescoordinin
perreduirel costdematerials
A m6s, un dels temes en el qual
centra l’atenci6 la Federaci6Intemacionald’Hospitals6s el de la
cronicitat de les malalties, derivat
en part de l’increment pmnunciat
de l’esperan~ade vlda en els illrims 5o anys.
Segons l’Organitzaci6 Mundial
de la Salut (OMS),~entre aooo
2o5o, la poblaci6 m6sgran de 6o
anyses doblar~i passar~de 1’11al
aa%~,passant de 6o5 milions de
persones d’aquesta edat a uns
2.ooo milions.
Els sistemesde salut i els hos
La IHF argumenta que la com- pitals d’arreu del m6n~hmade respra estrat~gica ~juga en la millo- pondre davant l’evoluci6 d’envera de l’eficibncia i en la promoci6 lliment de la poblaci6, que comde la innovaci6i del canvi en els porta una m6s pres~ncia de masistemesde salute). Enaquest sen- lalfies cr6niques~,i (~proposarditit, afegeix que l’economiaactual ferents models de provisi6 d’aes desplaqa cap a ¢~unaeconomia tenci6 a la cronicitat, responenta
m6scomplexaen l’oferta i en la aquesta realitat de maneraeftcontractaci6, creant majors de- ca~, segons I’OMS.
pendencies dels compradorsdel
prove’idor, una vegada el con- Fomentarrela¢ions
tracte se signal).
Aquestaorganitzaci6 va recordar
Per aquest motiu,la IHFha creat la necessitat que les organitzadiversos ¢¢grupsespecials d’inte
donshoslYltal’ariesde al voltantdel
r~s)) en els quals,(els responsables m6nes relacionin per aconsegude la polifica sanithria i els pro- ir noves vies per reduir costos
fessionals de la salut puguinin
que facin la sanitat m6s~eficient
tercanviar informaci6 i compardr i productiva~.
Am6s,l’enfitat, queinclou l’asidees i exped~ncies~,.
Aquests s6n el GmpEspecial sociaci6d’entitats sanithries i sod’Inter~s de Compresa les Orga cials ~LaUni6~,va instar a incre
mentar (~la contribuci6 del panitzacions (GPO),d’Execufius
la Salut i d’HospitalsUniversitaris. cient, permetentals usuaris dels
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ILa Federaci6 Internacional
d’Hospitals (IHF) va recordar
necessitat de tenir un sistema
hospitalari ,¢m6seficient i productiu~>. L’organitzaci6 va posar
l’accent a aconseguirque els hospitals ila testa d’entitats sanithries
es coordinin ambla ~alitat de realitzar compres agregades que
redueLvdnsensiblement el cost
del materiali productes sanitaris
davant de les grans companyies
farmacbutiques que dominen el

Hospitals i Centres de Salut

La IHF va (rear grupsperqu~
professionalsi responsables
de politi(a sanitaria
intercanvE~’n
informa¢ions
Segons
I’OH$, ((entre el ZOO0
i el Z050la poblacibm~s
I~rande 80 anyses doblar~,i
passar~l
de I"11 al
sistemesde salut compar6rles seves expefibncies,contribuint a la
presa de decisions polltiques~.
En aquest sentit, indiquen que
la parficipaci6 dels usuaris ~(millora la investigaci6i la dedicaci6
de recursos per millorar el
benestar del pacient~.
Malgrat recon~ixer la importhncia d’incorporarles organitza
cionsde pacientsal circuit sanJtari,
la IHFindica que ~,tenen avui dia
una influbncia limitada per culpa
de dependenciesfinanceres, conflicte d’interessosi falta de transpar~ncia~.
La IHF 6s una ~*associaci6 in
dependent, sense hnimde lucre i
no governamental~ formada per
associacionsd’hospitals, els seus
6rgansde representaci6i altres tipus d’organitzacions sanithries.
L’organitzaci6t6 l’objectiu de ~millorar la salut global estimulantla
cooperaci6 entre grups d’interbs,}.

