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“El Pla de Salut és l’instrument 
indicatiu i el marc de referència de 
totes les actuacions públiques en 
matèria de Salut, en l'àmbit de la 
Generalitat de Catalunya”

LOSC, art. 62

El Pla de Salut 2011-2015 com a element de canvi



El Pla s’estructura en tres eixos de transformació

Més salut per a tots i millor qualitat de 
vida

Millor qualitat, accessibilitat i seguretat 
en les intervencions sanitàries

Un sistema sanitari més sòlid i 
sostenible

Objectius i 
programes de 
Salut

Transformació 
del model 
d'assistència

Modernització 
del model 
organitzatiu
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3 eixos de
transformació

9 línies 
d’actuació

31 projectes 
estratègics

Elements comuns 
per projecte

� Aspiracions 2015
� Compromisos 

2012
� Exemples 

d’iniciatives en 
curs

� Indicadors de 
seguiment

1. Objectius i programes de Salut

2. Més orientat 
als malalts 
crònics

3. Més 
resolució
des dels 
primers 
nivells

4. Més qualitat 
en l’alta 
especia-
lització

5. Major enfocament en pacient i famílies
6. Nou model de contractació de l’atenció sanitària
7. Incorporació del coneixement professional i clínic
8. Millora del govern i participació en el Sistema
9. Potenciació de la informació, transparència i avaluació
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Orientat a l’acció: transformar el sistema sanitari públic 

Objectius i 
programes de 
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Transformació
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d'assistència
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Procés amb alta participació

25-26 Novembre

Document Marc PdS

+250 participants

Gener-Febrer 2012

PST de les
7 regions i aprovació 
Consells Regions

+815 participants

Desembre-Febrer 2012

Plans de projecte i 
esmenes PdS

+100 participants

Febrer 2012

Consell de Salut 
del CatSalut

+30 participants



Objectius: canvis visibles des del 2012

El 77% de la població catalana declara patir un trastorn crònic
Aquestes malalties suposen, aproximadament, el 75% de la 

despesa sanitària

�Reduir el risc de patir patologies cròniques. Programes específics de prevenció i promoció
(+100.000 ciutadans en programes d’activitat física i alimentació saludable)

�Anticipar i reduir les complicacions de salut dels pacients crònics amb diabetis, MPOC i
insuficiència cardíaca crònica, mitjançant l’extensió de programes específics de millora basats
en millors pràctiques

Atenció als malalts crònics:
més pròxima, més individualitzada i amb millors resultats



Objectius: canvis visibles des del 2012

�Millorar els tractaments dels pacients crònics amb una atenció més adequada a les
seves necessitats i expectatives, donant accés directe de l’atenció primària a centres de
subaguts a totes les regions

�Seguiment especial del pacient fràgil (2.000 pacients sota un programa de gestió
personalitzada del cas), aproximant-lo al seu domicili i reduint les complicacions i
hospitalitzacions evitables

�Implantar programes d’atenció pal·liativa per a pacients amb malalties cròniques
avançades, millorant la qualitat al final de la vida per a un mínim de 7.000 ciutadans

Atenció als malalts crònics:
més pròxima, més individualitzada i amb millors resultats



Objectius: canvis visibles des del 2012

�Punt d’inflexió en les llistes d’espera quirúrgiques, assolint una reducció del 2%

�Prioritat als diagnòstics ràpids, especialment de càncer (amb una mitjana de temps
entre la sospita diagnòstica i l’inici del tractament de 30 dies per càncer de mama,
pulmó, colorectal i bufeta)

�Menor temps per a les operacions oncològiques (45 dies per a intervenció
quirúrgica)

�Augmentar la capacitat de diagnòstic de l’atenció primària. Nous mitjans de
relació amb l’atenció especialitzada: oftalmologia, salut mental i reumatologia
(cobertura d’un mínim del 30% dels ciutadans)

Major resolució i menor temps d'espera:
prioritat amb criteris clínics



Objectius: canvis visibles des del 2012

�Reduir un 5% els pacients en llista d’espera de consulta externa especialitzada
en oftalmologia i malalties de l’aparell locomotor al 30% dels centres

�Millorar el temps de resposta a les urgències greus: en cas d’infart agut de
miocardi, per sobre del 60% la proporció d'angioplàsties primàries realitzades en
menys de 120 minuts des del primer contacte mèdic

�Més alternatives d’atenció immediata i potenciar el servei Sanitat Respon

Major resolució i menor temps d'espera:
prioritat amb criteris clínics



Objectius: canvis visibles des del 2012

�Millorar l’apoderament dels pacients: més implicació i més coneixement de la
malaltia a fi de guanyar en capacitat de prendre decisions i cura d’ell mateix (2.000
pacients en el programa del pacient expert el 2012)

�Sistema sanitari més enfocat en les necessitats dels pacients i de les seves
famílies. Avaluació dels serveis assistencials i de la satisfacció dels usuaris, per
introduir les modificacions adients: targetes Braille i Cuida’m, Consell de Pacients...

Implicació del pacient: més col·laboració i més satisfacció 


