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Donar resposta a les necessitats de salut

“La salut és l’estat de complet benestar físic, mental 
i social, i no sols l’absència d’afeccions o malalties”

Organització Mundial de la Salut (1946)

El Govern de la Generalitat és el principal garant del dret a la salut 

per a tota la població que viu a Catalunya.
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Donar resposta a les necessitats de salut

La dimensió social de la salut
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Donar resposta a les necessitats de salut

La dimensió social de la salut

❑ Les desigualtats en salut per causes socials i de gènere són un dels 

reptes principals que afronta el sistema públic de salut

Font: ESCA 2017.
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Donar resposta a les necessitats de salut

Serveis assistencialsSalut pública

❑ Paradigma clàssic: un sistema de salut, dos grans àmbits

❑ Nou paradigma: un sistema de salut amb orientació comunitària

Orientació comunitàriaSalut 

pública

Serveis 

assistencials
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Donar resposta a les necessitats de salut

 Principis:

➢ Orientat als determinants socials de la salut

➢ Comunitari i participatiu

➢ Integral i integrat

➢ En xarxa

➢ Adaptable a les necessitats de cada territori des del

territori

➢ Basat en l’evidència

➢ Transparent

Un sistema de salut amb orientació comunitària
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Donar resposta a les necessitats de salut

“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)
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Donar resposta a les necessitats de salut

Cap a una salut pública del segle XXI

❑ Reptes:

➢ Reduir les desigualtats en salut.

➢ Controlar i eliminar els riscos ambientals de més impacte.

➢ Promoure la corresponsabilitat en salut.

➢ Involucrar els actius de la comunitat en la generació de salut.

Font: ESCA 2017.
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Donar resposta a les necessitats de salut

Cap a una salut pública del segle XXI

✓ Objectius

 Elaborar el Pla estratègic de salut pública de Catalunya

 Implementar l’Agència de Salut Pública de Catalunya

 Consolidar l’estratègia del PINSAP

 Potenciar el COMSalut en el marc de l’ENAPISC
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Donar resposta a les necessitats de salut

Desplegament dels plans en el marc del Pla de salut 2016-2020

 ENAPISC

 Estratègies 2017-2020 en salut mental i addiccions

 PLANUC 

 Xarxa oncològica

 Pla d’acció contra el VIH i altres ITS

 Protocol de reproducció humana assistida

 Model d’atenció a la salut trans*

 Pla d’atenció a les persones amb SSC
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Donar resposta a les necessitats de salut

Desplegament dels plans en el marc del Pla de salut 2016-2020

 Nous plans amb perspectiva de gènere:

 Pla d’atenció al maltractament infantil

 Extensió del model d’atenció a les agressions sexuals

 Pla nacional d’atenció a l’artrosi

 Pla nacional d’atenció a l’endometriosi
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Donar resposta a les necessitats de salut

Avançar en l’Estratègia nacional d’atenció primària i salut 

comunitària

❑ Principis de l’ENAPISC

 Orientació comunitària

 Enfocament biopsicosocial centrat en la persona

 Adequació als nous reptes de salut

 Garantia de qualitat i seguretat

 Lluita contra les iniquitats territorials

 Consolidació del lideratge professional
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Donar resposta a les necessitats de salut

Avançar en l’Estratègia nacional d’atenció primària i salut 

comunitària

❑ Què s’ha fet fins ara?

➢ Implementació del nou model d’assignació de recursos 

➢ Recuperació del 50% de la borsa de substitucions de 

l’ICS

➢ Constitució del Consell Assessor de l’ENAPISC

➢ Constitució de 7 comissions tècniques

➢ Implantació de suport de salut mental a tots els CAP



16

Donar resposta a les necessitats de salut

Avançar en l’Estratègia nacional d’atenció primària i salut 

comunitària

✓ Objectius

 Desplegar l’ENAPISC al territori, amb progressivitat i de 

forma participada amb professionals, ciutadania, món local 

i entitats proveïdores.

 Durant el primer any:

➢ Arrencada de les comissions tècniques i grups de 

treball restants

➢ Posada en marxa dels 12 territoris demostratius

➢ Primera avaluació del model
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Donar resposta a les necessitats de salut

Cinc paradigmes en relació amb l’envelliment i la 

salut:

1. Envellir activament i saludablement

2. Guanyar en esperança de vida sense multimorbiditat

3. Desenvolupar un model d’atenció a les persones grans

4. Desenvolupar un model d’atenció a persones afectes de 

condicions cròniques i necessitats complexes d’atenció 

5. Construir un món amigable amb les persones grans

OMS 2015
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Donar resposta a les necessitats de salut

Maria Dolors, 83 anys

❖ Hepatopatia crònica pel VHC

➢ Pendent de tractament amb 
triple teràpia

 Viu sol i no pot fer-se el dinar
 Ha de prendre moltes pastilles 

al dia i sovint no hi pensa

❖ Insuficiència renal crònica
➢Diàlisis 3 cops per setmana

❖ Insuficiència cardíaca
➢2 ingressos per descompensació cada any

 Té una pensió molt baixa i n’ha de dedicar 
una part a col·laborar amb la família

 Té dificultats per recordar-se de les coses

Lluís, 87 anys ❖Hipertensió, diabetis, 
artrosi, caigudes, disfàgia, 
Deteriorament cognitiu.

➢ Davallada funcional

 Viu en un quart pis, sense 
ascensor.

 Sempre li ha encantat 
llegir, però ja no hi veu bé.

Pepita, 85 anys
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Donar resposta a les necessitats de salut

✓ Objectiu

 Estratègia única d’atenció a les persones grans i aquelles que tenen 

problemes de salut crònics i necessitats d’atenció complexes.

 Des d’una visió d’atenció integrada social i sanitària

 Amb perspectiva de gènere





21

Professionals

❑ La pràctica professional i el coneixement són els principals actius del 

sistema públic de salut. 

❑ No obstant això, durant el període 2007-2014 es va produir un important 

deteriorament de la qualitat de l’ocupació en aquest sector, del qual 

encara no ens hem recuperat.

 Establir les necessitats dels professionals de la salut ha de ser el 

resultat d’un treball rigorós que involucri tots els agents del sistema 

sanitari.
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Professionals

❑ El principals eixos de treball en l’àmbit professional durant aquesta 

legislatura seran:

a) La millora de la qualitat de l’ocupació dels professionals de la salut.

b) La planificació de les necessitats dels professionals, tant presents com 

futures, per tal de donar resposta a les necessitats de salut de la nostra 

població.
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Professionals

Millora de la qualitat de l’ocupació

❑El Pla de garantia de l’estabilitat laboral és el full de ruta compartit

❑Durant el 2017 s’ha dut a terme:

➢ L’aprovació de la convocatòria de 3.559 places a les entitats 

adscrites al CatSalut (taxa de reposició 2017 + OPE 2017-2019). 

➢ L’aprovació de la convocatòria de 10.092 places a l’ICS (taxa de 

reposició 2017 + OPE 2017-2019).

➢ Un cop adjudicades, la temporalitat estructural s’haurà reduït un 

30% a les entitats adscrites al CatSalut i un 36% a l’ICS.
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Professionals

Millora de la qualitat de l’ocupació

✓ Objectius en el marc del Pla de garantia

 Continuar el procés de convocatòria i adjudicació de les places 

aprovades en les entitats públiques.

 Posar en marxa l’observatori de la qualitat de la contractació laboral en 

el sistema sanitari públic.

 Vetllar perquè totes les entitats que presten serveis a la xarxa pública 

es dotin d’un pla de conciliació laboral, personal i familiar.
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Professionals

Entorn que promogui el desenvolupament professional

❑El desenvolupament professional és un procés intrínsec a la bona 

pràctica de l’exercici de la professió.

❑ Reconèixer i promoure el desenvolupament professional contribueix a  

garantir una atenció de qualitat, segura i que incorpori el coneixement nou 

generat.

✓Objectiu

 Completar el Pla de desenvolupament professional continu.
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Professionals

Qualitat en les infraestructures i equipaments

❑ Els pactes de salut i benestar han implicat els governs municipals en la 

planificació d’equipaments i serveis per donar resposta a les necessitats de 

salut de la ciutat.

❑ Durant la darrera legislatura, es van reprendre les inversions en la xarxa 

hospitalària i de centres d’atenció primària. Entre d’altres:

• Hospital Joan XXIII  segona fase del concurs d’idees

• Hospital Verge de la Cinta  en procés per construir equipament de 

radioteràpia

• Hospital de Viladecans  obres començades

• Hospital Dr. Josep Trueta  acabament 1a fase UCIES (2018)

• 5 actuacions en CAP durant el 2018: Can Roca (Terrassa), Premià de 

Dalt, Santa Eulàlia (Hospitalet), la Seu d’Urgell i Verges
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Professionals

Qualitat en les infraestructures i equipaments

✓Objectius

 Estendre els pactes de salut i benestar a les principals ciutats.

 Elaborar el Pla estratègic de renovació tecnològica.

 Continuar implementant el Pla d’actuacions d’inversions en salut (PAIS).
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Professionals

Planificació de les necessitats de professionals

❑ Les necessitats de professionals venen determinades per:

▪ Els models d’atenció a les necessitats de salut actuals i emergents

▪ Els rols professionals

▪ Les especificitats dels territoris

▪ Els valors socials  

❑El Departament de Salut ha posat en marxa mesures encaminades a:

➢ Fer seguiment de les necessitats de professionals sanitaris: 

▪ Registre de professions sanitàries amb especialitats

➢ Reconèixer els rols professionals

▪ Acord per al decret de prescripció infermera.

➢ Definir nous rols professionals d’acord amb les necessitats del model (p. 

ex.: ENAPISC, salut pública)
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Professionals

Planificació de les necessitats de professionals

✓ Objectius

 Celebrar una cimera entre Departament, col·legis professionals, 

societats científiques, organitzacions sanitàries, organitzacions 

sindicals i entitats ciutadanes (setembre de 2018).

➢Tres eixos: diagnòstic compartit, accions a curt termini i 

estratègia a llarg termini

 Prendre les mesures oportunes per tal de donar seguretat jurídica als 

professionals d’infermeria en l’exercici professional habitual
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Recerca i innovació, nou model productiu i de  

progrés

❑ Catalunya és un dels principals ecosistemes innovadors de

biomedicina d’Europa.

❑ La recerca i la innovació són motors de creixement econòmic i de

creació d’ocupació de qualitat 7,1% del PIB.

❑ La innovació té com a objectiu implementar els resultats de la recerca

per millorar el benestar de la ciutadania i la qualitat del servei.

❑ El Pla de salut de Catalunya 2016-2020 inclou una línia específica per

potenciar la recerca i la innovació en el conjunt del sistema de salut de

Catalunya.
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❑ Pla estratègic de recerca i 

innovació en salut 2016-2020 

(PERIS)

➢ 2 convocatòries

➢ 29 M€ d’adjudicació final

➢ 111 contractes nous

Recerca i innovació, nou model productiu i de  

progrés

❑ InnobICS

 1.700 professionals implicats

 240 idees avaluades

 12 projectes implantats

 CIMTI

 Conveni de col·laboració amb 10

hospitals del SISCAT

 Compra pública innovadora

 20 M€ durant el 2017
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❑ Programa públic d’analítica de dades per a la recerca i la 

innovació en salut (PADRIS) de l’AQuAS

➢ Posa a disposició de la comunitat científica les dades sanitàries 

per impulsar la recerca, la innovació i l’avaluació en salut

➢ Situa Catalunya com a referent internacional en la societat de la 

informació

➢ Fases: 

1. Definició i fonaments (2017)

2. Desplegament i consolidació (2017-2018)

3. Plena operativa i avaluació (2019-2020)

Recerca i innovació, nou model productiu i de  

progrés
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Recerca i innovació, nou model d’economia i 

progrés

✓ Objectius

 Escalar el projecte InnobICS a tot el sistema públic de salut

 Promoure sinergies entre tots els instituts de recerca de l’ICS a mitjà

termini, amb el paraigua de l’IRISCAT

 Doblar els fons dedicats a la compra pública competitiva d’innovació

 Continuar les convocatòries del PERIS

 Consolidar el PADRIS
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Incloure la veu de les persones en tres àmbits:

 La presa de decisions públiques 

 Els serveis on es desenvolupa l’atenció 

 La relació amb els professionals assistencials 

Participació

Tenir en compte necessitats, opinions i prioritats de les persones per: 

 Prendre decisions més intel·ligents, compartides i perdurables. 

 Fomentar l’apoderament i la corresponsabilitat sobre la pròpia salut.
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Processos participatius 
realitzats:

Participació

Principals espais estables:

 Consell de Salut de Catalunya 

 Consells de salut de les regions 

sanitàries

 Consell Consultiu de Pacients de 

Catalunya 

 Consells de les professions 

sanitàries

 Espais per a l’harmonització 

farmacoterapèutica
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 Objectius

 Desplegament del Marc participació ciutadana en salut:

Participació

 Revitalitzar els espais estables de participació.

 Acompanyar i incorporar bones pràctiques i metodologia

eficient en els processos participatius que es duguin a 

terme al Departament de Salut i al CatSalut.

 Promoure uns centres més oberts a la participació.

 Donar suport actiu a les entitats de pacients i de 

voluntaris.
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Transparència

 Acció proactiva de donar a conèixer la informació relativa a les actuacions 

i obligacions de l’Administració: 

 Amb caràcter permanent i actualitzat

 De la manera que resulti més comprensible 

 Amb un accés ampli, fàcil i gratuït a les dades 

 Facilitant la participació

Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i 

bon govern
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Transparència activa

 Espai de transparència al web del CatSalut: 

 Llistes d’espera mensual des del juliol de 

2017

 Informació instada pel Parlament

 Nou model de registre de contractes ja disponible al 

web del CatSalut.

 Central de Resultats  mesurar, avaluar i difondre

els resultats assolits, en l’àmbit de l’assistència

sanitària, incorporant nous àmbits d’anàlisi.

Transparència



41

Transparència

 Objectius

 Incloure la perspectiva de gènere en les dades publicades en els espais 

de transparència

 Nou model d’atenció al ciutadà: 

 Desburocratitzar

 Simplificar processos

 Apropar-se a la ciutadania a través d’una 

estructura territorial més operativa

 Integrar professionals i proveïdors de cada 

territori 
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Principis inspiradors de l’acció del Departament en 

la XII legislatura

1. Atenció integral que apoderi la persona

2. Garantir la provisió pública

3. Universalitat

4. Lluita contra les desigualtats

5. Perspectiva de gènere

6. Salut a totes les polítiques

7. Qualitat i transparència

8. Participació del coneixement professional i ciutadà

9. Generació de prosperitat

10. Vertebració territorial
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