Compareixença de la consellera
de Salut
Primeres accions del Departament de Salut en la
XII legislatura

20 de setembre de 2018

VISIO GENERAL DE L’ACCIÓ DE GOVERN
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Àmbits d’actuació del Departament per
a la XII legislatura:
1. Donar resposta a les necessitats de
salut
2. Professionals
3. Innovació i nou model d’economia i
progrés
4. Governança republicana en la salut
29 de juny de 2018
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2

2.1. Abordatge de les desigualtats en salut
2.2. Salut amb mirada de gènere
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DONAR RESPOSTA A LES NECESSITATS DE SALUT

2

2.1. Abordatge de les desigualtats en salut
 Restabliment de la Llei 9/2017, de 27 de juny, d’universalització de l’assistència
sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut

Abordatge de necessitats de salut de col·lectius vulnerables
 Desplegament del model de salut comunitària.
Unitat
terapèutica
educativa
residencial
Acompanya’m
 Desplegament del Pla d’accions per reforçar la prevenció i el tractament dels infants
afectats per trastorns de l'espectre alcohòlic fetal conjunt entre Salut i Treball, Afers
Socials i Famílies
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DONAR RESPOSTA A LES NECESSITATS DE SALUT
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2.1. Abordatge de les desigualtats en salut
Desplegament de l’ENAPISC
 Tercera reunió del Consell Assessor de l’ENAPISC
 Aprovació i distribució, a totes les ABS, del conjunt d’indicadors per elaborar informes
de salut territorials
 Continuïtat del programa d’abordatge de les desigualtats des de l’atenció primària:
13M€ el 2018 per als centres amb més necessitats socioeconòmiques

Abordatge territorial
 Pacte de salut i benestar de l’Hospitalet de Llobregat
 Salut comunitària i atenció integrada social i sanitària
 Inversions en infraestructura i equipaments (atenció
primària i hospitals)
 56,9 M€ en inversions fins al 2021

Reactivació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
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DONAR RESPOSTA A LES NECESSITATS DE SALUT
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2.2. Salut amb mirada de gènere
 Model d’atenció a l’endometriosi
 Més visibilitat
 Diagnòstic precoç
 Atenció integral
 Foment de la recerca

 Nou Protocol de seguiment de l’embaràs a Catalunya

 Introducció d’una nova prova no invasiva per detectar
anomalies cromosòmiques
 Incorporació del cribratge sistemàtic de trastorns afectius
durant l’embaràs o en situacions de violència masclista
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DONAR RESPOSTA A LES NECESSITATS DE SALUT
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 Inici dels treballs del Grup de Treball de Salut amb perspectiva de gènere.


Identificació del grup impulsor del Departament de Salut.



S’està revisant el qüestionari de l’ESCA per garantir la incorporació de la

perspectiva de gènere.


Inici dels treballs per definir indicadors de gènere a partir de l’anàlisi de les
diferències entre dones i homes assenyalades en els informes de la Central de
Resultats.



Subvencions del PERIS condicionades a una representació paritària de dones i

homes en les mostres.

7

3

3.1. I Fòrum de Diàleg Professional
3.2. Millora de la qualitat de l’ocupació
3.3. Infraestructures i equipaments
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PROFESSIONALS

3

3.1. I Fòrum de Diàleg Professional
 51 entitats representants de les
corporacions professionals, societats
científiques,
entitats
docents,
organitzacions sanitàries, sindicats i
entitats ciutadanes.
 Presència
Govern.

d’altres

departaments

del

 Presentació de la diagnosi del Departament en matèria de planificació professional i dels
primers reptes identificats.
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PROFESSIONALS
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3.2. Millora de la qualitat de l’ocupació
 Implementació del Pla de garantia de l’estabilitat laboral (juliol de 2018):






ICS:



S’ha convocat el 20% de les 10.092 places aprovades



216 places ja han estat adjudicades

Entitats públiques del CatSalut:


S’ha convocat el 26% de les 3.550 places aprovades



635 places ja han estat adjudicades

En global, 851 persones han accedit a un contracte fix en el darrer any

 Properament:


Desplegament

de

l’Observatori

de

la

Qualitat de la Contractació Laboral en el

Sistema Públic de Salut


Desplegament del Pla de desenvolupament
professional
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PROFESSIONALS
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3.3. Infraestructures i equipaments
 Inauguració del nou CAP Josep de Masdevall Terrades de Figueres
 S’amplia la cartera de serveis incorporant odontologia (extraccions),
llevadoria i salut mental, entre d’altres
 4 M€
 Inici de les obres del nou Hospital de Viladecans
 60,67 M€
 Es triplica la superfície actual del centre

 Inauguració d’una nova UCI intel·ligent a l’Hospital Universitari Vall
d’Hebron
 20 M€
 UCI més gran de l’Estat espanyol
 2.200 pacients/any
 56 boxs individuals
 Hospital Joan XXIII de Tarragona
 Compromís del Govern amb el nou Hospital Joan XIII
 48,5 M€ en la primera fase
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PROFESSIONALS

3

3.3. Infraestructures i equipaments
 Pla de millores per a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
 Construcció d’un nou edifici oncològic
 Ampliació de les urgències
 Millora del projecte del nou aparcament
 Adequació de l’heliport per als vols nocturns
 Previsió d’ampliació i millora del bloc quirúrgic de l’Hospital Universitari
Arnau de Vilanova de Lleida
 15 M€
 Pla Director d’espais de l’hospital
 Progressió en l’equipament del bloc tecnoquirúrgic de l’Hospital
Universitari de Bellvitge
 Completament equipat d’aquí a 2 anys
 Mòdul de 9 quiròfans per a cirurgies de molt alta complexitat
 S’estan adequant i equipant els nous gabinets d’endoscòpia
digestiva i respiratòria
 Visita inaugural al CAP La Mina, a Sant Adrià de Besòs


9 M€



Zona de gran vulnerabilitat
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Innovació

4

 Augment de la utilització de la e-consulta,
evidenciat en el darrer informe de la Central de
Resultats de 2017

 Preparació de la tercera convocatòria del PERIS
(2019-21), consolidació com a eix estratègic
 Convocatòria prevista per al darrer trimestre,
amb una aportació de 10 milions d’euros
durant 3 anys a l’ecosistema de recerca i
innovació en salut
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5

5.1. Participació
5.2. Transparència

15

Governança republicana

5

5.1. Participació
 Inici dels treballs per a la posada en marxa del marc de participació dels
professionals en salut
 Desplegament del marc de la participació
ciutadana en salut
 Reptes del desplegament:
 Aconseguir més diversitat ciutadana
motivada i compromesa.
 Avançar cap a una participació amb un
impacte transformador en la presa de
decisions individuals o col·lectives.

5.2. Transparència
 Presentació dels informes de la Central de Resultats de 2017 a Tarragona

 Continua el procés per auditar la qualitat dels registres i la gestió de les
llistes d’espera:
 S’han rebut els informes externs corresponents als 56 hospitals.

 Actualment, fase d’auditoria interna i elaboració de plans de millora.
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Evolució de la inversió en salut
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Evolució de la inversió en salut

Sèrie pressupost i despesa meritada consolidat DS / CatSalut / ICS (M€)
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 Per al 2018, inversió estimada de més de 10.400 M€, la xifra de despesa sanitària més
elevada de la història a Catalunya.
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No podem resoldre problemes pensant de la mateixa
manera que quan els vam crear
Albert Einstein

