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Definició
El pla estratègic 2014-2017 és un document en què s’intenta plasmar quina serà l’estratègia
de la nostra organització durant aquests quatre anys. L’estratègia és un patró o pla que
integra les principals fites i polítiques de la nostra organització i, al mateix temps, estableix
la seqüència coherent de les accions que cal realitzar.
El contingut d’aquest pacte dóna prioritat als PACTES TERRITORIALS, relatius a la
transformació del model assistencial i reordenació assistencial, per tal de millorar la qualitat,
l’accessibilitat i la seguretat en les intervencions sanitàries.

Objectius Generals en AP
Pla Director de Salut Mental i Adiccions
Objectius Territorials:

▪

Avaluació de la Ruta Assistencial de la depressió Major.

▪

Millorar el cribratge de síndrome metabòlica en psicòtics.

Pla Director malalties de l’aparell circulatori
Objectius territorials

▪

Aconseguir millorar l’atenció als pacients atesos per Codi IAM a un hospital de no
referència per angioplàstia primària.

Pla Director malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor
Objectius territorials

▪

Implementació i seguiment del procés de lumbàlgia
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Projectes de cronicitat
Dins de la prevenció i atenció a la cronicitat s’estan desenvolupant diferents línies de treball:

▪

Processos clínics integrats: implementació de les RA ja fetes MPOC, ICC i DM i
l’elaboració de noves pel 2015: Demència i Malaltia Renal Crònica.

▪

Atenció als pacients PCC i MACA.

▪

Programa Pacient Expert Catalunya.

▪

Desplegament del PIAISS.

Processos clínics integrats
Objectius territorials:

▪

Processos clínics integrats (MPOC, IC, DM).

▪

Noves Rutes assistencials: Demència i Malaltia Renal Crònica.

Desplegar programes territorials d’atenció a la complexitat
(PCC/MACA)
Objectius territorials:
La implantació del programa PCC i MACA en el territori i els plans d’intervenció
individualitzada compartits han de permetre al 2015 disposar d’un model que permeti a tots
els proveïdors (AP, AE, Sociosanitaris, SEM...) actuar de forma coordinada així com assegurar
un correcte funcionament del 7x24.

Potenciar l’autoresponsabilització dels pacients i dels cuidadors
en la seva salut i fomentar l’autocura programa pacient expert
Catalunya
Objectius territorials:
L’extensió del programa pacient expert Catalunya inclosa en la línia 2-3 del PdS ha de ser una
eina per fomentar l’autoresponsabilitat dels pacients i cuidadors en la seva autocura.
En aquests moments, ja hi ha experiència a diferents EAPs i es vol seguir consolidant el
projecte, ja sigui als EAPs que ja ho han iniciat com ampliant-lo a aquells que encara no ho
han fet.
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Desplegament PIAISS
Objectius territorials:
La missió del PIAISS és promoure i participar en la transformació del model d’atenció social i
sanitària, per tal de garantir una atenció integrada i centrada en les persones, capaç de donar
resposta a les seves necessitats. Des dels serveis de Salut ens hem de preparar per adaptarnos a treballar dins d’aquest model col·laboratiu amb els serveis socials.

Projectes de resolució
El projecte 3.1 del PdS preveu incrementar la capacitat de resolució de l’atenció primària per
a les malalties més prevalents i consultes de baixa complexitat de les diferents especialitats,
i millorar l’accessibilitat i l’eficiència de l’atenció especialitzada, agilitzant el diagnòstic,
ordenant les intervencions dels diferents professionals i especialitats als processos de més
complexitat, i articulant la col·laboració entre l’atenció primària i l’atenció especialitzada,
tot assegurant la continuïtat assistencial i reduint la variabilitat i els desequilibris territorials.
Durant el 2015 es treballaran els àmbits relacionats amb oftalmologia, malalties de l’aparell
locomotor i dermatologia.
Són objectius transversals per tots ells pel 2015:

▪

Desplegament del nou model d’atenció.

▪

Potenciar l’atenció no presencial.

Projectes de Salut Pública
Pla salut, escola i comunitat
La Garrotxa ha estat sempre una Comarca on s’ha treballat en equip i la unió d’esforços ha
estat continuada des de diferents àmbits d’atenció a la població, fet que a facilitat la
implantació d’objectius.
Una de les tasques més ambicioses va ser a l’any 2008 amb el projecte “ASPCAT Garrotxa,
una visió transversal de salut pública”. En aquest, professionals de l’àmbit de l’educació
(professors/es, psicòlegs/gues, pedagogs/gues...), de la salut (metges/esses de primària,
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infermers/es, especialistes...), de salut pública (agents, veterinaris/es) i de la Comunitat
(treballadors/es socials, bombers/es, policia local...) van fer un esforç per arribar a definir
unes línies mestres per a dirigir tot el treball que es podia fer amb la nostra població
d’infants i joves. Va ser un treball dur, ambiciós i feixuc en alguns moments, però que va
acabar marcant quatre eixos d’acció que foren: benestar emocional, hàbits saludables,
afectivitat i socialització, i seguretat i riscos.
Un cop acabat el projecte va semblar que tot l’esforç no havia servit massa perquè no va
haver-hi una continuïtat.
En aquests moments però, el “Pla Salut, Escola i Comunitat”, l’ha recuperat i ha fet seus els
quatre eixos d’acció. L’objectiu és la seva implantació progressiva a tot el Territori (annex 3).
Objectius:

▪

Seguir la implementació progressiva del PSEC a la Comarca de la Garrotxa.

Projecte de salut bucodental
El projecte de Salut Bucodental pretén aglutinar totes les activitats que s’han desenvolupat
en el marc de la Salut Oral a la Regió Sanitària de Girona. L’objectiu final és poder treballar
amb els escolars de P-4 a 1r de secundària de manera continuada, per tal que a través de
l’educació sanitària s’aconsegueixi un nivell de coneixements i autocura que permetin gaudir
d’una boca sana. L’ajuntament de Girona s’ha posicionat de manera proactiva i, per aquest
motiu, ha promocionat l’adherència d’escoles de la ciutat al Taller de raspallada, un dia al
dentista i Objectiu Boca Sana.
Objectius:
Aprenentatge i millora dels hàbits de salut bucodental i alimentaris dels escolars de les
comarques de Girona des del curs de P4 a 1r curs de secundària.
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Reordenació de serveis
Equip Pediàtric Territorial
El Departament de Salut, com a visió estratègica de l’atenció pediàtrica a Catalunya, ha
plantejat la possibilitat de dos models de cobertura pediàtrica en funció de les necessitats
pròpies de cada territori per garantir que:

▪

Tots els infants i adolescents de (0-14 anys) tindran un/a pediatre/a i un/a
infermer/a de referència. Tots ells tindran la possibilitat de ser atesos per un
professional competent, tots els dies de la setmana, en un dispositiu d’alta
accessibilitat.

▪

L’atenció serà propera al punt on es generi la demanda i segons els estàndards
internacionals de coneixement científic.

▪

Es donarà informació i suport als infants, adolescents i famílies per potenciar
l’autocura i decisions compartides.

▪

Es garantirà que els professionals gaudeixen d’uns coneixements, habilitats i
aptituds amb els recursos adequats per donar resposta a les necessitats pròpies de la
població.

▪

Es promouran equips de treball on es complementin les competències i on es
potenciïn les Tecnologies de la Informació i Comunicació.

Amb la finalitat d’aconseguir tots aquests objectius emmarcats dins el Pla Estratègic
d’Ordenació de l’Atenció de Pediatria, els proveïdors de la comarca de la Garrotxa, l’Institut
Català de la Salut (ICS) i la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, han creat un
òrgan de gestió compartida: la Direcció Assistencial Territorial d’Atenció Pediàtrica, amb
una dependència funcional d’ambdós proveïdors, per tal de gestionar un únic Equip Pediàtric
Territorial (EPT). Aquest equip proveeix tant l’atenció primària com

l’atenció

hospitalària. Té com a eix fonamental el Treball per processos, protocols i sistema
d’informació compartits, organització de l’atenció (programada, continuada i urgent)
compartida entre els diferents proveïdors.
Objectius:
L’objectiu general és proporcionar una atenció pediàtrica eficient i de qualitat, tot apropantla a l’entorn natural del nen i l’adolescent, és a dir, apropant-la a la comunitat. Aquest
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objectiu s’alinea amb el Pla Estratègic d’Ordenació de l’Atenció de Pediatria del Departament
de Salut, amb què es vol potenciar l’Atenció Primària (AP) i constituir-la com l’eix central en
la planificació i l’ordenació dels serveis de salut de Catalunya.

Qualitat i eficiència de la prescripció
farmacèutica
L’Índex de Qualitat de Prescripció Farmacèutica (IQF) és una eina de la que es dota el CatSalut per
a mesurar la dimensió científico-tècnica de la qualitat de la prescripció farmacèutica. L’objectiu
final de l’IQF és fomentar l’ús dels fàrmacs més cost-efectius, i reduir la variabilitat entre els
professionals d’atenció primària i especialitzada de Catalunya.
L IQF és una eina de gestió, que permet avaluar de manera quantitativa i qualitativa la prescripció
farmacològica efectuada pels metges d’una organització. D’aquesta manera, permet identificar les
millors pràctiques i establir el gold estàndard o patró d’or de la prescripció, així com realitzar
comparacions (benchmarking).

Objectius específics
▪

Implementació del programa de cribatge del cànceR de còlon i recte.

▪

Implementació de la visita no presencial. teledermatologia.

▪

ACREDITACIÓ DE LES ABS 2015-2017

▪

CONTROL DE GESTIÓ

Documents relacionats
Pla estratègic de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa.

Pla estratègic Atenció Primària 2014-2017

Pàgina 9 de 9

