
9. Instruments i reformes  
organitzatives

8. Promoure  
la recerca  
i la innovació  
per ser referent europeu  
en polítiques de salut

7. Avaluar i retre comptes dels 
resultats per compartir a tots els 
nivells l’objectiu de millora contínua

6. Ciutadania  
activa  
i coresponsable

2. Més protecció als col·lectius 
vulnerables

 o Observatori sobre els efectes 
de la crisi econòmica en la 
salut de la població

 o Detecció de situacions de 
dificultat en l’alimentació 
d’infants i adolescents

 o Seguretat alimentària en 
la distribució d’aliments a 
persones en risc d’exclusió 
social i lluita contra el 
malbaratament alimentari

 o Pla integral d’atenció a les 
persones amb trastorn 
mental i addiccions

 o Pla d’atenció integral a les 
persones amb trastorns de 
l’espectre autista 

 o Codi risc de suïcidi

 o Model d’atenció a les 
malalties minoritàries

 o Millora de l’atenció als 
pacients amb síndromes de 
sensibilització central

 o Integració del personal de 
la sanitat penitenciària i de 
justícia juvenil al sistema 
sanitari dels serveis 
penitenciaris i de justícia 
juvenil a l’ICS

 o Targeta sanitària en braille 

 o Targeta sanitària Cuida’m

 o Targeta No puc esperar

 o  …

3. Salut a totes les polítiques 4. Nou model d’atenció amb millors resultats de salut

5. Professionals,  
palanca del canvi

 o Pla interdepartamental de 
salut pública (PINSAP)

 o Test salut a les polítiques del 
Govern

 o COMSalut, projecte de salut 
comunitària de l’atenció 
primària amb els dispositius 
locals i les entitats

 o Pla de seguretat alimentària 
2012-2016

 o Nova piràmide d’alimentació 
saludable

 o Actuacions enfront la 
cigarreta electrònica

 o Orientació a les associacions 
de cànnabis

 o Ampliació del calendari de 
vacunacions sistemàtiques

 o iVacunes, aplicació mòbil del 
calendari de vacunació

 o Xarxa de Vigilància 
Epidemiològica

 o  …

1. Fem efectiva 
la cobertura 
universal

 o Recurs d’inconstitucionalitat 
al Real Decreto-ley 16/2012, 
que limita la universalitat de 
l’assistència sanitària

 o  Garantir l’accés de tots els 
ciutadans a l’assistència 
sanitària

 o  …

Una atenció més resolutiva 
i accessible

 o Atenció comunitària i atenció 
primària més resolutives, amb 
la integració de la salut pública 
i comunitària (Projecte COM-
Salut), incrementant la relació 
amb l’atenció especialitzada, 
donant més facilitat d’accés 
a les visites a especialistes i 
consolidant el model d’integra-
ció de l’atenció especialitzada 
en salut mental als CAP

 o Atenció urgent de proximitat i 
excel·lència  amb la prioritza-
ció de l’accés a les urgències 
sense risc vital a l’atenció 
continuada i als CUAP, amb 
importants millores dels equi-
paments d’urgències, sistema 

de cribratge i millora de la 
informació als ciutadans (061 
CatSalut Respon )

 o Potenciar alternatives a l’hos-
pitalització convencional

 o Nou model de gestió de llistes 
d’espera: criteri clínic en la pri-
orització, ampliació a 27 inter-
vencions amb temps d’espera 
garantit i “terminis de refe-
rència” per a proves diagnòs-
tiques, consultes externes i 
visites a l’atenció primària

Atenció de manera transversal 
a la cronicitat

 o Programa de Prevenció i 
Atenció a la Cronicitat (PPAC)

 o Estratificació de la població i 
identificació de pacients PCC i 
MACA

 o Rutes assistencials

 o Pla d’intervenció individualitzat 
compartit

 o Pla interdepartamental 
d’atenció i interacció social i 
sanitària (PIAISS)

Codis i programes d’emergència 
per millorar resultats de salut

 o Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM). Accés del 
SEM i del 061 CatSalut Respon 
a l’HC3

 o Activació de codis específics:

• Codi ictus i Xarxa teleictus

•  Codi infart: 24 h d’atenció 
a totes les unitats 
d’hemodinàmica

• Codi PPT-Registre TraumCat

• Codi risc de suïcidi

• Codi sèpsia

Reordenació de procediments 
d’alta especialització per millo-
rar la qualitat assistencial i 
l’equitat en resultats de salut

 o Reordenacions

•  Atenció oncològica d’alta 
especialització

• Cirurgia cardíaca 

• Cirurgia vascular arterial

•  Cirurgia ortopèdica i trauma-
tologia d’alta especialització

• Cirurgia pediàtrica

 o Abordatge específic de les 
malalties minoritàries

 o Implantació del Consell genètic 

Excel·lència en la lluita contra 
el càncer

 o Pla contra el càncer 2015-2020 

 o Nou Codi europeu contra el 
càncer

Progrés en la implantació del 
model d’atenció no presencial

 o Model d’Atenció no Presencial 
per millorar la relació entre 
ciutadans i professionals

 o Projectes de Salut 2.0 

 o Cat@Salut La Meva Salut, 
espai digital personal

Ús racional del medicament i 
innovació en la prestació farma-
cèutica

 o Pla de prevenció i control de 
l’hepatitis C

 o Proposta de noves funcions 
per a les oficines de farmàcia 
com a agents de salut

 o Taula interdepartamental 
amb la indústria farmacèutica 
i Mesa de Proveïdors del 
Medicament del CatSalut

 o Programa d’Innovació i Suport 
a l’Àmbit del Medicament 
(PISAM) i plataforma GeCo-
Farma per a professionals de 
la prestació farmacèutica

 o Harmonització 
farmacoterapèutica dels 
medicaments en l’àmbit de 
l’atenció primària i comunitària 
(PHFAPC) i dels tractaments 
d’alta complexitat

 o Guia per a la definició dels 
criteris d’aplicació d’esquemes 
de pagament basats en 
resultats (EPR) - Acords de 
risc compartit en l’àmbit 
farmacoterapèutic

 o  …

 o Jornades anuals del Pla de 
salut a Sitges

 o Quaderns del Pla de salut

 o Health Consensus, eina 
participativa per al canvi de 
model assistencial

 o Projecte Essencial, 
recomanacions de millora de 
la pràctica clínica

 o Consell de les Professions 
Sanitàries

 o Registre de Professionals 
Sanitaris

 o Observatori de les 
Professions Sanitàries

 o Participació dels 
professionals mèdics i 
d’infermeria en la governança 
a l’ICS

 o Sistema de formació 
especialitzada en ciències de 
la salut

 o Xarxa de Comissions de 
Docència

 o Indicació infermera de 
medicaments i productes 
sanitaris

 o  …

 o Pla estratègic de recerca i 
innovació en salut 2012-2015 
(PRISC)

 o Consell Assessor de Recerca 
i Innovació en Salut

 o Programa SUMA

 o Xarxa Catalana de Biobancs

 o Potenciació de les polítiques 
de promoció de la recerca 
clínica

 o Nou sistema d’assignació de 
recursos de recerca

 o Central de Resultats dels 
centres de recerca

 o InnoLife, comunitat 
internacional d’innovació en 
què participa l’AQuAS

 o  …

 o Consell Consultiu de Pacients 
de Catalunya

 o Pla estratègic de la 
participació del pacient en el 
sistema sanitari 2013-2016

 o AVENÇ, guia d’autoavaluació 
de les entitats de pacients

 o Cat@Salut La Meva Salut

 o Pla de mobilitat mHealth.cat

 o Guia d’ús dels serveis 
sanitaris públics per internet

 o Posada en funcionament del 
Canal Salut

 o Projecte de decisions 
compartides en salut

 o Nova Carta de drets i deures 
de la ciutadania en relació 
amb la salut i l’atenció 
sanitària

 o Programa Pacient Expert 
Catalunya

 o  …

 o Programa per a la simplifi-
cació de l’estructura orga-
nitzativa de l’Administració 
sanitària de la Generalitat de 
Catalunya i del sector públic 
de Salut vinculat

 o Reestructuració del 
Departament de Salut i dels 
òrgans centrals i territorials 
del CatSalut, i reforçament 
de l’Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitàries (AQuAS)

 o Reconeixement del règim 
especial d’autonomia de 
gestió de les empreses 
públiques i consorcis 
sanitaris del SISCAT

 o L’ICS, dins de l’epígraf d’ens 
públics

 o AECT – Hospital de Cerdanya

 o Acords de finançament del 
deute històric de l’Hospital 
del Mar i l’Hospital Clínic

 o Creació del consorci Hospital 
Clínic de Barcelona

 o Desenvolupament dels 
òrgans de participació 
comunitària en el sistema 
sanitari públic

 o Regulació dels òrgans de 
direcció, d’assessorament i 
de consulta i participació en 
l’àmbit de salut pública

 o Nou sistema de contractació 
dels serveis sanitaris per 
part del CatSalut

 o Pactes d’accessibilitat i 
resolució (PAR) al territori

 o Aliança estratègica de 
compres i serveis no 
assistencials entre les 
entitats participades del 
SISCAT

 o Implantació de tràmits 
electrònics interns i per a 
ciutadans i/o empreses

 o  …

 o Observatori del Sistema de 
Salut

-  Central de Resultats: hos-
pitals, equips d’atenció pri-
mària, centres sociosanita-
ris i centres de salut mental

-  Central de Resultats dels 
centres de recerca

-  Central de Resultats de 
salut pública

-  Comitè d’Experts de la 
Central de Resultats

-  Observatori sobre els 
efectes de la crisi en la 
salut de la població

-  Observatori d’Innovació en 
Gestió de la Sanitat

-  Observatori de les 
Professions Sanitàries

-  Observatori del 
Medicament

 o Pla estratègic per a la 
seguretat dels pacients a 
Catalunya 2011-2015

 o Sistema d’acreditació 
d’equips d’atenció primària

 o Marca “Q” de qualitat

 o VISC+: més valor a la 
informació de salut de 
Catalunya

 o Butlletí NewsPacient Segur

 o Portal de la transparència

 o  …
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Polítiques de salut 2011-2015

Sostenibilitat
Consell Assessor per a la 
Sostenibilitat i el Progrés del 
Sistema Sanitari

Pla de mesures urgents per a 
la sostenibilitat del sistema 
sanitari i garanties de la 
sanitat pública a Catalunya

Salut representa el 40% del 
pressupost de la Generalitat 
de Catalunya

Pacte Nacional 
de la Salut
 Document de bases per 
al Pacte Nacional de la 
Salut a Catalunya per a la 
sostenibilitat, la qualitat i la 
igualtat del sistema sanitari 
públic i universal de Catalunya

Aconseguir 
més anys  
de vida en 
bona salut

Articular un nou 
model d’interacció  
amb el ciutadà  
    i pacient

Oferir una atenció 
integrada, sanitària 
i social, centrada  
    en la persona

Garantir  
la seguretat,  
la qualitat  
i l’excel·lència
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Curar · Cuidar / cuidar-se

Acord GOV/13/2012, de 21 de febrer  

Acord de Govern de 25 de febrer de 2014

Garantir als ciutadans l’accés a una atenció sanitària 

sostenible i de qualitat en igualtat de condicions

Facilit
ar la participació dels

ciutadans en les polítiques de salut PLA INTERDEPARTAMENTAL D’ATENCIÓ 

I INTERACCIÓ SOCIAL I SANITÀRIA
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Innovar

Acord de Govern de 16 d’octubre de 2012

Excel·lència i progrés al servei 

de les persones

PLA ESTRATÈGIC D
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Partic
ipar i

coresponsabilitzar-se

Decret 1
10/2012, de 2 d’octubre

CONSELL CONSULTIU DE PACIENTS
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POLÍTIQUES  
DE SALUT

DETERMINANTS 
DE SALUT




