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Vidre i mirall: selecció d’iniciatives presentades a la 5a Jornada del Pla de salut de Catalunya (8)

Introducció
Durant el període de vigència del Pla de salut de Cata-
lunya 2011-2015 es van organitzar unes jornades anuals 
en les quals els professionals del sistema podien presentar, 
en forma de pòster, les seves experiències de treball rela-
cionades amb els projectes del Pla de salut. La participa-
ció va anar augmentant any rere any, fins arribar a més 
de tres mil experiències presentades al final del període. 
En anteriors números de la revista Annals de Medicina1,2 
i també en el Quadern del Pla de salut número 23 ja es va 
fer una anàlisi de les experiències presentades fins aquell 
moment. Recentment, s’ha publicat el número 4 de la col-
lecció Quaderns del Pla de salut4 que presenta els resultats 
del període complet. 

Línies d’actuació i temàtiques destacades
L’abordatge de les malalties cròniques, la promoció de la 
salut i la prevenció de les malalties i la millora de la reso-
lució, tant de l’atenció primària com de l’atenció especia-
litzada, destaquen com les línies d’actuació del Pla de salut 
més tractades en els pòsters. En general, són experiències 
que busquen avenços en l’atenció a les persones mitjan-
çant, fonamentalment, la millora dels aspectes organitza-
tius en la prestació de serveis.

Tot i que les temàtiques dels cartells són molt variades 
quant a la població a qui es dirigeixen, les patologies que 
tracten i els professionals que intervenen, podríem classi-
ficar els seus continguts en quatre àrees: 1) reorganització 
dels recursos, 2) noves formes de prestació de serveis, 3) 
millora de la qualitat assistencial, 4) experiències més en-
llà de la pràctica clínica com, per exemple, l’atenció comu-
nitària o actuacions intersectorials i 5) avaluacions i mi-
llora del coneixement. Totes elles es poden consultar a la 
web del Departament de Salut5 i algunes també es poden 
trobar avaluades a l’Observatori d’Innovació en Gestió de 
la Sanitat a Catalunya6. 
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Valoració del Pla i nous reptes
Les més de tres mil experiències presentades són un reflex 
de les activitats que s’han fet durant un període de planifi-
cació que ha finalitzat. La seva anàlisi global ha contribuït 
a definir quins són els principals reptes que ha d’afrontar 
el nou Pla de salut de Catalunya 2016-2020, un Pla que es 
preveu aprovar a mitjan aquest any.

L’alta participació és indicadora del nivell de dina-
misme del sistema i, a la vegada, suposa un desafiament 
pel Departament de Salut per mirar d’alinear les seves 
estratègies amb la realitat assistencial. El Pla de salut, 
com a marc de referència de totes les actuacions públi-
ques en matèria de salut de Catalunya7, ha de ser entès 
com una eina de treball oberta i viva, susceptible d’in-
corporar canvis i millores que afavoreixin el desenvolu-
pament del sistema. 

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
1. Oliete C. Pla de salut de Catalunya 2011-2015: les iniciatives dels pro-

fessionals del sistema sanitari. Annals de Medicina. 2014;97(2):50-2. 
Consultable a: http://www.academia.cat/files/499-256-FITXER/vi-
dre1.pdf. Accés el 10 d’abril de 2016.

2. Oliete C. La participació dels professionals a les jornades anuals 
del Pla de salut de Catalunya. Annals de Medicina. 2015;98(2):50-
2. Consultable a: http://www.academia.cat/files/499-308-FITXER/
vim1.pdf. Accés el 10 d’abril de 2016.

3. Departament de Salut. Participació dels professionals. Avaluació de 
les experiències presentades a les jornades del Pla de salut. Quaderns 
Pla de Salut. 2015;2. Consultable a: http://salutweb.gencat.cat/ca/
el_departament/pla_de_salut_2011_2015/Quaderns/. Accés el 10 
d’abril de 2016.

4. Departament de Salut. El Pla de salut en acció. Quaderns del Pla 
de Salut. 2016;4. Consultable a: http://salutweb.gencat.cat/ca/el_ 
departament/pla_de_salut_2011_2015/Quaderns/. Accés el 10 
d’abril de 2016.

5. Departament de Salut. Experiències del Pla de salut 2011-2015. 
Consultable a: http://experienciespladesalut.gencat.cat/Paginas/
Experiencies-PdS.aspx. Accés el 10 d’abril de 2016. 

6. Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya 
(OIGS), Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries. Departament 
de Salut. Consultable a: http://oigs.gencat.cat/. Accés el 10 d’abril 
de 2016. 

7. Generalitat de Catalunya. Llei d’ordenació sanitària de Catalunya 
(LOSC). Llei 15/1990, de 9 de juliol. Consultable a: http://por-
taljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fit
xa&documentId=48426&language=ca_ES&searchId=5042510&mo
de=single. Accés el 10 d’abril de 2016. 

Correspondència: Carles Oliete Guillén
Oficina Tècnica del Pla de Salut
Direcció General de Planificació en Salut
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
Travessera de les Corts, 131-159
08028 Barcelona
Tel. 935 566 173
Adreça electrònica: oficinapladesalut@gencat.cat

Annals de Medicina 2016;99: 50.


