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Vidre i mirall: Pla de salut de Catalunya 2016-2020 (i 4)

Introducció
La qualitat en la prestació dels serveis sanitaris és un ele-
ment fonamental i imprescindible. Tanmateix, no es pot 
considerar que ve donada per la bondat aparent dels ser-
veis prestats, sinó que cal constatar-la i promoure l’apli-
cació de les millors pràctiques a l’abast. En aquest sentit, 
la seguretat, com un dels components clau de la qualitat, 
requereix un canvi cultural que inclou l’orientació de tots 
els serveis als resultats en salut com a única manera d’as-
solir l’excel·lència. La qualitat i la seguretat de l’atenció són 
elements que cal maximitzar i garantir al ciutadà. El repte 
per a les organitzacions sanitàries i els professionals serà 
promoure l’excel·lència i la qualitat de la sanitat a Catalu-
nya com a referent de confiança per al ciutadà.

La promoció i la garantia de la qualitat i la seguretat 
assistencials es vehiculen mitjançant diferents estratègies, 
com ara la formació dels professionals sanitaris, la regula-
ció d’aspectes bàsics de la qualitat i la seguretat en l’autorit-
zació administrativa preceptiva dels centres, l’acreditació 
dels nivells òptims de qualitat orientats cap a l’excel·lència, 
la inspecció preventiva, la promoció de la cultura de la se-
guretat i les bones pràctiques, el reconeixement dels bons 
resultats, entre d’altres. En aquesta línia també es tracta 
del medicament i dels productes sanitaris com a eines te-
rapèutiques essencials de les quals cal garantir la qualitat i 
la seguretat en el procés assistencial.

Projecte 8.1. Atenció sanitària de qualitat i 
excel·lent
Per garantir que l’atenció sanitària i farmacèutica que 
reben els ciutadans de Catalunya és de qualitat i excel·lent, 
el sistema sanitari ha de poder certificar que s’assoleixen 
uns nivells òptims de qualitat. Entre les diferents eines 
de què disposa l’Administració per a la promoció de la 
qualitat del sistema sanitari i farmacèutic destaquen els 
models d’acreditació basats en la promoció de les bones 
pràctiques; les inspeccions preventives proactives prèvies 
a un esdeveniment advers, i el projecte de la marca “Q”, 
que avalua resultats, els reconeix i els comparteix amb els 
centres sanitaris.

Línia 8. Gestió de l’excel·lència i la seguretat
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Objectius per a 2020
 – Acreditar la qualitat dels centres d’atenció sanitària 

de Catalunya de les quatre principals línies assistencials 
(atenció primària, hospitals d’aguts, sociosanitaris i cen-
tres de salut mental i addiccions).

 – Controlar l’adequació als criteris de qualitat esta-
blerts mitjançant l’execució d’un pla anual d’inspeccions 
preventives als centres assistencials i no assistencials, com 
ara la indústria farmacèutica, els distribuïdors de medi-
caments i els fabricants i distribuïdors de principis actius.

Eixos de treball amb perspectiva 2020
 – Disposar d’un sistema d’acreditació dels centres i 

serveis sanitaris de Catalunya.
 – Elaborar una nova regulació de l’autorització admi-

nistrativa.
 – Dur a terme inspeccions preventives.
 – Reconèixer l’excel·lència (marca “Q” de qualitat en 

salut).

Fites més destacades de 2017
 – Inici de l’acreditació dels centres de salut mental i 

addiccions.
 – Acreditació de la qualitat de les unitats d’expertesa 

en síndrome de sensibilització central.
 – Publicació del decret d’autorització de centres i ser-

veis sanitaris.
 – Elaboració d’una guia d’antídots per tot el territori 

de Catalunya.

Activitats inicials
Elaborar el decret d’autorització de centres i serveis sanitaris. 
Elaborar el model d’acreditació de salut mental. 
Elaborar i homogeneïtzar els indicadors del model 
d’acreditació d’hospitals. 
Elaborar el model d’acreditació per a les unitats d’atenció a la 
salut sexual i reproductiva. 
Dissenyar i implantar la marca “Q” en l’atenció primària. 
Realitzar les inspeccions del 5% de les clíniques dentals de 
Catalunya. 
Complir els requisits de funcionament dels serveis i 
establiments farmacèutics de l’atenció primària (33%). 
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Fites més destacades de 2017
 – Elaboració dels criteris de referència en radiologia 

pediàtrica de cap i coll.
 – Elaboració del curs del projecte de segones víctimes 

i consecució que s’imparteixi a un nombre superior a 500 
professionals sanitaris.

 – Elaboració d’una xarxa de farmàcies sentinella a Ca-
talunya.

 – Implantació d’un protocol de seguretat per a medi-
cació d’alt risc en tota la xarxa hospitalària pública.

Activitats inicials
Celebrar jornades i fer formació per a professionals i pacients 
per promoure la cultura de la seguretat assistencial. 
Elaborar el model de seguretat dels pacients en l’atenció a la 
salut mental i les addiccions. 
Definir el quadre de comandament de seguretat per a 
l’atenció primària. 
Consolidar la notificació i gestió d’esdeveniments adversos 
en l’atenció hospitalària i en l’atenció primària, i obrir-la a 
oficines de farmàcia i ciutadans. 
Implementar el projecte de segones víctimes, que delimita 
l’efecte que tenen els esdeveniments adversos sobre els 
professionals. 
Implementar el protocol de disminució de les radiacions 
ionitzants innecessàries en infants. 
Desenvolupar les estratègies per a la seguretat per a 
medicació d’alt risc (atenció hospitalària i primària). 
Implantar projectes de seguretat dels medicaments en 
els centres sanitaris (maneig, manipulació, elaboració i 
custòdia). 
Implementar el projecte de disminució de la resistència a 
antibiòtics als centres sanitaris. 
Controlar que els titulars de medicaments de Catalunya 
compleixin les bones pràctiques de farmacovigilància 
(BPFV). 
Desenvolupar el projecte de xarxa de farmàcies sentinella 
(xarxa d’oficines de farmàcia encarregades de la vigilància del 
medicament). 
Desenvolupar estratègies de farmacovigilància dels 
medicaments subjectes a seguiment addicional (oficines de 
farmàcia). 
Crear un registre centralitzat i obligatori dels productes 
sanitaris implantats en centres sanitaris de Catalunya. 
Elaborar un document amb recomanacions per a la 
prevenció d’esdeveniments adversos en persones d’edat 
avançada, consensuat amb les societats científiques 
implicades en la matèria.

Dur a terme el programa d’avaluació de la idoneïtat 
de l’elaboració de fórmules magistrals en l’àmbit 
hospitalari, d’acord amb la Guía de buenas prácticas de 
preparación de medicamentos en servicios de farmacia 
hospitalaria del Ministeri de Sanitat (15% dels serveis 
de farmàcia). 
Dur a terme el pla d’inspecció preventiva del 10% de les 
oficines de farmàcia de Catalunya per tal de comprovar si 
es compleixen els estàndards de qualitat en la custòdia, la 
conservació i la dispensació de medicaments i productes 
sanitaris. 
Optimitzar la gestió sanitària en l’ús dels antídots (serveis 
hospitalaris). 
Dur a terme la inspecció periòdica del 30% de la indústria 
farmacèutica fabricant de medicaments i la de principis 
actius farmacèutics, i també la de les entitats de distribució 
de medicaments i de principis actius. 

Projecte 8.2. Atenció sanitària segura
Un element estratègic per garantir que l’atenció sanitària 
que reben els ciutadans de Catalunya esdevingui segura 
és la implantació de la cultura de la seguretat als centres 
sanitaris. Es fa necessari mantenir l’estratègia de segure-
tat dels pacients iniciada en el Pla de salut de Catalunya 
2011-2015 mitjançant el manteniment d’estructures fun-
cionals i el desenvolupament de projectes que garantei-
xen una pràctica assistencial més segura. Per garantir la 
seguretat dels medicaments i dels productes sanitaris, cal 
establir una estratègia per prevenir riscos en l’ús. D’altra 
banda, cal tenir una cura especial en l’atenció de les perso-
nes d’edat avançada i de la població infantil, que, tant per 
la freqüència com per la gravetat, són les que presenten 
esdeveniments adversos amb més repercussions.

Objectius per a 2020
 – Garantir que els centres assistencials disposen dels 

mecanismes i dels procediments necessaris per disminuir 
la incidència dels esdeveniments adversos més freqüents 
en l’atenció sanitària i farmacèutica: infeccions relaciona-
des amb l’atenció sanitària, caigudes i úlceres per pressió.

 – Implementar als hospitals de Catalunya un protocol 
de seguretat per a medicació d’alt risc.

Eixos de treball amb perspectiva 2020
 – Impartir formació per a professionals i ciutadans.
 – Promoure bones pràctiques en seguretat assistencial.
 – Garantir la qualitat i la seguretat dels medicaments i 

dels productes sanitaris.
 – Promoure l’atenció farmacèutica de qualitat i segura.




