
MODEL ASSISTENCIAL INTEGRAT
· Integració de l’atenció sanitària i social

· Continuïtat assistencial
· Millora de l’atenció a la dependència i cronicitat: 

domicili i residències
· Pràctica clínica basada en l’evidència i en l’aportació de valor

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
· Presa de decisions compartides en salut
   i en malaltia
· Incorporació de l’experiència del pacient
   en el disseny dels serveis
· Corresponsabilitat del ciutadà amb el sistema

RECERCA I INNOVACIÓ
COMPETITIVES
· Augment de la inversió en recerca
· Incentius per compaginar assistència i recerca
· Avaluació de l’impacte de la recerca en la salut
· Innovació en processos organitzatius

FINANÇAMENT SUFICIENT
· 5.000 milions d’euros addicionals en els propers cinc anys

· Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
(AQuAS) amb capacitat decisòria

· Priorització de despesa en recursos humans,
  infraestructures i equipaments

· Més eficiència en la despesa

SALUT PÚBLICA SÒLIDA
· Desplegament de l’Agència de Salut Pública

  de Catalunya: autonomia i recursos
· Salut a totes les polítiques

· Instruments de vigilància epidemiològica
  a temps real

MODERNITZACIÓ 
GESTIÓ DELS CENTRES

· Assignació de recursos econòmics als centres
   amb visió territorial

· Pagament orientat a resultats
· Centres sanitaris amb personalitat jurídica i dotats

   d’autonomia en la gestió econòmica i de recursos humans
· Autonomia de gestió i organització dels centres

   d’atenció primària

LIDERATGE PROFESSIONAL 
· Millora de les condicions laborals dels professionals sanitaris
· Capacitat de gestionar-se i organitzar la pròpia feina,
   treball en equip i nous rols professionals
· Reconeixement del desenvolupament professional
· Increment de places de formació de grau i especialitzada

TRANSFORMACIÓ DIGITAL
· Més canals digitals de comunicació amb la ciutadania
· Ús d’instruments digitals i de telemedicina cost-efectius
· Eines digitals per agilitzar el procés assistencial
· Impuls de l’alfabetització digital

Comitè d'experts per a la transformació del sistema públic de salut. Acord de Govern 91/2020, de 14 de juliol.
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