Consell del sector d’atenció especialitzada d’aguts
10 reunions

Ignasi Riera, director d’operacions assistencials del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, substitueix José Luis Ibáñez,
gerent del Consorci Sanitari del Garraf i Consorci Sanitari de l'Alt Penedès, com a vocal president del consell.
Sistema de pagament. Contribució als treballs de desenvolupament del nou sistema de pagament del CatSalut,
implementat el 2016 en l’àmbit de la contraprestació de l’atenció hospitalària.
Farmàcia
Participació en la Comissió Farmacoterapèutica i en el Consell Assessor del Programa d’Harmonització de la
Medicació Hospitalària de Dispensació Ambulatòria (MHDA).
S’han fet propostes en el grup de treball de la Despesa Màxima Assumible (DMA) de la Medicació Hospitalària
de Dispensació Ambulatòria (MHDA) i del model de corresponsabilització per al 2016.
Anàlisis i propostes en el Programa d’Atenció Farmacèutica.
Seguiment tècnic de la incorporació de la MHDA al sistema de la recepta electrònica.
Participació en l’Òrgan Coordinador dels tractaments farmacològics (hepatitis C, HIV...).
Suport al desenvolupament dels sistemes de Registre de Pacients i Tractaments del CatSalut.
Pla de sostenibilitat 2016 en l’àmbit de la prestació farmacèutica (CatSalut). Pla de mesures proposades a
setembre de 2016.
Nou model assistencial del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Anàlisis per a la implementació del model.
Pla operatiu d’atenció a les persones afectades per les síndromes de sensibilització central: fibromialgia,
síndrome de fatiga crònica i síndrome de sensibilitat química múltiple. Contribucions tècniques.
Pla Mestre de Mobilitat de la Fundació TicSalut. Aportacions en l’àmbit de la salut digital i de les solucions de
salut mòbil per millorar i personalitzar la salut i el benestar de les persones.
Pla de sistemes d’informació del CatSalut.
CIM 10. Contribució a la revisió i adaptació de la classificació estadística internacional de malalties i problemes
relacionats amb la salut, 10a revisió (CIM-10), traducció al català de la International Statistical Classification of
Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision (ICD-10) de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) en
centres d’atenció primària (CAP), d’urgències d’atenció primària (CUAP) i de salut laboral, entre d’altres.
Història clínica compartida. Actuacions vinculades a la millora del funcionament.
Conjunt mínim bàsic de dades (CMBD). Registre poblacional que recull informació sobre la patologia atesa als
centres sanitaris de Catalunya.
Registre de Pacients i Tractaments (RPT). Aportacions a la millora dels sistemes de registre de suport.
Sistema integrat de recepta electrònica (SIRE).
Programa MACA als hospitals. Constitució del grup de treball amb l’objectiu de fer una anàlisi de la demanda i de
les necessitats d’aquests pacients per adequar la resposta terapèutica dels hospitals.
Participació en el conveni UNESPA. Elaboració del Manual de criterios de aplicación del convenio i resolució de
casos a través de la Subcomissió Permanent de Catalunya (SPC).
Central de Resultats. Anàlisi dels resultats publicats amb relació a les entitats que formen part del consell.

Compartim coneixement
Píndoles

L’efecte de l’edat en els professionals del sector sanitari, a càrrec d’Héctor Cantero, cap de Recursos Humans
del Parc Sanitari Pere Virgili (treball fet per La Unió).
La incorporació de la infermera d’anestèsia a l’Hospital Sant Joan de Reus, a càrrec d’Anna Figuera, directora
d’Infermeria, i Lluís Colomés, director d’Atenció Primària.
Projecte d’Hospital Cardioprotegit de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, a càrrec d’Encarni
Dengra, cap de l’Àrea d’Infermeria de Processos Mèdics; Miriam Algarra, directora d’Infermeria, i Manuel Álvarez,
gerent.
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Consell del sector d’atenció especialitzada d’aguts

Presentacions

Presentació del Pla Estratègic de Formació d’Unió Consoci Formació (UCf): “La química dels aprenentatges
a les organitzacions de salut i social 2016-18”, a càrrec d’Òscar Dalmau, gerent d’UCf.
Presentació de la Modificació del Codi Penal: Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Codis de
prevenció de comissió de delictes (compliance), a càrrec de Josep M. Bosch, assessor jurídic de La Unió.

Jornades i/o sessions tècniques

VI Trobada de Directius d'Hospitals (19 d’octubre), amb el lema “Eines per millorar l'atenció a la cronicitat
avançada: el paper dels hospitals” i celebrada a la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
Presentació de l’Estudi de costos per línies d’activitat d’atenció hospitalària d’aguts, a càrrec de Josep Fusté,
director d’estudis i prospectiva de La Unió.
Workshop sobre cronicitat avançada als hospitals de Catalunya, a càrrec de Xavier Gómez-Batiste, director de la
càtedra de Cures Pal·liatives de la de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i director del centre
col·laborador de l'OMS de programes públics, i també de Joaquim Esperalba, director de la càtedra d'Innovació
i Salut de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.
L’acte va incloure una presentació sobre la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, a càrrec de Carles
Puig i Josep M. Padrosa, gerents, i una visita a les noves instal·lacions de l’hospital.
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Comissió del sector d’atenció primària
5 reunions

Sistema de Pagament. Contribució als treballs de desenvolupament del nou sistema de pagament del CatSalut,
implementat el 2016 en l’àmbit de la contraprestació de l’atenció primària.
Farmàcia
Propostes per a l’assignació de la Despesa Màxima Assumible (DMA) de la Farmàcia de receptes per Àrea
de Gestió Assistencial (AGA) i corresponsabilització de l’atenció especialitzada.
Consell Assessor de Medicaments en l’Àmbit de l’Atenció Primària i Comunitària (CAMAPC) i Comissió
per a l’harmonització de l’ús de medicaments en l’àmbit de l’atenció primària i comunitària (COMAPC).
S’ha continuat participant en la Comissió i en el Consell que avaluen els diferents fàrmacs i la seva utilitat
terapèutica.
Pla de sostenibilitat 2016 en l’àmbit de la prestació farmacèutica (CatSalut). Pla de mesures proposades a
setembre de 2016.
Renovació de la pòlissa de Responsabilitat Civil i Patrimonial del SISCAT. Participació en els grups de treball
conjunts amb el CSC i el CatSalut.
Pla operatiu d’atenció a les persones afectades per les síndromes de sensibilització central: fibromiàlgia,
síndrome de fatiga crònica i síndrome de sensibilitat química múltiple. Contribucions tècniques.
Incorporació del registre informatitzat de les baixes d’incapacitat temporal (IT) segons el protocol de l’Institut
Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM). Participació en el grup de seguiment de la implementació del registre IT,
col·laboració en la resolució d'incidències, aclariment de requeriments i establiment d'un circuit de comunicació.
Pla d’informació i detecció de problemes de seguretat clínica en recepta electrònica. Participació activa en els
grups de treball, tant del CatSalut com de l’Institut Català de Farmacologia.
Projectes transversals de Sistemes d’Informació (SII) amb proveïdors del Sistema sanitari integral d'utilització
pública de Catalunya (SISCAT). Participació activa en la comissió sectorial i seguiment dels projectes segons les
especificitats de l’atenció primària.

Compartim coneixement
Presentacions

Realització d’activitats preventives i de promoció de la salut en l’edat pediàtrica a l’atenció primària liderades
per la infermera, a càrrec d’Ana Mulero, infermera CASAP-Can Bou.
Metodologia 2016 d’assignació i corresponsabilització de la Despesa Màxima Assumible (DMA) de receptes,
a càrrec de David Magem, gerència de Farmàcia i del Medicament.
Presentació del Pla Estratègic de Formació d’Unió Consoci Formació (UCf): “La química dels aprenentatges
a les organitzacions de salut i social 2016-18”, a càrrec d’Òscar Dalmau, gerent d’UCf.
Presentació de la Modificació del Codi Penal: Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Codis de
prevenció de comissió de delictes (compliance), a càrrec de Josep M. Bosch, assessor jurídic de La Unió.
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Consell del sector d’atenció a la salut mental
10 reunions

Pla Integral de Salut Mental i Addiccions. S’ha seguit treballant per impulsar les accions interdepartamentals per
a la millora de la salut mental de les persones afectades i donant suport per a la construcció d’un pla integral de país.
Pla Estratègic del Pla Director de Salut Mental i Addiccions. Aportació de la visió dels principals proveïdors
d’aquest àmbit.
Grup de treball d’hospitals generals de salut mental.
Conjunt mínim bàsic de dades (CMBD), registre poblacional que recull informació sobre la patologia atesa
als centres sanitaris de Catalunya.
Part variable de salut mental del Sistema de pagament. Aportacions per a la millora dels indicadors
vinculats a farmàcia.
Metodologia i assignació de la Despesa Màxima Assumible (DMA) de receptes mèdiques i paper de la salut
mental. Propostes per a l’assignació de la DMA de farmàcia de receptes per Àrea de Gestió Assistencial (AGA) i
corresponsabilització de salut mental.
Pla de sostenibilitat 2016 en l’àmbit de la prestació farmacèutica (CatSalut). Pla de mesures proposades a
setembre de 2016.
Projecte de lluita contra l’estigma en salut mental: Obertament. Implicació en les iniciatives derivades d’aquest
projecte, orientades a lluitar contra l’estigma i la discriminació de les persones amb problemes de salut mental.
Nou sistema de pagament en salut mental. Grup de treball conjunt amb el CSC que ha analitzat les implicacions
a nivell de model assistencial i l'impacte de la seva aplicació. També s'ha iniciat l'Estudi de costos de les activitats
de salut mental en el marc del nou sistema de pagament.
Estudi sobre l'abordatge del risc de cronicitat en salut mental infantil i juvenil, fet pel grup de treball
infantojuvenil.

Compartim coneixement
PíndolesPíndoles

L’efecte de l’edat en els professionals del sector sanitari, a càrrec d’Héctor Cantero, cap de Recursos Humans
del Parc Sanitari Pere Virgili (treball fet per La Unió).
Abordatge del risc de cronicitat en salut mental infantil i juvenil, a càrrec de Carme Grifoll i Anna Taberner, en
representació del grup de treball de salut mental infantil i juvenil de La Unió.

Presentacions

Presentació del Pla Estratègic de Formació d’Unió Consoci Formació (UCf): “La química dels aprenentatges
a les organitzacions de salut i social 2016-18”, a càrrec d’Òscar Dalmau, gerent d’UCf.
Presentació de la Modificació del Codi Penal: Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Codis de
prevenció de comissió de delictes (compliance), a càrrec de Josep M. Bosch, assessor jurídic de La Unió.
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Consell del sector d’atenció a la dependència
8 reunions

Repensant el Model d’Atenció a les Persones amb Dependència. Informe que revisa el model d’atenció a la
dependència actual amb propostes de millora que garanteixen la continuïtat de l’atenció, en el marc dels valors que
el fan possible per seguir donant resposta a les necessitats canviants de les persones.
Inici de l'Estudi sobre l’augment de les necessitats sanitàries en centres residencials. Recollida de dades per
fer una valoració de la complexitat de l'atenció sanitària de les persones ingressades en els centres residencials.
Aplicació de l’IVA del 21% als serveis de valoració de la dependència i la discapacitat, prestats per entitats
públiques subcontractades per la Generalitat. Seguiment i valoració de l’impacte en les entitats associades.
Pla Mestre de Mobilitat de la Fundació TicSalut. Aportacions orientades a acostar els serveis sanitaris i socials
a les persones, a través de tecnologies de la mobilitat (telèfons intel·ligents, tabletes i portàtils), facilitant la
transformació dels serveis assistencials, contribuint a la seva sostenibilitat i millorant i personalitzant l’atenció.
Participació activa a diversos grups del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:
Plenari d’entitats federatives del tercer sector social
Reunions dels sectors de Gent Gran, Discapacitat Intel·lectual i Salut Mental
Grup de Treball: Codi de Bones Pràctiques en la contractació pública de serveis d'atenció a les persones
Grup de Treball del Model de Centre de Dia
Grup de Treball Ordre de Copagament
Actuacions vinculades al seguiment de la normativa:
Decret 205/2015, de 15 de setembre, del règim d’autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis
socials i del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials.
Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
Ordre TSF/334/2016, de 12 de desembre, que regula la qualificació professional del personal auxiliar d'atenció a
les persones en situació de dependència i convoca el procés d'habilitació excepcional per a professionals amb
55 anys o més, a 31 de desembre de 2015.
Ordre SLT/357/2016, de 15 de desembre, per la qual s'estableixen per a l'any 2016 els preus unitaris corresponents
a la contraprestació dels serveis duts a terme pels centres sociosanitaris.

Compartim coneixement
Píndoles

L’efecte de l’edat en els professionals del sector sanitari, a càrrec d’Héctor Cantero, cap de Recursos Humans
del Parc Sanitari Pere Virgili (treball fet per La Unió).

Presentacions

Joan Ramon Ruiz, director general de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i
Mònica Ribas, subdirectora general d’Atenció i Promoció de l’Autonomia Personal.
Presentació del Pla Estratègic de Formació d’Unió Consoci Formació (UCf): “La química dels aprenentatges
a les organitzacions de salut i social 2016-18”, a càrrec d’Òscar Dalmau, gerent d’UCf.
Presentació de la Modificació del Codi Penal: Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Codis de
prevenció de comissió de delictes (compliance), a càrrec de Josep M. Bosch, assessor jurídic de La Unió.

Memòria 2016 - Consells de sector

Consell del sector d’atenció sociosanitària
10 reunions

Sistema de pagament. Seguiment de la implementació i propostes per a la mitja estada.
Metodologia i assignació de la Despesa Màxima Assumible (DMA) 2016 de receptes mèdiques i paper de
l’atenció sanitària. Propostes de corresponsabilització del risc de la DMA i l’actuació de l’àmbit sociosanitari.
Pla de sostenibilitat 2016 en l’àmbit de la prestació farmacèutica (CatSalut). Pla de mesures proposades a
setembre de 2016.
Tarifes del mòdul social. Facturació del mòdul social de llarga estada. Seguiment del canvi de criteri a partir del
2016 en el còmput per a la facturació del pagament del mòdul social de la llarga estada i hospital de dia, passant de
computar l’activitat pactada amb una regularització a final d’any a fer-ne un topall mensual.
Evolució de les Reclamacions 2013-2016 en l’àmbit Sociosanitari. Seguiment de l’estudi i propostes de millora.
Pla Mestre de Mobilitat de la Fundació TicSalut. Aportacions orientades a acostar els serveis sanitaris i socials
a les persones a través de tecnologies de la mobilitat (telèfons intel·ligents, tabletes i portàtils), facilitant la
transformació dels serveis assistencials, contribuint a la seva sostenibilitat i millorant i personalitzant l’atenció.
Projecte de Decret pel qual s’estableixen els requisits i garanties tecnicosanitaries comunes dels centres i
serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre. Seguiment.
Pòlissa de Responsabilitat Civil i Patrimonial del SISCAT. Anàlisi de les clàusules de la pòlissa i contribucions per
millorar el model de licitació sobre la renovació de la pòlissa.
Pla de sistemes d’informació del CatSalut.
CIM 10. Contribució a la revisió i adaptació de la classificació estadística internacional de malalties i problemes
relacionats amb la salut, 10a revisió (CIM-10), traducció al català de la International Statistical Classification of
Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision (ICD-10), de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) en
centres d’atenció primària (CAP), d’urgències d’atenció primària (CUAP) i de salut laboral, entre d’altres.
Història clínica compartida. Actuacions vinculades a la millora del funcionament.
Conjunt mínim bàsic de dades (CMBD). Registre poblacional que recull informació sobre la patologia atesa als
centres sanitaris de Catalunya.

Compartim coneixement
Píndoles

Evolució del sistema de qualitat als Centres Blauclínic CBC, a càrrec de Carmen Santos, de la Direcció de CSS
CBC Putget Dolors Aleu, i Xavier Pujol, gerent dels Centres Blauclínic.
Model d’Atenció Continuada PADES Nit Barcelona, a càrrec de Cristian Carrasquer, coordinador mèdic del
PADES Mutuam.
Intervenció en l’abordatge a Urgències de pacients crònics complexos per un equip de la UFISS, a càrrec de
Joan Solà, director de l’Àrea de Dependència de la Fundació Sociosanitària de Mollet.
Projecte nova organització, a càrrec de Rosario Morán García, coordinadora d'Infermeria i Responsable de Qualitat
de Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris, Fundació Privada.

Presentacions

Joan Ramon Ruiz, director general de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i
Mònica Ribas, subdirectora general d’Atenció i Promoció de l’Autonomia Personal.
Presentació del Pla Estratègic de Formació d’Unió Consoci Formació (UCf): “La química dels aprenentatges
a les organitzacions de salut i social 2016-18”, a càrrec d’Òscar Dalmau, gerent d’UCf.
Presentació de la Modificació del Codi Penal: Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Codis de
prevenció de comissió de delictes (compliance), a càrrec de Josep M. Bosch, assessor jurídic de La Unió.
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Consell del sector d’activitat privada
5 reunions

Participació en el conveni UNESPA: elaboració del Manual de criterios de aplicación del convenio i resolució de
casos a través de la SPC (Subcomissió Permanent de Catalunya).
Constitució del grup de treball “Estudi modalitats de facturació i pagament amb les asseguradores privades”.
Pla Mestre de Mobilitat de la Fundació TicSalut. Aportacions en l’àmbit de la salut digital i de les solucions de
salut mòbil existents, amb l’objectiu de millorar i personalitzar la salut i el benestar de les persones.

Compartim coneixement
Píndoles

L’efecte de l’edat en els professionals del sector sanitari, a càrrec de Xavier Baro, director d'Organització i
Relacions Laborals de La Unió.
L’experiència de Clínica Sant Josep d’Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, a càrrec d’Isabel
Pujol, cap d'Administració.
L’experiència de la Clínica de Girona a càrrec de Peio Solà, adjunt a Gerència.

Presentacions

Presentació del projecte d’ambientació musical hospitalària: Millorem l’experiència dels seus pacients
creant ambients a mida al seu centre, per part de Frank Domènech, director de CD Drome.
Presentació del Pla Estratègic de Formació d’Unió Consoci Formació (UCf): “La química dels aprenentatges
a les organitzacions de salut i social 2016-18”, a càrrec d’Òscar Dalmau, gerent d’UCf.
Presentació de la Modificació del Codi Penal: Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Codis de
prevenció de comissió de delictes (compliance), a càrrec de Josep M. Bosch, assessor jurídic de La Unió.

Consell del sector d’aliances estratègiques
3 reunions

José Luis Ibáñez, gerent del Consorci Sanitari del Garraf i Consorci Sanitari de l’Alt Penedès, substitueix Enric Mangas,
director general del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu com a vocal president.
Gradació de les aliances. S’inicien els treballs per elaborar una categorització.
Observatori d’Aliances Estratègiques. Primeres anàlisis i disseny.
Identificació d’àrees en les quals seria convenient potenciar les aliances.
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Fòrum d’Associats Col·laboradors
1 reunió

V Jornada dels Associats Col·laboradors, amb el lema: “La col.laboració públicoprivada: un model que funciona,
un model a expandir”, feta conjuntament amb ESADE - Institut de Governança i Direcció Pública. La conferència
inaugural “Responsabilitat, Recerca i Innovació“, ha anat a càrrec d’Ignasi López Verdaguer, director del departament
de Ciència, àrea de ciència i medi ambient de la Fundació Bancària “la Caixa”. A la segona part s’han presentat
experiències de Gesaworld, Gas Natural Serveis i GNFE, Bepers i Càtering ARCASA, associats col·laboradors i
ha estat moderada per Mònica Reig, directora associada del Programa PARTNERS de l’Institut de Governança i
Direcció Pública d’ESADE. La cloenda ha estat a càrrec d’Albert Serra, secretari general del Departament de Salut.
Sessions tècniques:
I Trobada Sostenibilitat i Eficiència Energètica del Sector Salud, impulsada per VEOLIA
Sessió tècnica Informàtica, impulsada per IECI
La sostenibilitat del sector sanitari en el context actual, organitzada per Comtec Quality, el Club de
l'Excel·lència en Gestió i TÜV Rheiland sobre bones pràctiques. L'acte va comptar amb la col·laboració de La
Unió.

23 membres del Fòrum d’Associats Col·laboradors
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