OBJECTIUS I ACTUACIONS 2016-2017

PARTICIPACIÓ ASSOCIATIVA
ü CONSELL DE SECTOR D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
ü CONSELL DE SECTOR D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA D’AGUTS
ü CONSELL DE SECTOR D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
ü CONSELL DE SECTOR D’ATENCIÓ A LA SALUT MENTAL
ü CONSELL DE SECTOR D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
ü CONSELL DE SECTOR D’ACTIVITAT PRIVADA
ü CONSELL DE SECTOR D’ALIANCES ESTRATÈGIQUES
ü FORUM ASSOCIATS COL·LABORADORS

OBJECTIUS I ACTUACIONS 2016-2017

ü CONSELL DE SECTOR D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
Comissió de Sector d’Atenció Primària conjunta Unió - CSC
" ComparGr experiències d’èxit que duen a terme les enGtats associades.
" Estudi dels diferents models de prestació de serveis a tercers, fora de la cartera
pública: desenvolupament de l’anàlisi, estudi i deﬁnició d’estratègies.
" Elaborar plantejaments estratègics en la gesGó de l’atenció farmacèuGca
d’Atenció primària (model d’assignació de la despesa DMA, model de
coresponsabilització i risc, models de millora qualitaGva de la prescripció,
desenvolupament del projecte de la recepta electrònica, etc.).
" Fomentar transparència i reGment de compte: Projecte de benchmarking,
Contribució central de resultats
" Contribuir al desenvolupament del NSP, especialment pel que signiﬁca de canvi
en l’AP
" Contribuir a fomentar encaix serveis salut i socials: AP comunitària
" Acreditació
"
" VII JIAP, jornada innovació en AP (2017)
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ü CONSELL DE SECTOR D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA D’AGUTS
"
"
"
"

"

"
"
"

ComparGr experiències d’èxit que duen a terme les enGtats associades.
ParGcipar en la projecció internacional
Contribuir al NSP, especialment per l’impacte del canvi en l’àmbit de la XHUP
Avançar, en el marc del projecte de l’Observatori d’Aliances Estratègiques de La
Unió, registre i en la posada en valor de les aliances estratègiques, conjuntament
amb el Consell de Sector d’Aliances Estratègiques.
Contribució temes vinculats a models organitzaGus de futur: atenció conGnuada i
impacte en l’organització, atenció del malalts crònic en l’àmbit d’aguts, Pla de
sistemes d’informació, altres.
Nou conveni d’UNESPA per accidentats de trànsit
Abordatge del temes sectorials amb impacte als hospitals: MHDA, Pagament per
resultats, conveni, central de balanços, etc.
Fomentar la transparència del sector: central de resultats, benchmarking,

" VII-VIII trobada de DirecGus d’Hospital (2017)
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ü CONSELL DE SECTOR D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
" ComparGr experiències d’èxit que duen a terme les enGtats associades.
" Contribuir i fer plantejaments de futur de l'atenció al malalt crònic, especialment
pel que fa al seu encaix amb els serveis socials i també el nou encaix amb els
serveis d’atenció especialitzada i de primària (Pla interdepartamental d'atenció i
interacció social i sanitària (PIAISS).
" Avaluar les propostes organitzaGves, d’ordenació de l’atenció i sistema de
pagament per a la compra de serveis sociosanitaris d’acord amb l’evolució de la
seva complexitat.
" Fomentar la transparència i el reGment de comptes: benchmarking, central de
resultats, altres
" Contribuir des del sector a les propostes sectorials: Conveni Siscat i altres, Pla de
sistemes d’informació , farmàcia i corresponsabilització, altres
" III Jornada Sociosanitària (2017)
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ü CONSELL DE SECTOR D’ATENCIÓ A LA SALUT MENTAL
" ComparGr experiències d’èxit que duen a terme les enGtats associades.
" Aprofundir en la dinàmica especíﬁca dels hospitals generals en l’àmbit de la
salut mental: CMBD urgències, psiquiatria d'enllaç, objecGus de la part variable.
" Atenció a la Salut Mental Infantojuvenil, desplegar les propostes treballades.
" Contribuir en les propostes del Pla Integral de Salut Mental.
" Contribuir al desenvolupament d’un sistema d’informació (CMBD) úGl per a la
gesGó dels serveis de salut mental.
" Deﬁnir els criteris i les propostes per a un nou sistema de pagament: model i
aportacions tècniques per a un NSP úGl.
" Contribució al desplegament estratègic del Pla Director de SM i addiccions.
" Projecte contra l'esGgma, Obertament
" Contribuir a la transparència i reGment de comptes: projecte de benchmarking,
central de resultats, altres.
" V Jornada de Salut Mental (2017).
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ü CONSELL DE SECTOR D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
" ComparGr experiències d’èxit que duen a terme les enGtats associades.
" Presentar l’informe REPENSANT EL MODEL D’ATENCIÓ A LES PERSONES AMB
DEPENDÈNCIA, desplegant les actuacions necessàries.
" Contribuir i fer plantejaments de futur del sector social, especialment pel que fa
al seu encaix amb els serveis sociosanitaris dins de Pla Interdepartamental
d'Atenció i Interacció Social i Sanitària (PIAISS).
" Grup de Treball de l’àmbit de la discapacitat.
" Grup de Treball: anàlisi de les càrregues sanitàries a centres residencials.
" Treballar conjuntament amb la Oﬁcina de Supervisió i Avaluació de la
Contractació Pública de la Generalitat en el nou model de contractació de
serveis a les persones.
" Contribució als projectes sectorials: sistema d'informació, conveni, model
d’acreditació de centres d’atenció a la dependència, seguiment tarifes i
pagaments, llistes d'espera, pla director de mobilitat, altres serveis.
" VIII Jornada Tècnica ComparGm el que fem.
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ü CONSELL DE SECTOR D’ACTIVITAT PRIVADA

" ComparGr experiències d’èxit que duen a terme les enGtats associades.
" Estudiar experiències de col·laboració publicoprivada que existeixen en el nostre
país, i plantejar propostes per tal de donar a conèixer els models que han esta més
eﬁcients en aquest àmbit.
" Contribució acGva al nou conveni d’UNESPA per a accidentats de trànsit, per a que
doni resposta a la contribució adequada de les enGtats proveïdores de l’assistència
sanitària.
" Analitzar l’impacte dels canvis en la normaGva ﬁscal en el sector privat (IVA).
" Contribució als temes sectorials: Pla de sistems d'informació, normaGva, conveni
del sector, etc.
" III Jornada del Consell de sector d’acGvitat privada (2017)
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ü CONSELL DE SECTOR D’ALIANCES ESTRATÈGIQUES

" ComparGr experiències d’èxit que duen a terme les enGtats associades.
" ComparGr el coneixement especialitzat sobre aliances estratègiques i difondre les
experiències i bones pràcGques entre els associats.
" Implementar i desenvolupar el document de guió metodològic i de bones
pràcGques per a les organitzacions que cerquin projectes comuns amb altres
enGtats.
" Creació de l'OBSERVATORI D'ALIANCES ESTRATÈGIQUES, com una eina de suport
a les enGtats del sector.
" II Jornada del Consell (2017)
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ü FORUM ASSOCIATS COL·LABORADORS
" ComparGr experiències d’èxits de col·laboració publicoprivada, amb la
ﬁnalitat d’ampliar l’espai de parGcipació, abastant els àmbits transversals
que els Sectors Salut i Social tenen i en els quals conﬂueixen diversos
subsectors que hi estan relacionats, com són les empreses proveïdores de
béns i serveis
" ComparGr el coneixement del sector i idenGﬁcar oportunitats de
col·laboració
" Jornades i sessions realitzades (objecGus 2016):
o V Jornada del Fòrum d'Associats Col.laboradors (amb ESADE
PARTNERS)
o I Trobada Sostenibilitat i Eﬁciència EnergèGca al Sector Salut (VEOLIA)
o Sessió tècnica InformáGca El Corte Inglés
" VI Jornada anual del Fòrum d'Associats Col·laboradors (2017)

