
 

 
 

 

Societat Catalana de Gestió Sanitària  
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears  

CURS ACADÈMIC 2017-2018 

28 de febrer de 2018. De 17 a 19:00 h. 
Seu de l’ACMCB, Carrer Major de Can Caralleu 1-7, 08017 Barcelona 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripcions: Cal confirmar assistència emplenant el formulari que també 
trobareu a la web www.scgs.cat. Per a més informació envieu un correu a 
scgs@academia.cat (Gemma Bruna) 

 

 

17:00  

 

 

 

Taula rodona i debat posterior obert al públic 

Introducció: Jaume Benavent, vocal de la Societat Catalana de 

Gestió Sanitària 

 

Ponents: 
 

 Prescripció centrada en la persona. La participació dels pacients 

en les decisions sobre quins medicaments cal prendre i quins no. 

Joan Espaulella. Director Assistencial. Hospital de la Santa Creu 

de Vic 

 

 Projecte eMPOC. Participació de pacients, cuidadors i 

professionals en el procés assistencial per millorar l’autogestió 

de la malaltia tenint presents les TICs. Mireia Sans. Directora 

Assistencial del CAP Comte Borrell. 

 

 Participació i experiència del pacient en el programa d'atenció i 

educació terapèutica dirigit a pacients amb bomba d'insulina. 

Margarita Jansà, infermera de la Unitat de Diabetis. Programa 

d’Atenció a la Cronicitat de l’Hospital Clínic. 

 

 Participació del ciutadà en la definició de polítiques públiques de 

Salut:  Criteris de Planificació de l’Atenció Continuada i Urgent  

del Pla Nacional d’Urgències de Catalunya (PLANUC). Consol 

Heras, Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació del  

Departament de Salut 

Modera:  Joan Escarrabill. Director del Programa de Cronicitat de 

l’Hospital Clínic.  

19:00 Conclusions i cloenda 

Els ciutadans al volant. De saber-ne l’opinió a la coproducció de 

serveis 
 

Anem tenint cada cop més experiència en l’articulació de la participació dels 
ciutadans en les decisions que es prenen en els sistemes de salut. Però més enllà 
de les frases grandiloqüents (Res pel pacient, sense el pacient, etc.), hem de 
reconèixer que encara no en sabem prou, que iniciar aquest camí provoca dubtes i 
incerteses, que estem lluny d’aconseguir que aquesta sigui una pràctica 
generalitzada, i que algunes organitzacions tenen molt més camí recorregut que 
d’altres. 
Una primera pregunta que ens hauríem de fer és quins objectius volem aconseguir 
fent que els ciutadans passin de companys de viatge a partners. També caldria 
debatre en quins àmbits es pot establir aquesta participació i si les característiques 
dels àmbits requereixen mètodes o aproximacions diferents.  
Impulsar la participació dels ciutadans hauria de servir per canviar coses que fem i 
no per quedar-nos en la fase superficial de saber què pensen els pacients sobre 
allò que ja fem. Quin paper real podem atorgar al ciutadà en la implementació 
dels canvis necessaris que requereix el nostre sistema nacional de salut?  
En aquesta sessió parlarem de quatre projectes en quatre àmbits de participació 
diferents que han començat a obtenir resultats i debatrem sobre què ha sortit bé, 
què no i com ho podríem fer per ajudar a avançar el nostre sistema de salut i 
orientar-lo més clarament cap a les decisions compartides.  
 

Jaume Benavent. Societat Catalana de Gestió Sanitària 

 

https://goo.gl/forms/Cf4HyIUr1ftvRfBH3
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mailto:scgs@academia.cat

