
 

 
 

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

CURS ACADÈMIC 2017-2018 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
És necessari confirmar la seva assistència emplenant aquest formulari. Per 
a més informació podeu enviar un correu electrònic a scgs@academia.cat 
 
Aquesta és una sessió adreçada i gratuïta per als socis de la SCGS. Les persones que no siguin 
sòcies caldrà que s’adrecin a la recepció i pagar un import per a no socis de 10 €.                     

 

 

 

 

Presenten i moderen:   

Jordi Varela, president de la Secció de Gestió Clínica de la Societat 

Catalana de Gestió Sanitària.  

Anna García-Altés, Observatori del Sistema de Salut de Catalunya. 

 Disminució de la mortalitat per fractura de fèmur a l’Hospital 

Universitari Mútua de Terrassa.  Pablo Castillón. Responsable de la 

Unitat de traumatologia geriàtrica. Hospital Universitari Mútua de 

Terrassa. 

 Disminució temps agulla en el tractament de l’ictus isquèmic.  

Francesc Purroy. Coordinador de la Unitat d’ictus. Hospital 

Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. 

 Disminució del percentatge de parts per cesària a la Fundació Sant 

Hospital de La Seu d’Urgell.  Rosa Rogé Torra. Llevadora de la 

Unitat MaternoInfantil de la Fundació Sant Hospital. 

 Valoració preventiva i activa de comorbiditats mèdiques en 

pacients geriàtrics quirúrgics. Carme Busqué Balsells. Cap de 

Gestió Assistencial. Consorci Sanitari de l’Anoia. 

 El Programa de control d’Infecció Nosocomial i Política Antibiòtica 

de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Joaquin Lopez-Contreras. 

Director del Programa de control d’Infecció Nosocomial i Política 

Antibiòtica. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

Posant en valor l’efectivitat clínica per a la gestió sanitària 
 
Sovint es defineix efectivitat clínica com “l’aplicació del millor coneixement 

derivat de la recerca, experiència clínica i preferències del pacient per 

aconseguir processos i resultats òptims en l'atenció sanitària”. La persecució 
de l’efectivitat clínica porta implícits aspectes tant rellevants com l’eficàcia, 

l’adequació o l’accessibilitat, i és el principal factor determinant de 
l’eficiència d’un centre sanitari. 

 

L’objectiu de la Central de Resultats és mesurar, avaluar i difondre els 
resultats en salut i qualitat assolits pels diferents agents que integren el 

sistema sanitari, amb la intenció de retre comptes cap a la ciutadania i els 
professionals i, també, afavorir la comparació entre proveïdors -

benchmarking- i identificar les millors experiències (idealment, incloses a 

l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya -OIGS-). 
 

Aquesta sessió pretén mostrar quatre exemples d’experiències que tenen 
bons resultats, posant en valor l’efectivitat clínica com a element cabdal en 

la gestió sanitària per tal de millorar la qualitat de l’assistència. 
Anna García-Altés 

Observatori del Sistema de Salut de Catalunya 
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) 

Departament de Salut 

 

https://goo.gl/forms/irIHOr3cy7lJ8vzs2

