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El sistema sanitari actual s'enfronta, en els últims anys, a canvis en les tendències
estructurals de caràcter social (envelliment, cronicitat, etc.), tecnològic (noves teràpies,
nous tractaments, etc.) i econòmic, amb el consegüent augment de pressió sobre els
recursos públics.
En aquest context i amb l'objectiu de donar resposta als reptes de futur i a guiar la
transformació del nostre sistema sanitari va néixer el Pla de Salut de Catalunya 2011
2015, marc de referència de totes les actuacions públiques en matèria de salut en
l'àmbit de la Generalitat de Catalunya.
Aquest Pla estratègic integra tant la perspectiva de salut com la de serveis, incloenthi un pla d'actuació mitjançant
l'execució de projectes concrets basats en l'organització i la gestió dels serveis sanitaris.
Els tres eixos o prioritats claus del canvi establert en el Pla de Salut es basen en: programes de salut i millor qualitat
de vida per als ciutadans, transformació del model d'atenció (millor qualitat, accessibilitat i seguretat en l'atenció) i
modernització del model organitzatiu mitjançant un sistema sanitari més sòlid i sostenible.
Les Jornades anuals del Pla de Salut constitueixen un marc idoni per donar a conèixer els projectes locals, que es
desenvolupen seguin els tres eixos prioritaris i que posen de manifest les diferents actuacions que s'estan portant a
terme a Catalunya.
Les experiències finalistes de la IV Jornada del Pla de Salut de Catalunya, que es va celebrar el 2014, són un bon
exemple de la transformació del model d'atenció i organització del sistema sanitari públic, motiu pel qual els
compartim a continuació.
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El model de contractació de l'atenció sanitària proposat al Pla de Salut 20112015
s'orienta cap als resultats en salut, una major integració entre nivells assistencials, així
com un estímul de l'eficiència del sistema. Algunes de les iniciatives d'aquest cap han
estat, entre altres, el pagament orientat als resultats en salut o els acords de risc
compartit.
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El model proposat en el Pla de Salut 20112015 centra la gestió del sistema en els
resultats de salut. Els resultats clínics, és a dir, una millora de la salut i l'atenció a la
població, són el concepte clau al voltant del qual gira el model de planificació i
contractació de servei, que agafa de base l'evolució de les necessitats de la població i
adapta el model a cada territori.
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Amb l'objectiu d'obtenir millors resultats en matèria d'atenció i medicaments, des del Pla
de Salut es promou el desenvolupament i implantació de polítiques de seguretat i de
qualitat al llarg del procés farmacoterapèutic.
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Per fer front al repte d'aconseguir la transformació en el model d'atenció neixen iniciatives encaminades a millorar la
qualitat, accessibilitat i seguretat de les intervencions sanitàries. Les experiències seleccionades es basen a promoure
un sistema més orientat als malalts crònics, més resolutiu des dels primers nivells i en el territori, així com un

sistema de qualitat i equitat en l'alta especialització. Fer un seguiment i avaluar els resultats d'aquestes experiències
permetrà conèixer si s'està evolucionant cap a la direcció correcta.
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