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Pla de Salut 2016 – 2020. Línia 1:  

Carta de drets i deures 

Participació 

Cat@Salut La Meva Salut 
 

Objectius estratègics CatSalut GAC 2017: 

Llei universalització 

Desplegament proactivitat llistes d’espera 

Participació 

Cat@Salut La Meva Salut 

Carta de drets i deures 

 

Objectius AC contracte proveïdors: 

Atenció sanitària als ciutadans altres Comunitat 

autònomes (SIFCO) 

Cat@Salut La Meva Salut 

PLAENSA 

Reclamacions 

 

Marc d’Actuació d’Atenció al ciutadà 



Marc d’Actuació d’Atenció al ciutadà 



Model de relació Atenció al Ciutadà - 

Proveïdors 

 

- Reunions mensuals en  temes d’interès especial : Ex. seguiment llistes 

d’espera 

 

- Reunions bimestrals amb tots els proveïdors del territori. 

   Compartir experiències, transmissió d’informació, resolució dubtes. 

 

- Sessions informatives 

  



Accessibilitat: Llistes d’espera 



CatSalut 2017: Pla integral per a la millora de les llistes d’espera. 



Accessibilitat: Llistes d’espera – Objectius abordatge 2017 

Objectius de l’abordatge de les llistes d’espera 

 Reduir un 50% el temps mitjà d’espera en proves 

diagnòstiques 

 

 Reduir un 50% el temps mitjà d’espera en primeres 

visites a l’especialista 

 

 Reduir un 10% els pacients en llistes d’espera per 

intervencions quirúrgiques generats per l’increment 

derivat de la reducció del temps d’espera en el procés 

diagnòstic. 

· Recollits en el Pla de xoc i a complir-se en el termini de 12 mesos a partir de la seva 

aprovació. 

Compromisos 



Accessibilitat: Llistes d’espera – Procediments quirúrgics garantits 



Accessibilitat: Llistes d’espera – Procediments amb temps de referència  



Actuacions  mensuals per centre hospitalari   

- Seguiment  de la situació dels 3 procediments quirúrgics amb temps màxim 

garantit. 

 

- Seguiment  de la situació dels procediments quirúrgics amb temps de 

referència 

 

Accessibilitat: Llistes d’espera. Actuacions per part de la Regió Sanitària  

Actuacions  trimestrals per centre    

 

- Seguiment del temps d’espera de les CCEE analitzant aquelles especialitats 

amb més temps d’espera. 

 

- Seguiment del temps d’espera de les proves diagnòstiques analitzant aquelles 

amb més temps d’espera. 

 

- Seguiment del temps d’accés a l’Atenció Primària. 
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Llistes d’espera – Seguiment per part de la Regió Sanitària. Dades 



Actuacions  d’acord amb els drets i deures de la ciutadania   

Al Cat@Salut La Meva Salut els ciutadans poden consultar la  data de 

visita i proves diagnòstiques pendents de realitzar.  

 

A més des de juny del 2016 tots els usuaris en llista d’espera  quirúrgica 

visualitzaran  la seva situació a través d’aquest canal. : si està d’alta en 

llista, de baixa, i si s’ha derivat a un altre centre per la seva intervenció 

quirúrgica. 

Accessibilitat: Llistes d’espera  



Actuacions  d’acord amb els drets i deures de la ciutadania   

CatSalut. Instrucció 05/2016. Actuacions i informació que s’ha de facilitar a les 

persones incloses en el Registre de llistes d’espera quirúrgiques del Servei Català 

de la Salut 

 

A partir d’aquesta instrucció tots els centres SISCAT  han de facilitar als ciutadans 

inclosos en llista d’espera quirúrgica un document on a més de les dades 

administratives cal especificar procediment, data d’inclusió, i si és un procediment 

amb temps màxim garantit o temps de referència  

 

Accessibilitat: Llistes d’espera  

Dret a Disposar de tota la informació i el suport necessaris per 

garantir la dignitat i l’autonomia en la presa de decisions respecte 

del procés d’atenció. 



Actuacions  d’acord amb els drets i deures de la ciutadania   

Accessibilitat: Llistes d’espera  

La informació del temps d’espera per procediment quirúrgic amb temps màxim 

garantit així com tota la resta de procediments amb temps de referència es 

publiquen de manera semestral a la web del Catsalut. I a partir del juny d’aquest 

any es farà de manera mensual. 



Actuacions  d’acord amb els drets i deures de la ciutadania   

Accessibilitat: Llistes d’espera  

Gestió proactiva del Pla de xoc llistes d’espera quirúrgica; gestió de les 

trucades per a l’avançament de la Intervenció Quirúrgica en el propi centre  

d’acord amb el pla de xoc o la derivació a altres centres dels ciutadans en llista 

d’espera per a procediments quirúrgics amb termini màxim d’espera garantit i per 

a procediments quirúrgics amb temps de referència d’accés.   

Dret a Accedir als serveis i les prestacions sanitàries 

públiques en un temps adequat d’acord amb criteris 

clínics. 



 

- Acostar els serveis als ciutadans. Especialitzada fora dels centres hospitalaris 

traslladant-la als  CAP II 

 

- Establir sinergies entre centres per tal de compensar les desigualtats 

territorials en matèria de temps d’espera o per donar un millor servei al ciutadà. 

 

- Coordinació amb Can Ruti per l’atenció de la complexitat 

 

- Territori ric al disposar de diferents dispositius assistencials que presten 

assistència a la ciutadania en un marc de proximitat i d’eficiència.  

 

Accessibilitat: Llistes d’espera  

Actuacions   Barcelonès Nord 

3 Hospitals monogràfics: 

  

       Institut Guttmann 

       ICO Badalona 

       Recinte Torribera 

 

1 Hospital terciari : HUGTiP 

 



Gestió de l’opinió del ciutadà 



GESTIÓ RECLAMACIONS 

CatSalut. Eines per Conèixer l’Opinió del Ciutadà 

- RECLAMACIONS 

 

L'expressió de l'opinió de l'usuari en relació amb un acte o procés assistencial que no  

l'ha satisfet, i de la qual l'usuari n'espera  una resposta i/o actuació. 

 

 

- ENQUESTES DE SATISFACCIÓ: PLAENSA 

 

Eina per avaluar la qualitat de servei i el grau de satisfacció de les persones usuàries  

amb els diferents serveis sanitaris públics, amb l'objectiu d'obtenir informació que resulta  

molt valuosa per dissenyar i implementar estratègies de millora de la qualitat en la provisió  

d’aquests serveis. 

 



GESTIÓ RECLAMACIONS AMB MOTIU DE TRACTE 

La reclamació: una oportunitat de millora 

L.1. (IV:II) Transformació del model d’atenció: millor qualitat, accessibilitat i seguretat en les intervencions 

sanitàries. Programa Seguretat del pacient  

 

La reclamació és: 

 

- Un Dret del ciutadà 

- Una forma de participar   

- Una estratègia d’empresa 

- Una oportunitat de millora per l’organització 

- Una expectativa de millora pel ciutadà 

 

 

Consideracions: 

 

- Qui reclama no necessàriament ha de ser conflictiu. 

- Encara que “no tingui raó” el ciutadà  té dret a presentar una reclamació. 

- Sempre és conseqüència d’una demanda de servei o d’una relació no satisfactòria. 

- El ciutadà percep que s’han vulnerat els seus drets i n’espera una actuació i resposta. 

 

 

Instrucció 03/2004 del CatSalut: 

 

-Assistencial 

-Tracte 

-Informació 

-Organització 

-Habitabilitat i confort 

-Documentació 

 

Podeu consultar la instrucció 04/2004 escanejant el següent codi QR 



Identificar:  

 

- Situacions susceptibles de millora.  
(baixa inter-relació sistema sanitari – social) 

 

- accions de millora territorials.  

 

- Iniquitats del servei que es presta segons territori.  
(cartera de servei diferent) 

 

-  Patologies emergents sense solució per part del sistema. 

 

- Desconeixement per part dels ciutadans d’aspectes bàsics com la 

cartera de serveis i els drets i deures. 

 

 

 

PER A QUÈ ENS SERVEIXEN LES RECLAMACIONS? 

GESTIÓ RECLAMACIONS 



Àrea de 
prevenció 

Actuacions de 
tractament per a 
la millora de les 

relacions 
interpersonals 

amb la 
ciutadania. 

Actuacions 
d’informació a 
la ciutadania 

Actuacions 
formatives 

Actuacions 
estructurals 

Àrea de contenció 
del conflicte i 
protecció del 
professional 

Reforç i 
emparament al 

professional 

Àrea 
d’incentius 

Reforç positiu 

Reforç negatiu 

Altres 
actuacions de 

millora 

ACTUACIONS DE MILLORA 

GESTIÓ RECLAMACIONS AMB MOTIU DE TRACTE 



Drets i deures i pla de salut 

Transformació del Sistema. De pacient passiu a ciutadà actiu.   

Marc legal 
 

* Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre 

els drets d’informació concernent a la salut, 

l’autonomia del pacient i la documentació 

clínica 

 

Autonomia 

- Consentiment informat 

- Voluntats/ directius anticipades  

 

Informació assistencial 

- Accés a la Història Clínica 

- HC3 

 

* Principis de la Bioètica: 

- Beneficència 

- No maleficència 

- Autonomia 

- Justícia 

 

 

Línies Estratègiques  i nous reptes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tres eixos vertebradors del Pla de Salut: 

 

1. Més salut i qualitat de vida 

2. Transformació del model d’assistència: 

     millor accessibilitat i resolució 

3. Modernització del model organitzatiu: 

     un sistema més sòlid i sostenible 

 

 



PLAENSA 



PLAENSA – Atenció urgent hospitalaria 

2016 



PLAENSA – Atenció urgent hospitalaria 2016 - Objectius 



PLAENSA – Atenció urgent hospitalaria 2016 – Fitxa Tècnica  



PLAENSA – Atenció urgent hospitalaria 2016  



PLAENSA – Atenció urgent hospitalaria 2016 - FHES 



PLAENSA – Atenció urgent hospitalaria 2016 - FHES 



PLAENSA – Atenció urgent hospitalaria 2016 – Comparació UP 2016 Vs. Catalunya 2016 



PLAENSA – Atenció urgent hospitalaria 2016 – Comparació UP 2013 Vs. 2016 



PLAENSA – Atenció urgent hospitalaria 2016 – Vs. Millors resultats de Catalunya 



PLAENSA – Embaràs i part puerperi 

2016 



PLAENSA – Embaràs i part puerperi - Objectius 



PLAENSA – Embaràs i part puerperi – Fitxa tècnica 



PLAENSA – Atenció urgent hospitalaria 2016  



PLAENSA – Embaràs i part puerperi 



PLAENSA – Embaràs i part puerperi 



PLAENSA – Embaràs i part puerperi 



PLAENSA – Embaràs i part puerperi – UP Vs. Millors resultats de Catalunya 



PLAENSA -  

Resultats Enquestes 

Identificar àrees de millora 

Accions/ actuacions  

Avaluació 



Una APP que ens mostra informació a temps real de l’estat dels serveis 

d’urgències dels centres hospitalaris de tota Catalunya a través del teu 

dispositiu mòbil. 

La informació que trobarem serà per especialitats el nombre de malalts en 

espera i el temps d’espera dels malalts 4 i 5. 

ACCESSIBILITAT –  Servei  a disposició de la ciutadania 



061CatSalut Respon. On es poden realitzar consultes sobre qualsevol problema 

de salut, donen els consells corresponent o orientació del recurs més adequat a la 

demanda: CAP, servei urgències hospital, activar un recurs de Transport Sanitari 

Urgent o un metge a domicili. 

ACCESSIBILITAT –  Servei  a disposició de la ciutadania 





 

Jornada formativa de Documentació i 

Administració Sanitària de la FHES 
Recolzar el present, millorar el futur 

15 de maig de 2017 

 
Un segle de salut i coneixement  

1917-2017 


