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Els objectius de l’EAP Osona Sud-Alt Congost estan alineats amb el Pla de
Salut de Catalunya 2016-2020 amb la finalitat d’abordar els reptes que aquest
incorpora a partir de l’anàlisi de la situació de la salut i dels serveis, de la
valoració dels projectes i dels canvis organitzatius introduïts a partir de l’anterior
Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 i de la presa en consideració del context
social i econòmic on es volen inscriure les polítiques de salut.
L’EAP Osona-Sud Alt Congost incorpora en el seu Pla Estratègic cadascun
d’aquests reptes que afecten l’ABS Centelles:
1. Reduir les desigualtats socials en salut. Contribuir des de l’Atenció
Primària a la disminució de les desigualtats socials en Salut, adoptant
una estratègia de col·laboració amb l’Administració Sanitària i Social i
amb la Comunitat.
2. Donar una atenció social i sanitària més integral i integrada.
3. Acostar les prestacions a les necessitats de les persones: millorar
l’accessibilitat i la resolució.
4. Organitzar-se millor per ser més efectius, sobretot en els casos de
problemes de salut que son causes importants de mort, de malaltia de
discapacitat o de patiment o que afecten a persones vulnerables o en
risc de ser-ho (codi IAM, ICTUS, Politraumàtic, Risc de suïcidi i circuit
CDR càncer).
5. La prevenció com element fonamental, potenciant les activitats de Salut
Pública orientades a la Promoció de la Salut en les diferents línies
d’actuació (PAFES, PAAS, vacunacions escolars...).
6. Facilitar un rol més actiu dels ciutadans , treballant l’educació per a la
salut durant totes les etapes del cicle vital, el foment de la autocura i la
capacitat de gestió de la pròpia salut i, estimular la participació del
ciutadà en la definició de les necessitats de salut de la comunitat i
incloure criteris d’atenció centrada en la persona en l’avaluació de les
prestacions.
7. Potenciar el lideratge dels professionals. Un sistema sanitari proper a les
necessitats assistencials de la població ha de comptar amb la implicació
dels professionals en tot el procés assistencial, però també és important
que aquesta implicació s’ampliï a l’organització dels serveis i la gestió
dels centres.
8. Reforçar el model d’autogestió del nostre EAP.
9. Potenciar un sistema transparent que es compromet formalment,
s’avalua i rendeix comptes. És imprescindible fer una valoració
permanent del grau d’acompliment que s’espera del sistema de salut en
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termes d’accés, d’atenció, d’efectivitat, d’eficiència i dels resultats de
salut assolits. L’avaluació dels resultats en tot el procés assistencial ha
d’ajudar en la construcció d’un sistema sanitari integrat i de qualitat.
D’altra banda, l’impuls de l’avaluació té un sentit de retre comptes però
també d’aportar transparència al sistema, promoure bones pràctiques i
donar suport a la presa informada de decisions per millorar el sistema.
10. Implementar les tecnologies de la Informació i Comunicació (TicSalut,
BigData i Intel·ligència Artificial).
11. Innovar com a motor de transformació. La recerca i la innovació són
elements crucials per millorar tant els procediments terapèutics
com els processos assistencials. La recerca orientada a
optimitzar el tractament de les patologies prevalents i la
innovació per millorar l’atenció que se’ls presta és, doncs, part
de la bona pràctica assistencial.

ELABORAT PER:

REVISAT PER

(gestor del procés)

(comandament del gestor)

Silvia Narejos

Ramon Vilatimó

CRITERIS DE DIRECCIO

