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GESTIÓN PROFESIONAL. ATENCIÓN AL PACIENTE

En les últimes dècades,
28 de setembre de 2017
la conjunció de diversos
factors socials, econòmics,
Banc de Sang i Teixits
científics,
tecnològics
Sala d’actes
i demogràfics han fet
evolucionar els sistemes
Edifici Dr. Frederic Duran I Jordà
de salut, de manera
Passeig Taulat, 106 - 116 BARCELONA
que
requereixen
un
paper més proactiu dels
ciutadans en general i, especialment, dels pacients. S’ha passat d’un
paradigma assistencialista on els pacients tenien un paper passiu
a una atenció sanitària que té com a agent central als pacients,
adoptant, aquests, un paper actiu en la seva relació amb el sistema.
La visió que poden aportar els pacients i les seves famílies del funcionament
del sistema sanitari, des de la seva pròpia experiència, ens permet avançar
en la millora de l’atenció sanitària. La seva participació en les polítiques de
salut fa òbvia la transparència en els processos i en la seva simplificació, a
més de fer-nos a tots corresponsables de les polítiques de salut. No obstant
això, aquest segueix sent el gran repte de les administracions sanitàries.
Aquesta jornada pretén fer una reflexió activa, amb tots els actors, sobre la
situació actual, tant a nivell d’organitzacions sanitàries com de polítiques de
salut, i identificar aquelles àrees sobre les que hem d’actuar per a la seva millora.

Present i Futur en la Participació
del Pacient en el Sistema Sanitari*
15:30-16:00

16:00-17:00

Inaguració Institucional:

17:00-17:30 Coffe Break

Dr. José María Martínez, Director
de New Medical Economics
Sra. Yolanda Lejardi,
Coordinadora de Participació Social
del Departament de Salut.

17:30-18:30 Taula Rodona: Són efectius els
òrgans de participació en les
polítiques de salut?
Moderador: Dr. José María Martínez
• Dra. Núria Costa, Coordinadora
del Consell Consultiu de Pacients
de Catalunya.
• Sra. Angels Roca, Coordinadora
del projecte “No puc esperar!” de
l’Associació de Malalts de Crohn
i Colitis Ulcerosa de Catalunya
(ACCU Catalunya).
• Dra. Cristina Molina, Directora
del Pla Director de Salut Mental
i Addiccions del Departament de
Salut.
• Dr. Albert Altés, Hematòleg
i assessor de l’Associació
d’Hemocromatosi de Catalunya.

Taula Rodona: ¿Està
el pacient al centre del
sistema?
Moderadora: Dra. Roser Vallès,
Responsable de Promoció de la
Donació del BST.
• Sra. Katia Verger, Co-fundadora
d’ANiNATH (Associació de Nens
i Nenes amb Trasplantament
Hepàtic).
• Dr. Miquel Ribera, Dermatòleg
del Hospital Parc Taulí de
Sabadell. Assessor mèdic
d’Acció Psoriasi.
• Dr. Jaume Sastre, Neuròleg,
Subdirector del Centre
d’Esclerosi Múltiple de
Catalunya. Hospital Vall
d’Hebron.
• Sra. Oti Ragull, Vicepresidenta
de Associació Catalana
d’Hemofília.

18:30-18:45 Conclusiones:
1. Què s’està fent bé?
2. Què no es fa o es fa
malament?
3. Què podem fer ara?
4. Cap a on anem?

#NMEJORNADAPACIENTS

*La sessió serà impartida en català

Col·labora:

