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19.00 - 19:30h El Pla de Salut de Catalunya 2011-2015: les rutes assistencials

Moderadors:
Dra. Conxa Castell. Agència de Salut Pública de Catalunya
Dr. Ricard Tresserras. Direcció de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris

Les rutes assistencials: desenvolupament i implementació

Dr. Carles Blay. Programa d’Atenció a la Cronicitat

19:30-20:45h Taula Rodona: 

Implementació de la ruta assistencial de la diabetis: visió dels diferents àmbits 

Moderador:

Dr. Eduard Montanya. 
President del Consell Assessor sobre la diabetis- Agència de Salut Pública  Cat.

Ponents:
La implementació de la ruta assistencial de la diabetis: la visió des de l’Atenció Primària.

Dr. Josep Franch – CAP Raval

La implementació de la ruta assistencial de la diabetis: la visió des de l’Atenció hospitalària
Dr. Wifred Ricard. Hospital Josep Trueta. Girona

Com contribueix la implementació de la ruta assistencial de la diabetis en la gestió de l’atenció als pacients 
amb diabetis 

Dr. Àngel Jover. SAP Baix Llobregat Centre. Barcelona 

20.45h  Aperitiu/Refrigeri
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En el marc del Pla de Salut 2011-2015 i del Programa Prevenció i Atenció a la Cronicitat 
(PPAC), es va prioritzar el desplegament de l’atenció als 10 Processos Clínics Integrats de 
major impacte pel que fa a malalties cròniques a Catalunya, entre les quals es troba la 
diabetis. L’objectiu general d’aquest projecte és millorar l’abordatge clínic dels pacients 
amb aquestes malalties, dins l’àmbit territorial, en el recurs assistencial més adient 
segons grau i fase evolutiva, de manera que es redueixi la morbiditat i la mortalitat i 
millori la qualitat de vida dels pacients i l’autocontrol sobre la seva patologia.

La  ruta és la conseqüència del pacte –escrit i formal- entre professionals dels diferents
estaments, per donar resposta pràctica a determinades situacions de salut que afecten 
als pacients i que, dins l’àmbit territorial, precisen ser ordenades i expressades de forma 
explícita. El seu disseny incorpora a tots els proveïdors implicats en l’abordatge del 
problema de salut. Una RA estableix com s’organitzen els professionals d’aquests 
proveïdors per aplicar la millor praxi clínica. 

La ruta de la diabetis té per a objectius millorar l’atenció a les persones amb diabetis a 
través de la col·laboració entre professionals, la coordinació entre proveïdors, 
l’establiment i optimització dels circuits assistencials i la promoció de la bona pràctica,. 
contribuir a la reducció de la mortalitat i morbiditat de les persones afectades de DM, 
millorant els seus resultats en salut i qualitat de vida
En aquests moments que ruta de la diabetis porta un temps implantada en el territori, 
es planteja la realització d’una jornada per recollir l’opinió dels professionals dels 
diferents àmbits així com identificar els elements claus d’èxit i les barreres en la seva 
implementació.
La jornada va adreçada a persones amb responsabilitats directives i d’organització dins 
el sistema sanitari i a professionals sanitaris interessats en el tema.
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