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XII JORNADA DE DEBAT PER A DIRECTIUS  
D’EQUIPS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 

Gestió clínica: el millor per a vostè? Qui decideix?  
(decisions compartides) 

 
4 de juny de 2015 IDEC UPF - C/Balmes  132, 08008 Barcelona 

 
 
 
 
Quan parlem de gestió no hem d’oblidar mai la gestió clínica, que permet que la gestió de 
recursos tingui èxit. El debat cal que se centri en aquest àmbit que permetrà millorar les 
estratègies que augmentaran la qualitat del servei que donem als ciutadans en un model 
sanitari basat en la solidaritat, l’ equitat i la universalitat. 
 
El debat que cal compartir entre directius, sanitaris i ciutadans, ha d’estar dirigit a un triple 
objectiu (triple aim): el que es faci ha de ser bo per al pacient, bo per al conjunt de la societat i a 
un cost raonable. 
 
S’ha evolucionat, estem caminant més enllà de la medicina basada en l’evidència. En la 
persecució del triple objectiu cal treballar de la forma més adequada, centrant-nos en 
pràctiques de valor, que disminueixin les bosses d’ineficiència, amb l’ajuda dels ciutadans i dels 
pacients a qui hem d’involucrar en les seves cures.  
 
En la Jornada de Debat per a Directius d’Atenció Primària d’enguany, que organitzem els grup 
de treball de gestió de la CAMFiC i l’AIFiCC, proposem centrar el debat en la gestió clínica i en el 
que es coneix com el Right Care que podrien traduir com l’atenció més adequada. Per aquesta 
raó, també hem convidat a ciutadans -a més de professionals- a participar de la reflexió. 
 
T’animem a venir a la Jornada i a participar-hi a través de les votacions que es realitzaran en viu 
a l’entorn del debat que es realitzarà. 
 
 
El comitè organitzador 
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PROGRAMA 
 
8:30h Recollida de documentació 
 
9:00h Taula inaugural 
 
9:30h Conferència inaugural: “El pacient davant del sistema sanitari” 

Albert Espinosa Puig, escriptor, director, actor i guionista de cinema, teatre i televisió. 
 
10:30h Cafè 
 
11:00h Taller-debat de gestió clínica "Right care":  pràctiques amb valor afegit a la consulta del dia a 
dia. 
 
 Moderadora:  

Àngels  Potrony Cardeñes, grup de gestió AIFiCC. 
 Ponents: 

Marta Vilanova Vila, diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona. Màster 
en  Salut Pública per la Universitat Pompeu Fabra. Màster en educació per a la salut. 
Coordinadora científica del programa Fifty-Fifty de salut comunitària, dirigit per Dr. 
Valentí Fuster. 
Oscar Garcia Gimeno, metge de família, EAP Can Bou. Col·laborador del Projecte 
Essencial (AQuAS).   
Susana Lastra, pacient expert en MPOC 

 
12:30h Taller-debat de gestió clínica el "triple aim": bo per al pacient, bo per a la població-societat i 
amb costos assumibles.  
 
 Moderador:  

Xavier Frias Garrido, grup de gestió CAMFiC. 
 Ponents: 

Rosa Cobacho Casafont, diplomada en infermeria. Llicenciada en Antropologia  social, 
Màster en Counseling, infermera a Althaia ABS-1 de Manresa. 
Xavier Jusmet Miguel, metge de família    
Reza Abouzari Kashefi, metge rehabilitador. Responsable del servei de rehabilitació SAP 
Delta Llobregat. 

 
14:00h Cloenda 
             

Antoni Peris Grau, comitè organitzador de la jornada, CAMFiC 
Fina Araque Serradell, comitè organitzador de la jornada, AIFICC 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

Participa amb l’etiqueta: 

#DirectiusAP  
@camfic 

Col·labora: 


