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Resum
S’explica que el primer que s’ha de definir entre tots els presents és:
l’objecte de treball, la metodologia a seguir i la durada, que vindrà
determinada pels objectius marcats.
El proveïdors sanitaris proposen com a objecte de treball 3 blocs temàtics:
- Atenció Primària
- Atenció especialitzada
- Prestacions de serveis.
A nivell metodològic es marca una primera part explicativa amb la
presentació del tema i una segona part de debat.
Tothom es mostra en acord amb la proposta plantejada i es comença amb
el tema de l’atenció primària.
La presentació és a càrrec de la Sra. Araceli González del CatSalut. Es parteix
de la idea de veure la globalitat i després la realitat que aplica cada
proveïdor. (annex 1)
Els punts presentats són:
- Les àrees bàsiques de salut en relació als Centres d’atenció Primària.
Que són els Caps i equips atenció primària, els serveis que ofereixen
i com es regula l’accessibilitat a través de l’ordre SLT/102/2015.

-

-

Les modalitats de Programació i tipus de demanda. (cada proveïdor
explica el seu funcionament).
Serveis o dispositius d’atenció continuada o suport al territori (061
respon, 112, més el Cap Rambla, el Cap terrassa Nord i també els
hospitals).
Nous serveis de suport d’atenció al territori no presencial (la meva
salut i la e-consulta)
Grau de satisfacció en atenció primària a través del PLAENSA, s’aplica
cada 2 anys.

A nivell d’intervencions els temes sorgits:
-

-

-

Com es contempla l’accessibilitat de persones amb necessitats
especials?. Es comenta que actualment s’ha començat a treballar a
través d’una comissió sorgida en la mateixa taula i amb la implicació
dels proveïdors sanitaris.
Com es pot millorar la rehabilitació de les diferents patologies, tant
pel que fa a llistes d’espera com al temps que s’hi dedica per sessió,
que es considera del tot insuficient en determinades malalties
neurològiques.
Es remarca la necessitat de tractar temes com el pla estratègic de
salut.
Finalment que tota la informació va resultar útil, pertinent i
interessant, però poc espai per al debat, que s’haurà de tenir present
en les properes reunions.

Acords:
- La propera sessió tractar el tema de l’atenció especialitzada.
- Dedicar alguna sessió a tractar el tema de la rehabilitació.
No es marca data per propera reunió.
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