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Inscripcions: Cal confirmar assistència emplenant el formulari que 
també trobareu a la web www.scgs.cat. Per qualsevol dubte us podeu 
adreçar al correu electrònic a scgs@academia.cat (Gemma Bruna) 
 

 

17:00  

 

 

 

Taula rodona i debat posterior obert al públic 

Introducció: 

Desconstruir per reconstruir? 

Jordi Varela, president de la Secció de Gestió Clínica de la SCGS 

 

Ponents: 
 

 Dispositius i organització d’atenció a la complexitat a la ciutat de 

Barcelona. Rafael Ruiz, gerent de l’àmbit d'atenció primària 

Barcelona ciutat. Institut Català de la Salut (ICS) 

 

 Models organitzatius d’atenció al pacient crònic i la seva 

avaluació a la gerència metropolitana nord de l’ICS. Núria Prat, 

directora de la Direcció d'Atenció Primària. Gerència territorial 

Metropolitana Nord. ICS 

Modera  Xavier Bayona. Secció de Gestió Clínica de la SCGS. 

Coordinador del Grup de Gestió de la Societat Catalana de Medicina 

Familiar i Comunitària (CAMFiC).  

19:00 Conclusions i cloenda 

 

Segmentar per canviar?  
Debat sobre la provisió de serveis a l’atenció primària 
 
Kaiser Permanente va segmentar la seva població de mutualistes segons 
complexitat clínica i risc, com un primer pas per ajustar l'oferta de serveis a 
les necessitats previsibles de cadascun dels subgrups poblacionals. En el 
nostre entorn s'utilitzen el GMA per estratificar la població, i els 
professionals ho tenen accessible. 
 
Ara que hem aconseguit segmentar la nostra població, és moment d'anar 
més enllà que una simple marca en la història personal de cada pacient? 
Seria oportú reorganitzar els equips d'atenció primària d'acord amb les 
necessitats de cada subgrup poblacional? Com garantim la continuïtat 
assistencial? 
 
En aquesta sessió analitzarem arguments en favor i en contra d'un canvi de 
model de provisió que hauria d'aportar més valor a les activitats de 
l'atenció primària. 
 

Jordi Varela i Xavier Bayona  
Secció de Gestió Clínica  

Societat Catalana de Gestió Sanitària 
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