Terminis de presentació i calendari
• Límit de presentació de projectes: fins el 15 de juliol.
• Publicació de la llista de puntuació dels treballs presentats (quatre primers de cada categoria,
dos seran premiats el dia de la jornada): 15 de setembre.
• Durant el mes de novembre es celebrarà la jornada d’entrega dels premis, en el qual es
presentaran dos dels projectes premiats de cada categoria.

PRESENTACIÓ DE PROJECTES
1. Pàgina primera:
a. Títol descriptiu del projecte.
b. Autor/s del projecte. En cas de més d’un, el primer autor serà la persona de contacte
(identificar adreça electrònica de contacte) i el referent en cas de resultar guanyadors.
c. Centre/s sanitari/s de referència.
2. Descripció del projecte:
a. Objectiu,
b. Mètode de treball
c. Calendari
d. Lloc d’implantació
e. Participants.
f. Descripció de la intervenció.
3. Resultats obtinguts. Indicadors.
4. Conclusions.
5. Bibliografia.
Extensió màxima: 12 pàgines amb lletra Arial 10 amb espaiat 1,5.
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Enviar els documents que es presenten a concurs a l’adreça electrònica scgs@academia.cat
abans del 15 de juliol de 2018.

Quantitat econòmica
Es premiaran els dos primers projectes de cada categoria amb millor puntuació.
Per a cada categoria, els projectes guanyadors rebran un premi en metàl·lic de reconeixement a
l’excel·lència en models de gestió de coordinació i integració de la Societat Catalana de Gestió Sanitària
pels imports següents:

4.500€ el primer premi

1.500€ el segon premi

La quantitat els lliurarà al centre des d’on l’autor/s hagin presentat el projecte, i s’abonarà a través del
representant legal del centre sanitari premiat, en cap cas a una persona física.

www.scgs.cat
@gestiosanitaria
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Societat Catalana de

Gestió Sanitària

Patrocina:

Uns nous guardons per premiar projectes d’èxit

PROCEDIMENT

Els sistemes sanitaris s’enfronten des de temps difícils de quantificar, al repte de la integració en
l’atenció a les persones. L’evidència demostra que la fragmentació en l’atenció als malalts causa
dèficits en la pràctica clínica, pèrdues d’eficiència en la gestió de recursos i insatisfacció per part de les
persones ateses. L’actual endèmia de la cronicitat, per èxit de la terapèutica, i, per tant, el maneig de
processos cada més llargs exigeix que la coordinació i la integració deixin de ser reptes, per passar a
ser valor indispensables i aconseguir així resultats acceptables.

Constitució del Comitè Científic

Ja fa anys que diverses organitzacions catalanes estan dissenyant i fent realitat projectes de gestió per
a la coordinació entre nivells assistencials (atenció primària, atenció especialitzada, sociosanitària i
social) per millorar resultats i també la percepció de la continuïtat de l’atenció per part dels usuaris.
Des de la Societat Catalana de Gestió Sanitària i ESTEVE volem portar a terme un projecte d’estímul i
reconeixement a aquelles iniciatives que s’estan duent a terme per part dels diversos equips i centres
de Catalunya. És per aquest motiu que per posar en valor els projectes d’èxit, hem creat els Premis als
Millors Projectes de Coordinació i Integració de la Sanitat Catalana.

La Societat Catalana de Gestió Sanitària nomenarà dotze membres que formaran part del comitè
científic. La composició d’aquest comitè garantirà la representació dels diversos nivells assistencials i
territoris de la geografia catalana.

Mètode de valoració
El comitè científic es constituirà en jurat dels premis i escollirà els millors projectes d’entre els
presentats, l’avaluació dels quals aportin un major valor, major qualitat o sigui més innovador en
aspectes com ara aquesta relació no limitativa:
• Models de gestió per a la promoció i consolidació d’una estructura organitzativa integrada més
àgil i eficaç.
• Processos de normalització compartits i sistemes d’integració de la informació.
• Estandardització de resultats: utilització d’indicadors comuns avaluables i comparables.

objectiu
Aquest projecte pretén facilitar el coneixement d’experiències que s’estan portant a terme en diverses
organitzacions i centres de salut de Catalunya per impulsar l’efectivitat, l’eficiència, la qualitat i la
innovació en la gestió a través de la integració assistencial, amb l’objectiu de posar-les en valor i poder
compartir-les.

• Models d’optimització de les transicions assistencials i petició de proves diagnòstiques.
• Desenvolupament i enfortiment de la continuïtat d’atenció per part d’infermeria.
• Cooperació i/o integració amb l’àmbit d’atenció social.
• Contribució de les noves tecnologies a la integració assistencial.
• Models compartits de millora de l’ús del medicament (selecció, adherència), l’atenció farmacèutica
i de logística del medicament.
• Projectes d’estímul a la docència, recerca e innovació amb participació de diferents nivells.

Què cal saber dels premis

I d’altres.

S’obrirà una convocatòria per tal que tots els professionals que treballen en centres d’atenció primària,
hospitals, centres sociosanitaris o de salut mental puguin optar-hi. Es tindran en compte projectes que
estiguin implantats i que aportin valor i innovació en els processos assistencials.

El barem que utilitzarà el jurat s’aplicarà de forma homogènia a totes tres categories i s’utilitzaran els
següents atributs:

S’hi podran presentar professionals a títol individual o col·lectiu, però sempre referenciant el projecte
al centre o organització des d’on s’ha executat. Un professional podrà participar com a màxim en dos
projectes presentats a concurs dins d’una mateixa edició.
Es premiaran els millors projectes avaluats, per tant implantats, sense limitació temporal, sobre models
de coordinació i integració que facin participar a més d’un nivell assistencial.
S’estableixen tres categories depenent del centre o nivell que lidera el projecte:
• Projectes liderats des de centres d’atenció primària.
• Projectes liderats des d’hospitals, centres sociosanitaris i centres de salut mental.
• Projectes liderats des de la organització sanitària integrada o xarxa de centres.

1. Multidisciplinaritat – intersectorialitat: participació de més d’un estament, nivell o disciplina
professional. Relació entre sectors.
2. Valor de millora: estimació del grau de millora aportat des del punt de vista de sistema sanitari
i des del punt de vista dels pacients.
3. Innovació: originalitat, grau de renovació del procés avaluat, primícia.
4. Factibilitat: senzillesa, costos associats, escalabilitat, reproductibilitat.
5. Presentació de resultats: Indicadors de resultats incorporats, impactes mesurats.
Es premiaran als dos projectes que sumin millor puntuació en el global del barem per cada categoria.
La resolució del jurat serà inapel·lable.

