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6ª Jornada anual “Right Care”

MODELS AVANÇATS EN INTEGRACIÓ 

DE SERVEIS SOCIALS I SANITARIS

La societat actual compta amb grups emergents de persones amb necessitats socials i 

sanitàries difícils d’encaixar en el model d’oferta de serveis, i així veiem com moltes persones 

fràgils i vulnerables son recollides per les ambulàncies i van a raure a les urgències 

hospitalàries. Amb la finalitat de posar-hi ordre, s’observen arreu moltes iniciatives de 

coordinació entre nivells assistencials, però massa sovint la fragmentació persisteix i els 

serveis no aconsegueixen ajustar-se al que necessita cada persona.

Des de la Secció de Gestió Clínica de la Societat Catalana de Gestió Sanitària, convençuts de 

la necessitat d’iniciatives disruptives en aquest terreny, proposem enguany un debat sobre 

què fan i com ho fan, a nivell mundial, els més agosarats, i per això hem triat dues línies de 

debat: els projectes que han posat el focus en l’augment de les competències infermeres 

(primera taula) i les que ho han fet en la integració real dels serveis socials i sanitaris (segona 

taula).

Aquest tema ens sembla tan transcendent que hem convidat a compartir aquesta Jornada 

“Right Care” a diverses societats: la d’infermeres de família (AIFiCC), la de metges de família 

(CAMFiC) i la de geriatria (SCGiG), a més del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat 

del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. I, és clar, també ens interessa sentir 

l’opinió de tots els que vingueu a compartir aquesta jornada amb nosaltres.

Us hi esperem!

Jordi Varela

President de la Secció de Gestió Clínica
Societat Catalana de Gestió Sanitària

MODELS AVANÇATS EN INTEGRACIÓ 

DE SERVEIS SOCIALS I SANITARIS

Organitza:

Secció de Gestió Clínica

www.scgs.cat

@gestiosanitaria

Col·laboren:

Amb el suport:



14:00h. CLOENDA

9:30-11:30h. PRIMER DEBAT: MODELS QUE HAN POSAT EL FOCUS 
EN LES COMPETÈNCIES INFERMERES 

Vicente Ortún. Moderador. Professor emèrit i exdegà del 
Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu 
Fabra i investigador principal del seu Centre de Recerca en 
Economia i Salut (CRES). PhD en Economia, estudis de doctorat en 
Salut Pública en Johns Hopkins, acadèmic visitant del Departament 
d’Economia del Massachusetts Institute of Technology.  

L’aposta de les infermeres per una atenció més valuosa de les persones fràgils 
i vulnerables

Doris Grinspun. Directora General de l'Associació Professional 
d'Infermeres d'Ontario (RNAO). Nascuda a Xile i resident a 
Canadà des de 1989. Va estudiar el grau d’infermeria a Israel, un 
Màster en Infermeria Clínica a la Universitat de Michigan i el 
doctorat en Sociologia a la Universitat de York de Toronto. 
Lluitadora incansable per l'equitat, els drets humans i l'accés 
universal als serveis de salut.

Integrant els serveis socials i sanitaris. Una mirada des de la International 
Fundation of Integrated Care (IFIC) 

Toni Dedeu. Director de programes de la International 
Foundation of Integrated Care (IFIC). ExDirector de l'Agència de 
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Màster 
en Health Economics de la UPF i Màster en Healthcare 
Management de la Universitat de Manchester. En la seva carrera 
hi compta l’experiència d’haver estat metge de família, consultor i 
investigador.  

11:30-12:00h. COFFE-BREAK 

El model PACE als estats units. Una trajectòria de 35 anys d’integració de serveis 
en l’àmbit comunitari

Marco Inzitari. Geriatre. Director d'Atenció Intermèdia, Recerca 
i Docència del Parc Sanitari Pere Virgili. President de la Societat 
Catalana de Geriatria i Gerontologia. Doctor en Fisiopatologia 
Clínica de l'Envelliment per la Universitat de Florència i la 
Universitat de Pittsburgh. Màster en gestió i direcció d'institucions 
sanitàries per la UAB i per ESADE. Investigador adscrit al VHIR 
amb el lideratge de diversos projectes internacionals. Professor 
titular de Medicina per la UAB. 

12:00-14:00h. SEGON DEBAT: MODELS QUE HAN POSAT EL FOCUS 
EN LA INTEGRACIÓ DE SERVEIS SOCIALS I SANITARIS

Jordi Riba. Moderador. Diplomat en Treball Social per la UB. 
Màster en Treball Social Sanitari de la UOC. Després de 22 anys 
com a treballador social en diferents equips d’atenció primària, 
ara és responsable de l'Àrea de Treball Social de la Gerència 
Territorial de Barcelona de l'Institut Català de la Salut. Editor del 
blog "ENFOCATSS".

El model Buurtzorg Netherland: una proposta disruptiva per al treball 
infermer comunitari

Iris Lumillo. Doctora en Ciències Infermeres per la Universitat 
de Barcelona. Especialista en infermeria familiar i Comunitària. 
Treballa com a gestora de casos a la Unitat d'Atenció a la 
Complexitat de la SAP Dreta de la Gerència Territorial de 
Barcelona, Institut Català de la Salut. Vocal de l’Associació 
d’Infermeria Familiar i Comunitària  de Catalunya. Ha realitzat 
una estada clínica a Buurtzorg Netherland.  

La veu dels pacients en els projectes d’integració de serveis del NHS anglès

Don Redding. Director de polítiques i col·laboracions del 
National Voices al National Health Service anglès. És un líder 
reconegut en el desplegament de l’atenció centrada en les 
persones. Anteriorment havia estat periodista i havia treballat al 
Picker Institute Europe.

L’experiència catalana en integració de serveis socials i sanitaris

Sebastià Santaeugènia. Director del Programa de Prevenció i 
Atenció a la Cronicitat i del Pla Director Sociosanitari del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
Especialista en Medicina Interna. Doctor en medicina per la UAB. 
Màster en direcció d’institucions sanitàries per la UAB.  Membre 
del comitè operatiu del Programa Interdepartamental d’Atenció i 
Interacció Social i Sanitària (PIAISS).

PROGRAMA

9:00 h. INAUGURACIÓ

9:15h-9.30h. PRESENTACIÓ DE LA JORNADA 

Pere Vallribera. President de la Societat Catalana de Gestió Sanitària (SCGS).

Jordi Varela. President de la Secció de Gestió Clínica.

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ:
 

Preu socis Societat Catalana de Gestió Sanitària: 15€ 

Preu no socis: 30€  

Per a inscripcions, empleneu aquest formulari que també trobareu a la web www.scgs.cat 

Per a més informació envieu un correu electrònic a l'adreça scgs@academia.cat

La jornada es celebrarà en castellà i anglès. 

Hi haurà servei de traducció simultània.

MODELS AVANÇATS EN INTEGRACIÓ 

DE SERVEIS SOCIALS I SANITARIS

http://inscripcions.academia.cat/form.php?id=1014

