
           
 

 

                                  
 

Societat Catalana de Gestió Sanitària 
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears  
 

CURS ACADÈMIC 2018-2019 

10 d’abril de 2019. De 17 a 19:00 h. 
Seu de l’ACMCB, Carrer Major de Can Caralleu 1-7, 08017 Barcelona 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Presentació de la situació a nivell internacional. Cristina Adroher 
Adjunta a la direcció de planificació de l’Hospital Sant Joan de Déu 
de Barcelona (HSJD). 
 

Debat. Què podem deixar de fer i quines competències podem 
desplegar de més? 
Modera:  Manel del Castillo, director gerent de l’HSJD de Barcelona i 
vicepresident de la Societat Catalana de Gestió Sanitària.  

Ponents: 
• Xavier Tarrado. Cap de cirurgia pediàtrica HSJD. 
• Ana Camara. Infermera gestors de casos Hospital Clínic. 
• Xavier Bayona. Metge de família. Equip d’Atenció Primària (EAP) 

Bellvitge. Institut Català de la Salut. 
• Enric Mateo. Infermer EAP Can Bou. Consorci Castelldefels Agents 

de Salut d'Atenció Primària. 

19:00 Conclusions i cloenda 

 

Repensant els rols professionals 
 
Un estudi publicat recentment a Health Affairs suggeria que fins a una quarta part 
de la feina dels metges d’atenció primària podria ser estalviada a través de noves 
formes d’organització i la introducció de nous perfils professionals. Països com 
Estats Units, Gran Bretanya o Holanda ja fa temps que tenen estesos perfils com les 
infermeres de pràctica avançada o els assistents clínics.  

Al nostre entorn, darrerament estan emergint diverses veus que advoquen per la 
introducció de noves figures, tant en l’àmbit de l’atenció primària com en 
l’hospitalari, que permetin maximitzar el valor que aporten els professionals de la 
salut, altament qualificats, en el procés d’atenció.  

A tall d’exemple, existeix la infermera de pràctica avançada, el valor afegit de les 
especialitats infermeres o la figura dels assistents clínics, que permetrien 
descarregar als professionals assistencials del gran volum de tasques burocràtiques 
que han de realitzar en el seu dia a dia.  

S’obre gran oportunitat per reinventar la manera de treballar i organitzar les 
consultes, fent que els professionals assistencials es centrin en les tasques en les 
quals que realment aporten valor afegit.  

Des de la Societat Catalana de Gestió Sanitària ens ha semblat oportú organitzar 
una sessió per debatre les necessitats d’aquests nous rols professionals, els requisits 
i les oportunitats que ens obre aquest nou model.  

Manel del Castillo i Alba Brugués 
Societat Catalana de Gestió Sanitària  


