II. LA GESTIÓ DE LES ORGANITZACIONS SANITÀRIES IMPORTA... I MOLT

4. Cal dotar de més autonomia de gestió als equips clínics. Una de les lliçons apreses ha estat la
importància que juguen les unitats de gestió clínica, serveis hospitalaris o d’atenció primària, i
els seus comandaments, en el si de les organitzacions. Proposem que es reforci una selecció
professionalitzada dels llocs claus, a més d’una avaluació periòdica de la seva vàlua i
competència en la gestió dels equips que lideren.

5.

S’han de fomentar les unitats clíniques transversals i evolucionar cap a una gestió
col·laborativa amb presa de decisions conjuntes, que han de respondre a necessitats
objectives i treballar en equip multidisciplinari, promovent els valors de l’evidència científica i
de les decisions compartides i retre comptes d’acord amb els resultats que realment interessen
a les persones.

6.

Les tasques administratives en el treball clínic han de disminuir a les imprescindibles per a la
seva pràctica, tal com majoritàriament s’ha aconseguit fer durant la crisi, especialment a
l’atenció primària. Les unitats clíniques han de definir les rutines i procediments prescindibles
i reordenar les delegables, fent propostes en la línia de la “burocràcia zero”. La creació de la
figura d’assistent clínic, que doni suport als professionals sanitaris, ha de fer possible que
aquests es puguin centrar en la tasca clínica que genera valor afegit.

7.

Cal impulsar l’atenció clínica telemàtica, en detriment de la presencial, tant a les consultes
externes com a l’atenció primària, quan això sigui possible. L’atenció presencial s’hauria de
reservar per a les situacions que la requereixen. Per fer viable aquesta estratègia, cal invertir
clarament en solucions digitals que ofereixin sistemes telemàtics facilitadors i segurs. El
Departament de Salut hauria d’empènyer la transformació digital de la provisió de serveis
sanitaris amb estratègies transformatives i inversions específiques.

8.

Proposem adscriure metges hospitalistes a les plantes d’hospitalització, amb dedicació plena
i capacitat de liderar clínicament els equips multidisciplinaris, emmirallant-se en el funcionament
observat a les plantes COVID.
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9. L’atenció primària ha d’organitzar el seu treball en base a les necessitats de les persones,
tal i com s’ha fet durant la pandèmia. El triatge professional de la demanda és una línia sobre
la qual convindria reflexionar, una manera d’acabar amb l’ancestral treball massa
individualista de les unitats bàsiques assistencials. Seran necessaris canvis estructurals en els
centres d’atenció primària que facilitin els canvis funcionals als equips per una atenció més
adequada al triatge efectuat, amb nous espais i nous rols professionals més resolutius.

10.

És necessari consolidar un model de salut comunitària, comptant amb els serveis de salut
pública, els comunitaris, els socials i els d’atenció primària de salut per, a partir dels
determinats de la salut de cada territori i dels seus actius socials, establir programes
tranversals apropiats a les característiques locals, que permetin modular serveis i respondre
amb efectivitat a les situacions de crisi. Cal valorar totes les iniciatives d’integració dels àmbits
sanitari i social.

11.

Les innovacions liderades pels professionals s’han de dotar d’un clima procliu des de la
primera línia, facilitant tant com es pugui que les idees que es proposen es puguin posar a
prova i avaluar, i que es promoguin els processos de cocreació amb la participació dels
ciutadans.
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