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Amb el suport:



Data: 29 de setembre

Horari: De les 17 a les 19.30 hores

Lloc: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears 

         (C/ Major de Can Caralleu, 7-9. Barcelona)

Organitza

La Societat Catalana de Gestió Sanitària, que pertany a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de 
Catalunya i Balears, a través del grup de direccions assistencials.  

Inscripcions

Per a inscripcions, emplenar aquest formulari 

Actualització en models assistencials 
per a la monitorització de la glucosa en líquid intersticial

https://forms.gle/G3magYFuuBkLAocTA


El Ministeri de Sanitat va fer pública, el passat 7 d’abril de 2022, la seva resolució sobre l’acord de la Comissió 

de prestacions, assegurança i finançament, ratificat pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de la 

Salud, en el que s’aprovava el finançament de la monitorització de la glucosa en líquid instersticial en 

pacients diagnosticats amb DM2 que realitzin terapia intensiva amb insulina (múltiples dosi diàries o amb 

bomba d’insulina) i que requereixen com a mínim sis puncions dactilars al dia per a la seva monitorització. 

Davant d’aquest escenari, des de la Societat Catalana de Gestió Sanitaria us proposem una sessió de revisió 

dels diversos models d’abordatge d’aquest perfil de pacients a Catalunya, per debatre sobre el perfil del 

professional de la salut prescriptor, la manera de monitoritzar aquest pacient, així com la via per capacitar-lo 

en el control i la presa de decisions sobre aquesta malaltia. 

Com sempre us esperem per poder generar un ampli debat sobre els models que es presentaran i que poden 

servir de model per part dels diversos proveïdors del Servei Català de la Salut (CatSalut).

Objectius
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17h.

17:10h.

17:25h.

17:40h.

17:50h.

Benvinguda 
Ignasi Riera, vocal de la Junta directiva de la Societat Catalana de Gestió Sanitària i director 
d’Operacions de l’Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat

Inauguració 
Ariadna Mas Casals, directora Assistencial d'Atenció Primària i a la Comunitat de l'Institut Català de la Salut
 
La visió de l’atenció primària en l’abordatge de la DM2
Rafael Ruiz, director estratègic d’atenció primària del Departament de Salut

Models per a l’abordatge dels pacients amb DM2 
Modera: Gerard Sáenz de Navarrete, cap del Servei d’Endocrinologia de l’Hospital Sant Joan de Déu 
de Sant Boi de Llobregat

Model 1 de l’àrea sanitària de Reus
Josep Maria Manzanares, metge del Servei d’Endocrinologia de l’Hospital Sant Joan de Reus
Txema Hernández, metge de família del Servei d’Atenció Primària (SAP) Reus-Altebrat. CAP Falset
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18:05h.

18:20h.

18:35h.

18:50h.

19:00h.

19:20h.

Model 2 de l’Hospital Clínic
Jesús Blanco, metge adjunt del Servei d’Enocrinologia de l’Hospital Clínic
Cristina Colungo, infermera de pràctica avançada en diabetis del Consorci d'Atenció Primària de Salut 
de l'Eixample

Model 3 de l’Hospital de Sant Pau
Dídac Mauricio, president del Consell Assessor de la Diabetis a Catalunya

Model 4 de l’Hospital Josep Trueta
Mercè Fernandez, cap de la Unitat de Diabetis de l’Hospital Josep Trueta
Esther López, educadora de la Unitat de Diabetis de l’Hospital Josep Trueta

La visió del Pacient Expert en DM2
Paloma Amil. Responsable del Programa Pacient i Cuidador Expert Catalunya al Departament de Salut

Debat i conclusions

Cloenda
Ignasi Carrasco. Director assistencial del CatSalut
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