
ADDENDA DE COMPROMISOS EN L’ÀMBIT SANITARI 
 
 
REORDENACIÓ DE SERVEIS 
 
Es durà a terme una reordenació dels serveis sanitaris per tal de millorar-ne 
l’eficiència, basat en els següents punts: 
 
 Millora de l’atenció primària: mesures per reduir les variacions en la qualitat de 

l’atenció primària i la prestació de serveis addicionals que ajuden a mantenir les 
prestacions hospitalàries. Això requereix una xarxa de proveïdors d’atenció 
primària que han de promoure i mantenir la continuïtat de l’atenció amb la 
població local i actuar com a centres no només per a la prestació de serveis 
generalistes, sinó també per l’accés als diagnòstic i tractament de malalties 
cròniques. 

 La coordinació assistencial: l’acció de vincular els equips d’atenció primària més 
estretament amb especialistes i amb professionals de la salut i l’atenció social ha 
de permetre assegurar que els pacients i usuaris de serveis reben l’atenció que 
els és eficaç i de forma coordinada. Els sistemes d’informació compartits 
contribueixen a millorar la continuïtat entre dispositius. 

 Atenció especialitzada d’alta qualitat: mesures destinades a racionalitzar l’atenció 
d’aguts als hospitals i per concentrar els serveis d’especialistes capaços d’oferir 
els millors resultats, amb el suport de xarxes que vinculin experiència en entorns 
diferents.  

 Estàndards de qualitat assistencial consistents: actuacions per reduir les 
variacions injustificades de la pràctica clínica mitjançant la recollida sistemàtica 
de dades i la publicació, el desenvolupament d’incentius per evitar la variabilitat, 
posar èmfasi en la presa de decisions compartides per establir el nivell adequat 
d’atenció. 

 
 
 
LLISTES D’ESPERA – CATÀLEG DE SERVEIS 
 
Es realitzarà una priorització entre procediments quirúrgics en espera al sistema 
sanitari públic de Catalunya. 
 
S’identificaran els criteris de priorització dels procediments quirúrgics en espera, els 
quals s’ordenaran en base als següents criteris: 
 
 Impacte en la qualitat de vida 
 Risc de complicació durant l’espera 
 Temps d’espera dels pacients en llista 
 Efectivitat clínica de la intervenció. 
 Ús de serveis sanitaris durant l’espera. 
 



Es realitzarà una proposta de nous procediments a incloure en garantia i una 
proposta de procediments actualment en garantia, la qual es pot flexibilitzar. 
 
 
DESPESA FARMACÈUTICA 
 
 Modificar la legislació farmacèutica amb l’objectiu que el catàleg farmacèutic 

inclogui i fomenti els medicaments genèrics i els que tinguin un preu menor 
d’acord amb la relació entre el cost i l’efectivitat 

 
 Prioritzar la prescripció de medicaments genèrics i de productes amb un preu 

menor en el sistema públic de salut i informar la comissió de salut del 
seguiment i del grau de compliment d’aquesta proposta 

 
 Plataforma única de processos de compra i distribució dels medicaments en 

l’àmbit hospitalari. Un dels elements condicionants de la despesa 
farmacèutica és l’agregació de processos de compra, emmagatzematge i 
logística de distribució en l’àmbit hospitalari.Aquests processos agregats 
parcialment, especialment el de compra, cal que arribin a concórrer en una 
plataforma única per a la gestió dels tres processos de forma conjunta per a 
l’adquisició dels medicaments finançats a càrrec del CatSalut en l’àmbit 
hospitalari. 


