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Entorn estratègic institucional



Pla de Salut de Catalunya

• “és l’instrument
indicatiu i el marc de 
referència de totes les 
actuacions públiques en 
matèria de salut, en 
l’àmbit de la Generalitat
de Catalunya”.

• Integra i dóna 
coherència a les 
polítiques de salut.



3 eixos de transformació, 9 línies d’actuació i 32 
projectes



Projecte 1.3. Promoure les polítiques de 
seguretat i qualitat clínica

• Reducció dels errors de medicació
• Reducció de les infeccions nosocomials
• Prevenció dels incidents en cirurgia
• Reducció del risc per radiació ionitzant innecessària 

en nens
• Identificació inequívoca de pacients
• Disminució de les caigudes en els centres sanitaris
• Implantació d’unitats funcionals de gestió de riscos 

a hospitals i AP
• Prevenció d’hepatitis C als centres sanitaris
• Prevenció d’errors en centres d’hemodiàlisi



3 eixos de transformació, 9 línies d’actuació i 32 
projectes



Projecte 2.6. Implantar programes d’ús 
racional del medicament

• Millorar el pla de medicació 

– integrar-hi tots els nivells 

assistencials 

– facilitar el seu accés i utilització, 

per assegurar tractaments 

farmacològics adequats a la 

seva malaltia i la millora del 

compliment dels tractaments.



Projecte 2.6. Implantar programes d’ús 
racional del medicament

• Objectiu fins al 2015
– Revisar i conciliar el 100% dels 

tractaments farmacològics integrant 
tots els àmbits assistencials, garantir-ne 
la qualitat, facilitar-hi l’accés i millorar el 
compliment del tractament.

• Objectiu de resultat per al 2012
– Disposar de la metodologia i eines 

de suport que permetin implantar i 
avaluar la revisió i conciliació dels plans 
de medicació i aplicació en els projectes 
d’atenció al PCC.
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Anticipar-se als riscos

Aprendre sobre els errors ocorreguts

Detectar les causes que afavoreixen l’aparició

Establir mesures de prevenció
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