Repte CIMTI 2020
Oportunitat per a la transformació del model assistencial sanitari i social
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El marc d’anàlisi per a la definició del Repte CIMTI 2020 presenta les 7 dimensions necessàries per a la transformació del model
assistencial i social:

Urgències mèdiques

Atenció social i
comunitària

Pacient/ciutadà

Xarxa de suport i
persones cuidadores

Atenció hospitalària

Atenció Primària

Atenció domiciliària

ÀMBIT SOCIAL

ÀMBIT SANITARI

➢
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El Repte CIMTI 2020 es va sotmetre a debat i validació en un taller de co-creació en el qual van participar 33 persones expertes de l’àmbit

sanitari i social de Catalunya:
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Amb l’objectiu de definir les temàtiques per al Repte CIMTI 2020, en el taller de co-creació es van realitzar 2 activitats per grups:

Activitat 1
Part 1 - Pluja d’idees sobre temàtiques

Part 2 - Elecció de 3-4 temàtiques

Activitat 2
Identificació de les necessitats de les

temàtiques escollides
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Posteriorment al taller, es van analitzar i categoritzar totes les idees i temàtiques escollides a l’activitat 1:

➢

En segon lloc, es van tenir en compte les temàtiques prioritzades i treballades a l’activitat 2 per a la definició de les temàtiques del Repte CIMTI
2020.
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Temàtica 1. Transformació del model assistencial
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Temàtica 3. Apoderament del pacient/ciutadà

Temàtica 4. Nous dispositius d'ús sanitari per fer front a una pandèmia
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Transformació del model assistencial
Objectius

▪

Millorar la qualitat de l’atenció a les persones integrant els serveis de salut amb els serveis socials, per
potenciar l’autonomia personal i l’atenció a la dependència.

▪

Millorar l’experiència del pacient:
o

Promoure un model que tingui en compte els canvis en els patrons de malaltia: cronificació, complexitat,
seguretat del pacient.

o

Promoure un model d'atenció proactiu.

o

Promoure un model d'atenció continuada i de llarga durada.

o

Millorar la gestió de la soledat no volguda.

▪

Posar en valor l’autonomia dels professionals.

▪

Promoure un model organitzatiu centrat en l’atenció primària i coordinat amb serveis comunitaris.

▪

Fomentar el treball interdisciplinari organitzat per tipologia de pacient.

▪

Promoure l’ús tant de noves tecnologies (p.ex. intel·ligència artificial) com de velles (p.ex. trucada o
videotrucada).
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Transformació del model assistencial

Solució

Les solucions proposades han de permetre assajar nous models d'organització, idealment amb diferents
socis que representin els diferents agents necessaris per implementar el model. L’objectiu d’anar més enllà
d’una prova pilot d’àmbit local. Les solucions podran incloure solucions tecnològiques que contribueixin a la
implementació i posada en pràctica del nou model.
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Gestió i coordinació de dades de
l’àmbit sanitari i social
Objectius

Solució

▪

Fomentar models organitzacionals i eines que permetin la integració i compartició de dades dels
serveis de salut amb els serveis socials.

▪

Fomentar un treball multidisciplinari a través de la coordinació de dades i professional:

▪

Horitzontal: entre els serveis socials i els sanitaris.

▪

Vertical: dins de cada àmbit assistencial.

Solucions que integrin i coordinin dades de l’àmbit sanitari i social. Les solucions proposades han de definir
els mecanismes per assolir la compartició de dades entre els dos àmbits i tenir com a objectiu desenvolupar les
eines necessàries per assolir-ho.
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Apoderament del pacient/ciutadà

Objectius

Solució

▪

Promoure la prevenció i augmentar l’autonomia del pacient/ciutadà: potenciar capacitats d’autogestió i
autocura

▪

Promoure el benestar i la dignitat de les persones

▪

Ampliar i donar un paper central a l’atenció domiciliària

▪

Millorar la gestió de la soledat no volguda reforçant l’atenció social comunitària.

Solucions que promoguin hàbits de vida saludables, tant a nivell físic com psicològic, i que ajudin a
augmentar l’autonomia i gestionar la soledat no volguda del pacient/ciutadà.
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Nous dispositius d'ús sanitari per fer
front a una pandèmia
Objectius

▪

▪

Solució

Promoure el desenvolupament de nous dispositius d’ús sanitari per fer front a un nou rebrot de la Covid19 o futures pandèmies. Tenint en compte:
▪

Necessitats dels professionals i del pacient/ciutadà.

▪

Eficiència, fiabilitat i seguretat dels dispositius.

▪

Criteris mediambientals (p.ex. materials reutilitzables).

▪

Promoció de la fabricació local que permeti un abastiment suficient.

Promoure una millor gestió de l’ús de material sanitari.

Dispositius mèdics i no mèdics, material estratègic i equips de protecció individual (mascaretes, teixits,
pantalles aïllants, etc.).

