
SALUT PÚBLICA!!
CONCEPTE DE SALUT!
• Partim de la idea de que la salut , en un primer moment es manifesta per la seva ausencia.!
• Indissociable del moment històric en el que es viu.!
• OMS: la salut no es només l'ausncia de malaltia, sino també l'estat de benestar somàtic, 

psicologic i social del individu.!
• Aquest esta relacionat i determinat pel context : !

- Històric.!
- Social.!
- Cultural.!
- Ideològic.!

• Aspectes positius: es de caracter posistiu i amb afegeis desde una dimensió social com 
mental. Va més enlla del nivell biologic i posa de manifest que viure saludablament es 
responsabilitat del conjunt de la societat i no sols de l'individu!

• Aspectes negatius: es utopica i subjectiva. Expresa un dessig inalcansable. Olvida aspectes 
objectius com la capacitat de funcionar.!!

SATISFACIÓ GLOBAL DE SALUT!
• Satisfació de les necesitats bàsiques!
• Afecte i relacions socials!
• Creixement i desenvolupament de la personalitat!
• Autorealització--->  sigues tot el que puguis ser.!!

EVOLUCIÓ EN EL CONCEPTE DE SALUT!
• Antiguitat: aquest concepte ha variat durant els anys ja que segons avança la societat, ja que 

el saber que conte aquest concepte es un saber lligat a questions socials, culturals i historics  i 
pero sobretot per els avenços cientifics i tecnologics.!
- Pe aixó les societat menys desenvolupades creune en 

una curació magica-religiosa, mentres que les cultures 
més avançades aposten per la inbterpretació racional.!

• Arribada de la OMS instaura un altre concepte:!
- Fi de 2ona guerra mundial 1946-1948.!
- Estat complet de benestar físic, mental, i social.!
- No només absència de malaltia.!
- Que permet una vida social.!
- Capacitat productiva!!

CONCEPTE DE SALUT ACTUAL!
• En l'actualitat, la salut segeix sen una meta a la qual es vol arribar, no es planteja al inici sino 

al final d'un proces.La salut com a meta seria utópica si fos en termes absoluts , an 
l'actualitat es planteja en  termes relatius.!

• Implantar un nou concepte de salut. No és el complet benestar físic, social i psicològic. És un 
equilibri de riscos i de recursos, aquesta afirmació fa que calgui considerar nous valors, una 
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• El concepte de salut no es pot 
separar de:!

– pau.!
– pobresa.!
– marginació.!
– preservació medi ambient.

- Polític.!
- Econòmic.!
- Coneixements científics i tecnològics

Caracter dinàmic Components objectius i 
subjectius

Dimensió ecólogica

- Diferents graus de salut!
- Depen de :!
        - L'etapa vital!
        - Contex social!
        - La cultura 

- Signes !
- Sintomes!

-  Interacció amb l'entorn!



nova escala basada en els riscos de la salut, factors de risc determinats de salut, percepció 
de risc, etc. !

• Millorar l'accessibilitat.!
• Mantenir i assegurar la competència del professionals 

que atenen al pacient.!
• Aconseguir que la competència de relació tingui el 

mateixos nivells que la competència professional!
• Els centres assistencials han d’estar més coordinats i 

millor organitzats!!!
CONTEXT SOCIAL, ECONÒMIC I CULTURAL!
• Augment i envelliment de la població.!
• Més exigència del ciutadans.!
• Moltes innovacions i molts avenços tecnològics.!
• Poca inversió dirigida a millorar els estils de vida.!
• Sostenibilitat dels sistemes de salut en qüestió!!

CONTEXT SOCIAL!
• Societat no presencial.!
• Persones (joves) no presencials.!
• SALUT 2.0!
• Xarxes socials, comunitats de pacients.!
• Usuaris o pacients no presencials.!!

CONTEXT ASSISTENCIALS!
• En tots els nivells de malalts donar atenció quan calgui.!
• L’objectiu és que no pugin de nivell.!
• En el gris promoció de la salut per no emmalaltir.!
• En el verd suport a la autocUra (APS, infermera).!

!
CONTEXT SANITARI!

LES GRANS TENDENCIES DE LA SALUT!
• 1. Pacients crònics.!
• 2. Home Care.!
• 3. Medicina personalitzada: genètica.!
• 4. Nous models assistencials!

- “reinventar l'assistència”.!
-  atenció no presencial.!!

• Manca progressiva de professionals sanitaris.!
• Interculturalitat.!
• Complexitat:!

- dels pacients.!
- del patró de morbiditat.!
- del sistema sanitari.!
- de la gestió sanitària.!

• Fragmentació dels serveis.!
• Poca continuïtat assistencial.!

- poc intercanvi d’informació.!
- poca capacitat de maniobra (flexibilitat).!
- molta compartimentació.!!!!
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• Pacients crònics o dependents.!
- més de 900 milions de persones al món 

pateixen una malaltia crònica.!
- EE UU 45% de la població, 30% més 

d’una malaltia.!
- a Europa responsable del 86% de la 

mortalitat.!
- nou patró epidemiològic o nou patró de 

morbi/mortalitat.!
• Infraestructures NO pensades per atendre 

pacients crònics.!
• No integració del món salut amb el món 

social.!
• Adaptació de sistema sanitari i les TIC al 

nou patró epidemiològic!
• Context comú d’ús de les TIC.!
• Societat o comunitat virtual.-->(context no 

presencial de cures).!
• De producte a servei



• L’especialització o super-especialització en diferents àmbits de la salut i que fa que 
avancem molt i guanyem anys de vida etc, fa també que sigui més difícil que el pacient 
rebi o percebi que la seva atenció de manera integrada, i no de manera sectoritzada, que 
és el que passa amb aquesta perspectiva d’especialització i que per tant porta a que sigui 
molt difícil una atenció o unes cures al pacient de forma integrada i integral!!
DETERMINANTS DE SALUT I GOBALITZACIÓ DELS RISCOS !!!!!!!!!!!!

• Hi ha diversos models explicatius que analitzen la relació entre salut i els elements que la 
determinen:!

- informe Lalonde, Canada (1976).!
• Segons Lalonde són:!

- medi ambient.!
- hàbits i estils de vida.!
- biologia humana (genètica).!
- sistema sanitari.! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

LA ATENCIÓ EN EL FUTUR !
• Serà més precisa: coneixement molecular.!
• Serà més petita: dispositius mèdics miniaturitzats.!
• Serà més transparent: noves tecnologies, controlat per agències reguladores.!
• Serà més eficient: ús molt més eficient dels recursos.!
• Serà més informada: augmentaran el poder les tecnologies de la informació.!
• Serà més humana: més relació entre professionals i usuaris.!!
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CONCLUSIONS 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S A L U T P Ú B L I C A : N I V E L L S  
ASSISTENCIALS!

CONCEPTES CLAU!
• Coordinació entre salut i benestar i família.!
• Implicació i aprofundiment de les TIC.!
• Model de compra i pagament.!!

• Ambit d'atenció: Descripció des d’un punt de vista de 
prestació dels serveis de salut o d’atenció i cura de les 
persones. Visió assistencial, gestió clínica.!

- comunitat.!
- hospital.!
- sòcio-sanitari.!
- salut mental.!
- àmbit penitenciari.!!

• Nivells assistencials:Descripció des d’un punt de vista 
de l’organització dels recursos materials,humans, etc.!
- Visió macro gestió, poblacional, planificació!!

• Tipus d'atenció:!
- Presencial!
- No presencial: telefonica, web, remota!!

CANVI DE MODEL!
• CENTRES que tenen serveis.!
• SERVEIS en diversos centres.!
• una de les premisses de la cronicitat és que el domicili 

és l’entorn més adequat pel pacient:!
- hospitalització a domicili.!
- atenció domiciliària.!
- atenció intermèdia!!

NOUS MODELS ASSISTENCIAL!
• condicionats pel context social.!

- abans els usuaris deien “falten recursos”.!
- ara els usuaris diuen “els recursos estan mal organitzats “.!

• condicionats pel context sanitari / patró epidemiològic.!
• condicionats pel context tecnològic 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• Altres:!
- unitats d’alta resolució.!
- programes screening.!
- s a l u t m e n t a l / a t e n c i ó 

psiquiàtrica.!
- drogodependències.!
- atenció a la salut sexual i 

reproductiva.!
- serveis de diagnòstic



SALUT PÚBLICA : EVOLUCIÓ SALUT PÚBLICA!!
L'home llarg del temps va incormporant coneixaments i habilitats que l'ajudaran a lo llarg del seu 
proces vital a introduir oves experiencies en relació a la conservació i prevenció de la salut. I la 
propia comunitat contribueix a asegurar un nivell óptim de salut i d'estrategies de protecció i 
prevencció!!
La salut pública i comunitària com a ciència i com a 
responsabilitat dels governs s’inicia a finals del segle 18.!
• L’organització d’activitats col·lectives de protecció de la salut 
en el marc de la comunitat, s’ha fet des de l’antiguitat: -->!!
• Civilitzacions antigues: donen a coneixer la peculiar 

organitzazió en front a la protecció de la salut i prevenció de la 
malaltia.!

• Egipsis: poble que gaudia de bona salut gracies a un sentit molt arreigat de la neteja i de la 
higiene personal. !
- canalització i sanejament.!
- coneixements farmacològics.!

• Hebreus:s'escriu al 1500 a.C, el Codi Levitic, primer codic d'higiene, promulgat pels hebreus i 
definit com  la llei mosaica,  on es descriu una varietat de deures personals i comunitaris , en les 
que destaquen la neteja del cos , aillament dels leprosos, la eliminació d'excressions, la 
desinfecció de les vivendes i protecció de les aigues i els aliments.!

• Grecs: desenvolupament higiene personal,cura del cos: higiene, exercici físic, alimentació i  
primeres referències literàries a infermeres.!

• Romans:  van adoptar els avencosos de les civiitzacions gregesen el capm de la salut i van 
utilitzar sisitemes de subministrament i recollida d'aigua ( aqüaductes, claveregam, fonts, banys 
públics..), que an tenir un escas impate ja que la classe dominant era probres i esclaus.!
- Un avenç important en la construcció de la necropolis fora del nuclí de la ciutat, contribueix a 

la millora de la salut pública!
- Aportació del  Dret romà: es van contruir unes base per el desenvolupament d'estrategies 

d'intervenció colectiva, lluita contra epidemies , regular normes de conducte, vigilancia de 
mercaderies ... !

• Cristianisme: es considera inmoral la contemplació i la cura del propi cos, la salut i l a malaltia  
considerades d'una intervenció divina,  la malatia s'interpereta com a castic diví per expiar les 
culpes, expresió de Déu, i per tant no modificable.!
- Amb l'aparició d'epidemies i la lepra ( parasit i rates),  causa de guerres com les Creuades, la 

intesa activitat maritima i terrestre es van pendre mesures de protecció de la salut de la 
comunitat, com reglamentar la conducta i el moviment de leproso i a instauració de controls 
sanitaris a terra per la propagació de l'epidemia. !

• Periode cientific: !
- F. Nightingale 1862.!

Model conceptual.!
Infermeres comunitàries.!
1era escola salut infermeria salut pública: Royal Liverpool Infirmary.!

- Revolució epidemiològica.!
Identificació mecanismes infecció i transmissió de malalties infeccioses!
Administració sistemàtica de vacunes.!
Descobriment d ela penicil·lina, insulina, AAS.!

- Malalties infeccioses com a primera causa de mort a Europa. 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- civilitzacions antigues.!
- egipcis.!
- hebreus.!
- grecs.!
- romans.



SITUACIÓ ACTUAL!
• Manca progressiva de professionals sanitaris.!
• Interculturalitat.!
• Complexitat.!
• Fragmentació dels serveis.!
• Poca continuïtat assistencial.!
• Amenaces pel sistema de salut.!
• La salut és un element transversal.!
• Situació econòmica de la Generalitat de 

Catalunya.!
• Escenari canviant que necessita decisions 

(polítiques).!
• Transformacions clau en salut.!
• Capacitat d’innovar.!
• Eines i palanques.!
• Professionals!! !

La salut està influenciada per nombrosos determinants, molts 
dels quals estan fora del sistema sanitari. Al mateix temps, 
mantenir un bon estat de salut de la població impulsa el 
desenvolupament i benestar de la societat. Per aquests 
motius, per millorar la salut de la població es necessita l’acció 
conjunta de tot el Govern, amb un enfocament de salut en 
totes les polítiques. !!
El Pla interdepartamental de salut pública (d’ara endavant, 
PINSAP) és la figura que estableix la Llei 18/2009, de 22 
d’octubre, de salut pública per tal de dur a terme les 
intervencions sobre els determinants de la salut de la 
població, que requereixen un abordatge conjunt des de molts 
sectors socials i de l’Administració pública, tant l’autonòmica 
com la local. Té l’objectiu d’assolir els propòsits de millora i 
protecció de la salut de la forma més equitativa i eficient 
possible. És, per tant, un instrument de governança que 
vincula tot el Govern. !!
Són exemples molt directes de problemes de salut que 
requereixen intervencions intersectorials l'obesitat, les lesions 
per trànsit, la violència de gènere o el consum de drogues. 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CONCEPTE ACTUAL:!!!!!!!!
SALUT PÚBLICA I COMUNITARIA!
• Defineix factors i condicions que influeixen en la salut d’una població.!
• Determinants de salut i nivells de salut 

comunitària.!
• Àrea sanitària que s’adreça a la col·lectivitat i no 

només a l’individu.!
• Repercussió sobre la qualitat de vida de la 

població.!!
OBJECTIUS!

• Gestionar eficientment els recursos.!
• Implicar al ciutadà en la cura de la seva salut.!
• Desenvolupar nous models organitzatius.!
• Crear noves infraestructures.!
• Crear serveis que satisfacin les expectatives dels 

ciutadans.!
• Crear noves infraestructures.!
• Crear serveis enfocats al ciutadà!!

FUNCIONS PROPIES DEL SERVEI DE SALUT:!
• Programes de prevenció de la malatia, protecció 

i promoció de la salut a partir d'accions sobre 
mediambient i sobre l'individu!

• Programes de restauració de la salut!!!
SALUT PÚBLICA A CATALUNYA!
• Monitoratge i anàlisi situació.!
• Protecció i promoció.!
• Prevenció de la malaltia.!
• Recerca científica en salut pública.!
• Formació i capacitació personal.!
• Grantir l’accés al serveis bàsics de salut.!
• Control sanitari publicitat.!
•  Llei de salut pública de Catalunya.!!

LIMITS SALUT PÚBLICA!
• Model AP poc flexible!
• Separació de competències!
• Complexitat tècnica / malalties emergents!
• Dificultat per captar tota la població!
• Complexitat tècnica creixent!
• Impacte limitat de l’educació per la salut!
• Recursos limitats!!
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!
PROCES DE MALALTIA I SALUT. EVOLUCIÓ 
CONCETUAL!!

• Objectiu: malaltia i salut!
• Origen malatia: Unicausal- multicausal!
• Epidemiologia: medica i social!
• Atenció: individual i colectiva!
• Cobertura: universal (dret)!
• Usuaris: exigentes!
• Sistema sanitari: biomedic - holistic!!

FUNCIONS GENERALS!
• Gestio i administració!
• Sistemes d'informació i sistemes d'alerta!
• Registre sanitaris !
• Legislació!
• Docencia i investigació 



SALUT PÚBLICA: INFERMERIA EN LA SALUT PÚBLICA!
!
AMBITS DE LA SALUT PÚBLICA!

• Direcció general de salut púbica(SP)!
• Serveis de medicina preventiva ( salut laboal, 

vacunacions, control alimentació, medio-
ambiental)!

• Serveis de salut pública d'ajuntaments!
• Atenció primaria!!

INFERMERIA DE SALUT PÚBLICA I COMUNITARIA!
• El papaer de la infermera en salut comunitara compren l'atenció de l'individu, a la familia i la 

comunitat.!
• ha d'identificar els problemes i les nesacitats i aconseguir la participació comunitaria de 

desenvolupament de projecte relacionats amb la salut i el benestar de la població!
• No nomes assistencial , educació també. !
• Una inferemra d'hospital no seria comunitaria, la de cap si.!!

COMPETENCIES INFERMERA!
• Independents o propies: Son les d'executar en el compliment de les seves responsabilitats 

professionals per les que esta capacitada i autoritzada.!
• Dependents o delegades:  son aquelles que es deriven de la delegació d'altres professionals, 

principal del personal médic!
• Interdependents o compartides: son aquelles activitats que es realitzen en colaboració amb 

la resta d'equip de salut!!
• Les funcions espesifiques que els professionals d'infermeria poden desarrollar, amb l'objectiu 

d'adaptar-se a ls necessitats de la comunitat son la funció assistencial, docent, de 
investigació i d'administració / gestió !!

ASSISTENCIAL!
• Funcions assistencial:  Es la que més s'ha vist modificada i ampliada en les seves 

competencies, adopan un model conceptual de cures d'infermeria amb una formació 
d'objectius a partir d'un diagnostic infermer.Aquest com a objectiu de planificar millor les 
activitats de curació, promoció, prevenció i rehabilitació!

• Activitats assistencials: Les activitats assistencials es desenvolupen tant en el propi centre 
de salut, a treves de consultes d'infermeria, com en la comunitat a partir de l'atenció 
domiciliaria( familia o grups especifics), peró aquestes deuen durse a terme de forma 
integrada i cordinada amb l'equip de salut, adequant els metodes de treball a les valors i 
caracteristiques de les diferets cultures.!!
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• Salut laboral !
• Salut escolar !
• Laboratoris!
• Registre i analisis de dades

FUNCIONS ASSISTENCIALS ACTIVITATS ASSISTENCIALS

• Detectar les necessitats del individu , 
familia, comunitat i adaptar le cures a 
aquesta!

• Identificar i valorar els recursos que 
te la comunitat, otenciant autocuidado 
i la responsabilitat!

• Planificar, executar i evaluar les cures 
infermeres amb la comunitat!

• Utilitzar proces de cures.

• Desenvolupament competencial 
infermer.!
– infermera gestora de casos 
complexos i enllaç.!
– infermeria clínica basada en 
l’evidència.!
– infermera acollida, recepció, 
triatge.!
– infermera pràctica clínica 
avançada.

- Programes de salut!
• Seguiment de crònics.!
• Desenvolupament habilitats 
tècniques.!
• Prevenció i promoció.!
• Rehabilitació i inserció.!
• Vacunació.!
• Prevenció i control malalties de 
transmissió sexual.!
• Campanyes de sensibilització i 
prevenció.



!
A més a més dintre les activitats assistencials també trobem:  programes de salut.!!
• Programa del nen sa.!
• Programa salut i escola.!
• Programes adreçats a dones ASSIR.!
• Programes adreçats a joves.!
• Programes adreçats a gent gran.!
• Programa ATDOM(Programa de millora de 

l’atenció al domicili des de l’atenció primària de 
salut)!!

DOCENTS!
• Funcions docents: aquesta perme assumir un nivell excelencia profeccional, porta implicita la 

participació de l'infermeria en diversos ambits d'actuació tals com (taula)!
• Activitats docents: Dirigides a la promoció d'habis higienics, dietetics , conducatals, prevenció 

d'accidents en l'infacncia o en lámbit laboral, programes de salut medioambiental, centrats en els 

objectius en el control i modificació dels factor de risc.!!
RECERCA!
• Funcions investigació: es imortant incorporar les evidences cientifiques en la practica 

professional, ja que les intervencions en la salut pública solen ser complexes, i la seva 
consideració facilita en ocasions, el desenvolupament de les activitats assistencials i educatives 
en major rigor, a la vegada que facilita el proces de la projecció professional.!

• Activitats d'investigació:  s'han de tenir en compte termes com : la pertinença, viabilitat, 
l'eficacia i l'etica. Les lineas d'investigació per les infermeres son aquelles que tenen incidència i 

impacte.!!
ADMINISTRACIÓ I GESTIO!
• Funcions administració:  la utilitazació de recursos humans i materials planteja la necessitat 

de coordinació i control, sent necessaria la adecuació dels sistemes organitzatius a els 
requeriments asistencials, i aquest seran visibles si exerseixen les seguents funcions (taula)!
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• Programa d’alimentació i exercici 
físic.!

• Programes de salut laboral.!
• Coordinació amb institucions 

locals.!
• Col·laboració amb programes 

medioambientals.!
• Ambientals

FUNCIONS INVESTIGACIÓ ACTIVITATS INVESTIGACIÓ

• Promoure i fomentar la recerca en infermeria.!
• Elaborar protocols infermeria.!
• Desenvolupar indicadors de qualitat.!
• Treballar amb una evidència científica.

• Lideratge en projectes de recerca infermeria.!
• Capacitat auto crítica.!
• Buscar excel·lència professional.!
• Incentius als professionals.!
• Implantació dels diagnòstics infermers.

FUNCIONS DOCENTS ACTIVITATS DOCENTS

• Educació sanitaria i treballs en la comunitat!
• Formació de nous professionals!
• Potenciar la informació continuada especialitzada que 

permet adecua l'activitat assistencial a les necesitats 
actuals de la salut 

• Programes específics d’educació!
• Orientar usuaris auto gestió salut-malaltia.!
• Identificar necessitats educació.!
• Participació activa en sessions clíniques.

FUNCIONS ADMINISTRACIÓ ACTIVITATS ADMINITRACIÓ

• Coordinació de nivells assistencials.!
• Planificació d’objectius i prioritats.!
• Organització activitats i equip assistencial.!
• Direcció estratègies i camps de competència.!
• Avaluació objectius assolits.

• Lideratge en projectes de recerca infermeria.!
• Capacitat auto crítica.!
• Buscar excel·lència professional.!
• Incentius als professionals.!
• Implantació dels diagnòstics infermers.



• Activitats administratives: aquestes activitats deuen integrar-se i armonitzar les funcions dels 
professionals del equip assistencial, garantitzant la organització, relaccion entre nivells 
assistencials, la evaluació de la qualitat de les curesi la projecció social. 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SALUT PÚBLICA: SISTEMES SANITARIS!

ACTUALITAT!
• Pacients més informats i més exigents.!
• Transformació de les maneres de treballar per la incorporació de 

les tecnologies de la informació i la comunicació.!
• Preocupació creixent per la suficiència financera.!
• Patró epidemiològic canviant cap a la cronicitat.!
• Canvis en els efectius professionals.!

- noves professions.!
- canvis en els programes docents.!
- noves especialitats.!
- jubilacions.!
- fluxos migratoris!!

MODELS SANITARIS!
• conjunt de criteris d’ordre ideològic i polític que decideixen i determinen l’oferta de serveis a la 

població de l’administració que pretén satisfer el dret a la salut individual i col·lectiva.!
• Factors que intervenen en el desenvolupament dels models sanitaris!

- Idelogia!
- Evolució en el concepte de salut !
- Avenços cientifico-tecnics!
- Eficacia !
- Opinio dels usuaris 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• TIPUS DE MODELS SANITARIS!
• Model liberal (  el que no te en compte a la gent pobre com el models de EEUU)!

- Es basa principlment el l'oferta i demanda!
- No intervenció del estat (Ni finança ni regula el sistema).!
- Finançament: Privat, pagament directe o per pòlisses de segur.!
- Cobertura: parcial , condicionada per factor economics i geografics!
- Atenció: reparadora o individual!
- Preoveedor de serveis: Asguradores!
- Privades i usuaris !
- Planificació: ausent!
- Es el prototip dels sistema sanitar dels estats 

units!
- Necesita de la existencia, de forma paralela, de 

alfun sistema que cobreixi l'atenció de la població 
desfavorida social i economicament. En EEUU 
existeixen aquests dos:!

A. Medicare: es el sistema de protecció de la 
gent gran. Cobreix el 40% del gast 
sanitari!

B. Medicaid: es el sistema de protecció a les persones sense recursos!!
• Model de seguretat social: mesures instaurades per l'Estat, de caracter obligatori, per cobrir 

riscos sanitaris. Neix a Alemanya(bismarck). Es un sistema intermitj: es nutreix dels 
traballadors, es públic i de cobertura inestable per algunes persones.!
- Financiació: cotització d'empreses i treballadors!
- Cobertura: traballadors i beneficiaris. Cost de malaltiaes i accidents.!
- Atenció: individual!
- Proveedors de serveis: l'estat !
- Planificació : moderada!!

• Model de servei nacional de salut:  es basa en el reconaixament de la salut com un dret de 
tots els ciutadans. Sistema Britanic.!
- Cobertura: universal i accesible , decentralitzada, intedral, equitat, APS i participació 

comunitaria!
- Atenció: reparadora, preventiva i de promoció de la salut. individual i colectiva!
- Preveedora de serveis: estat i privat!
- Planificacció : important!
- Espanya des de 1987!
- Compra i provisió de serveis.!
- Equitat.!
- Accés gratuït als serveis. Gratuïtat de les prestacions.!
- Atenció individual i col·lectiva (comunitària).!
- El criteri d’atenció es la seva patologia o la seva necessitat de salut.!
- Conjunt d’estructures organitzatives.!
- Conjunt de centres!

- centres de salut.!
- hospitals.!
- socio-sanitaris.!

- Conjunt de serveis i activitats!
- sector públic.!
- sector privat.!

- La seva funció és donar resposta a les necessitats de la població en matèria de salut.!
- Assistència sanitària!

- promoció.!
- prevenció.!
- curació./rehabilitació. 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MODEL PÚBLIC INTEDRAT

Angaterra, espanya

MODEL REENBORSAMENT PÚBLIC

França, belgica, andorra

MODEL DE CONTRACTE PÚBIC

Catalunya, alemanya, holanda



- Per donar cohesió social!
- protecció psicològica.!
- redistribució de la renta.!
- protecció financera enfront de la malaltia.!

- És una gran empresa: des d’un punt de vista de sector econòmic!!
INCONVENIENTS!

• Llistes d’espera.!
• Augment de la despesa sanitària.!
• Augment de les expectatives.!
• Atenció inadequada.!
• Atencions innecessàries.!
• Cures excessives.!
• Atenció poc personalitzada.!
• Falta de responsabilitat dels proveïdors públics.!
• Falta d’estímuls dels proveïdors públics.!!!

FINANÇAMENT SISTEMES SANITARIS! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SISTEMA SANITARI PÚBLIC / PRIVAT 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OBJECTIUS SISTEMES SANITARIS!
• Promocionar la salut de la població.!

- Les persones sanes subsidien a les malaltes.!
- Les persones riques subsidien a les pobres.!

• Millorar l’estat de salut de la població.!
- Promoció de la salut.!
- L’objectiu fixat és la prevenció.!

• Respondre a les expectatives de la comunitat.!
- Un sistema de salut és bo si respon a les necessitats i les demandes de les persones de la 

comunitat.!
- Un sistema de salut és equitatiu si respon a aquestes demandes i necessitats de manera 

igual.!
• Protecció financera enfront de la malaltia.!

- No des d’un punt de vista de desastre natural.!
- En situacions de malaltia normal (càncer, transplantament, etc.). 

�15



SALUT PÚBLICA: SISTEMA SANITARI ESPANYOL!!
• Està entre els 7 millors del món (OMS 2000).!
• Està entre els 3 millors del món (News Week 2010).!
• Mortalitat infantil molt baixa.!
• Esperança de vida de les més elevades.!
• País de referència en sistema de donació d'òrgans i teixits.!
• Molt poc cost en salut, per tant molt cost efectiu.!
• És un dels països que més gasta en farmàcia.!
• Molta cobertura pública.!

!
CARACTERISTIQUES DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SALUT ESPANYOL!

• Finançat per els impostus general!
• Covertura universal!
• Compra i provisiona de serveis!
• Gratuit !
• D e s c e n t r a l i t z a c i ó ( c o m i n u n i t a t s 

auonomes)!
• Importancia en la provocio  de la salut i 

prevenció de la malatia.!!!
ORGANITZACIÓ TERRITORIAL!!

NIVELLS D'ATENCIÓ!
Primer nivell: APS (atenció primaria de salut)!

• Centres de salut i equips de AP ( 1 metge i 1 infermera)!
• Cobertura: urbana 2000 rural 1100-1250!!

Segon nivell: Atenció especialitzada: hospitals i centres especialitats 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PRINCIPIS GENERALS DE LA LLEI DE SALUT!
• Universal!
• Equitat!
• Integració de recursos!
• Organització territorial!
• Prioritza: prooció i prevencio!
• Financiació!
• Participació!



REGIONALITZACIÓ SANITARIA: consisteix en dividir un pais en regions o arees, tenint en 
compte geografia, demografia, historiques, economiques i socioculturals.!!
AREAS DE SALUT: estructura fundamental amb delimentacio geografica, establerta en el mapa 
sanitari, que albarca l'atenció primaria i especialitzada!

• Cobertura: 200.000 - 250.000!
• Centres de salut!
• Hospitals!!

SALUT PÚBLICA: SISTEMA DE SALUT CATALÀ!!
• Salut i social.!
• Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP).!
• Pla Interdepartamental d'Atenció Social i Sanitària (PIASS).!
• Qualitat.!
• La qualitat i la depesa no són directament proporcionals.!
• Implicació dels col·lectius professionals sanitaris.!
• Pacte Nacional de Salut.!
• Model sanitari molt complex.!
• Sistema de salut eficient 

�17

ESTRUCTURA DEL SCS!
• Serveis centrals!

- De gestió: consell de direcció!
- De participació: consell català 

de salut!
• Estructura territorial!

- Regió sanitaria:  Dotació de 
recursos de AP I AE!

- Sector sanitario: coordinació de 
AP i AE!

- Arees bàsiques de salut



• 1979 1er mapa sanitari (Generalitat provisional).!
• 1980 primeres eleccions autonòmiques.!
• 1981 transferències a Catalunya.!
• 1983 creació institut català de la salut (ICS).!
• 1990 llei ordenació sanitària Catalunya (LOSC).!
• 1991 Es crea servei Català de salut (S.C.S)--> CATSALUT!

- Planificació!
- Finançament!
- Evaluació !
- Compra de serveis sanitaris!

• 1993 1er pla de salut Catalunya.!
• 2001 SCS al CatSalut.!
• 2002 cartera de serveis.!
• 2003 lliure elecció de metge.!
• 2003 canvi de govern.!
• 2004 descentralització (vegueries).!
• 2005 governs territorials de salut (GTS).!
• 2007 reforma ICS.!
• 2007 Estatut.!

!
SISTEMA SANITARI CATALÀ!!
• Assegurament públic via impostos.!
• Tothom té cobertura. Però no tot està cobert.!
• Separació de la funció de planificació, la compra 

i el servei.!
• Assistència basada en l’APS. APS resolutiva.!
• Articulació dels serveis en base territorial.!
• Ordenació de l’alta complexitat.!
• Aposta pel rendiment de comptes i la 

transparència!
• Assegurament privat.!
• Concepte de doble cobertura.!
• Cobertura universal.!
• Finançament públic.!
• Assegurament públic i únic
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• Provisió en xarxes d’utilització pública 
reconeguda i acreditada.!

• – els proveïdors presten els serveis 
assistencials(de propietat pública o no).!

• Diversificació de proveïdors.!
• Oferta múltiple.!
• Di ferent estructura de les ent i tats 

proveïdors.!
• Mercat i competència.!
• Descentralització de serveis.!
• Desconcentració.!
• Diversificació de la gestió.!
• Participació comunitària.


