Jornada Grup de Gestió de la CAMFiC i Bsalut
30 anys de la Reforma d’Atenció Primària
13 d’octubre de 2015. Auditori CAMFiC
La transformació de l’Atenció Primària a Espanya va començar amb el Real Decret 137/84 sobre
Estructures Bàsiques de Salud, però no va ser fins el 21 de març de 1985 que es va aprovar el decret que
establia les característiques fonamentals de l’Atenció Primària: d’això en fa ara 30 anys.
DECRET 84/1985, de 21 de març, de mesures per a la reforma de l'atenció primària de salut a Catalunya. “El model
actual d'assistència primària evidencia una notòria fragmentació entre les activitats preventiva i curativa, que obvia
altres aspectes fonamentals en un sistema sanitari modern com són la promoció de la salut i la rehabilitació.
Altrament, una política sanitària adreçada a fomentar prioritàriament el sector hospitalari ha relegat l'atenció
primària de la població a un segon pla dins el sistema sanitari vigent.”

PROGRAMA
08:30 a 09:00 Recollida de material
09:00 a 09:15 Acte Inaugural
09:15 a 11:00 Taula 1. Passat i present de l’Atenció Primària a Catalunya
Moderador: Xavier Bayona






Balanç d’aquests 30 anys (Formació, recerca i universitat) – Amando Martin
L’evolució en les competències de les infermeres – Cristel González
Experiències d’èxit – Joan Gené
L’Atenció Primària de l’ICS. Autonomia de gestió – Rosa Morral
La sostenibilitat del sistema sanitari i el paper de l’AP – Vicenç Ortun

11:00 a 11:30 Pausa – cafè
11:30 a 13:00 Taula 2. El futur que esperem
Moderador: Ramon Morera






Participació dels professionals i gestió clínica – Jordi Varela
eHealth i AP – Jordi Martínez
Molt per millorar – Àngels Martínez
El Control i seguiment de la DM, experiència d’èxit i de millora de la resolució pel conjunt de
l’APS – Natalia Mingorance
Futur de l’AP – la resposta a les necessitats dels nous temps – Jordi Mestres

13:00

Cloenda – JM Padrosa, Ramon Morera, Xavier Bayona

13:30

Presentació de la novel·la “Tinc el 78!” a càrrec del seu autor Dr. Marcel Prats
Tots els assistents rebran un exemplar de l’obra

Amb la col·laboració de:

Patrocina:

