Jornada adreçada a tots els professionals de l’atenció primària i d’altres àmbits
de la salut que tinguin interès a identificar i contribuir a la reducció del nombre
d’intervencions innecessàries o de poc valor tot millorant la qualitat de
l’assistència sanitària i la sostenibilitat del nostre sistema de salut.

Data:
Horari:
Lloc:

9.15 h

divendres 21 d’abril de 2017
10.00 - 13.30 h
Centre Convencions Internacional de Barcelona (CCIB)
Accés Porta C, Escala D (vegeu plànol a la pàgina següent)
Plaça de Willy Brandt, 11-14, Barcelona

Obertura de portes i acreditacions
Conductor de l’acte i moderador
Sr. Pascual Solanas
Metge de família del CAP Montilivi de Girona (ICS) i professor associat de la Universitat de
Girona.

10.00 h

Inauguració
Sr. Pere-Joan Cardona
Cap de la Unitat de Tuberculosi Experimental de l’Institut Germans Trias i Pujol (IGTP) i membre
del Consell d'Administració de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS)
Sr. Toni Dedeu
Director de l’AQuAS

10.15 h

The huge potential of shared decision making - when done exceptionally well (*)
Conferència a càrrec del Sr. Glyn Elwin, catedràtic del Dartmouth Institute for Health Policy and
Clinical Practice dels EUA

11.00 h

Pausa - Cafè

11.30 h

La implementació del Projecte Essencial
Implementació en l’atenció primària
Sra. Cari Almazán (AQuAS)
Sra. Johanna Caro (AQuAS)
Evolució dels indicadors de prevenció quaternària
Sr. Manuel Medina (Institut Català de la Salut. ICS)
Experiència dels equips d’atenció primària en la implementació de les recomanacions de
l’Essencial i opinió dels pacients sobre les pràctiques clíniques de poc valor
Sra. Pilar Cort. (Representant del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya)
Sra. Lorena Díaz (EAP Figueres)
Sr. Oscar Garcia (CASAP)
Sr. Francisco Javier Guardia (EAP Terra Alta)
Sr. David Pérez (EAP Badalona Llefià)

(*) La conferència del Sr. Glyn Elwyn es farà en anglès. Hi haurà servei de traducció simultània per aquelles persones que ho sol·licitin.

12.30 h

La comunicació metge-pacient: a propòsit d’un cas del Projecte Essencial
Escenificació a càrrec del grup de Teatre Raval Plus Forte
La comunicació que dónava valor
Sr. Josep Maria Bonet (DAP Metropolitana Nord. ICS)

13.00 h

Procés participatiu per a la selecció de noves recomanacions Essencial
Podran participar-hi totes les persones assistents a la Jornada mitjançant l’ús de l’aplicació
Kahoot (**)

13.25 h

Premi a la idea més innovadora per evitar pràctiques de poc valor a l'atenció primària
Lliurament a càrrec de l’Hble. Sr. Antoni Comín, conseller de Salut

13.30 h

Cloenda
Hble. Sr. Antoni Comín
Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya

(**). Les instruccions sobre com procedir durant el procés participatiu per a la selecció de noves recomanacions Essencial es lliuraran
als assistents el mateix dia de la Jornada. La connexió wifi la facilitarà l’organització.

Accés Jornada Essencial
Porta C i Escala D

El professor Glyn Elwyn és metge, investigador, innovador i catedràtic al Dartmouth Institute
for Health Policy and Clinical Practice dels EUA. També és docent a l’IQ Scientific Institute for
Quality of Healthcare del Radboud University Nijmegen Medical Centre dels Països Baixos,
professor visitant al University College de London i professor honorari a la Universitat de
Cardiff. Actualment lidera un equip internacional i interdisdiplinari d'investigació que estudia la
implementació de les decisions compartides en l'àmbit de la salut. També fa recerca sobre el
disseny i l'impacte d''OPTION GridsTM -un conjunt d'eines basades en l'evidència per facilitar
la presa de decisions per part dels pacients-. Ha desenvolupat les mesures Observer OPTION
and CollaboRATE en decisions clíniques compartides. És també el principal editor de la
revista científica Shared decision making: Evidence Based Patient Choice, publicada per
Oxford University Press. Ha publicat prop de 331 articles amb un índex H de 76. Més
informació a: www.glynelwyn.com i compte de Twitter @glynelwyn

