Avaluació de tecnologies sanitàries.
Presentació dels projectes Essencial i Decisions compartides
Edició 1 el dia 14 de juny de 2022.
Edició 2 el dia 28 de juny de 2022.
Horari de 9.30 a 15.30 hores. Modalitat: síncrona en línia.
Adreçada als professionals de la salut del SISCAT (assistencials i de l’àmbit de la gestió) amb l’objectiu de donar a
conèixer el procés d’avaluació de tecnologies sanitàries i l’impacte que té en la pràctica habitual dels
professionals, com s’elaboren les recomanacions del projecte Essencial, i facilitar eines i instruments per ajudar a
la implementació d’un model deliberatiu entre professionals de la salut i la persona que ha de prendre decisions
en les qüestions que afecten a la seva salut.
La Jornada ha estat acreditada pel CCFCPS

PROGRAMA
9.30-9.45h

9.45-11.30h

Inici de la Jornada, benvinguda i presentació
Montserrat Gea, Directora General de Professionals de la Salut, Departament de Salut
Xavier Bayona, Director AQuAs
Mòdul 1 Avaluació de tecnologies sanitàries (en endavant ATS)
Ponents
Rosa Maria Vivanco, MD, PhD, MPH. Directora de l’àrea d’avaluació de tecnologies sanitàries i coordinadora
de l’àrea de coneixement d’Avaluació a AQuAS

Maria Dolors Estrada, MD, PhD. Coordinadora de la Unitat transversal de gestió del coneixement, supervisora
metodològica a l’àrea d’avaluació de tecnologies sanitàries a AQuAS.

Continguts – Accés al programa complert del mòdul (properament)
- Conceptes bàsics,
- Què es una tecnologia sanitària.
- Cicle de vida de la tecnologia,
- Què és l’Avaluació de tecnologies sanitàries
- Rol de l’ATS en l’entorn català, estatal i europeu
- Definició de l’OMS relació amb la regulació i la gestió.
- Què es RedETS?, AQuAs? Reglament i agents del sistema de salut amb
l’encàrrec de fer l’ATS.
- Reflexió sobre la participació dels professionals de la salut en l’ATS, participació i
metodologia dels informes d’avaluació, processos i recomanacions.

Metodologia: presentació, discussió de casos pràctics, dinàmica grupal i debat obert i moderat.
Coordinació del Mòdul: Rosa M. Vivanco, Directora de l’àrea d’avaluació de tecnologies sanitàries i
coordinadora de l’àrea de coneixement d’Avaluació a AQuAS

Dinamització a càrrec de Carmen Garrido
11.45 a 13.30h Mòdul 2 Essencial. Afegint valor a la pràctica clínica
Ponents
Johanna Caro, Responsable Iniciativa Essencial. Metgessa especialista de Medicina Preventiva i Salut Pública.
AQuAS

Garazi Carrillo, Investigadora Iniciativa Essencial. Llevadora i màster en Salut Pública. AQuAS
Helena Bentué, Investigadora Iniciativa Essencial. Farmacèutica i diplomada en Salut Pública. AQuAS

Aquesta activitat esta finançada en el marc de la Inversió 4 del Component 18 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
(PRTR) mitjançant el programa Next Generation EU de la Comissió Europea

Continguts – Accés al programa complert del mòdul (properament)
- Què és una practica clínica de poc valor (en endavant PCPV), definició, marc
conceptual, context del sistema de salut, per què es produeixen, conseqüències i
impacte.
- L’elaboració de recomanacions per evitar PCPV, presentació de la metodologia
- Reflexió sobre aspectes importants d’influència en l’impuls i la implementació de
la iniciativa Essencial. Barreres i oportunitats. Presentació de la guia de desimplementació
de les PCPV.
- Presentació de la iniciativa Essencial. Afegint valor a la pràctica clínica. Eixos d’actuació
més rellevants.

Metodologia: presentació i dinàmiques grupals.
Coordinació del Mòdul: Cari Almazán, Directora de participació de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries
de Catalunya.

Dinamització a càrrec de Alberto Guerrero
13.45 a 15.30h Mòdul 3 Decisions Compartides en Salut (en endavant DCS)
Ponents
Montse Moharra, Directora d’Estratègia de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya. Coordinadora de la iniciativa Decisions Compartides. Membre de la comunitat de
pràctica XPA Barcelona.

Joan Escarrabill, Doctor en Medicina, especialista en Pneumologia. Treballa a l'Hospital Clínic
en el camp d'avaluació de l'experiència de pacients. Membre de la comunitat de pràctica XPABarcelona i de Shared Patient Experience.

Inma de Molina, Personal Docent Investigador (PDI) de la Universitat Rovira i Virgili, de
Tarragona, col·laboradora docent en programes de grau, postgra i màster del departament
d'Infermeria, i coordinadora del Grup Consolidat de recerca: Infermeria Avançada SGR 1030 (caring).

María José Hernández, Enfermera, Magister en enfermería y Ph.D. en Economía.
Continguts – Accés al programa complert del mòdul (properament)
- Què son les decisions compartides?
- Marc conceptual, context del sistema de salut a Catalunya, evidències d’utilitat.
- Eines d’ajuda a la presa de DCS.
-Marc conceptual, eina web, eines aritmètiques, interpretació de dades, conceptes de
risc, probabilitat i la comunicació de l’evidència científica.
- Reflexió sobre aspectes importants que poden influir en l’impuls i la implementació de les DCS.
- Presentació de la guia pràctica d’implementació. Barreres i facilitadors. Instruments i
escales per mesurar la utilitat de les eines.
- Aprendre sobre l’experiència del pacient en les DCS.
- Què es l’experiència del pacient? Elements que incorpora en la qualitat assistencial.
- Què son i què incorporen els PREM? Estat de l’art actual

Metodologia: presentació, cas pràctic, dinàmiques grupals.
Coordinació del Mòdul Montse Moharra, Directora de l’estratègia de l’Agència de Qualitat i Avaluació
Sanitàries de Catalunya

Dinamització a càrrec de Carmen Garrido
15.30h .Cloenda de la Jornada?
Cari Almazán, Montserrat Moharra i Rosa Mª Vivancos, coordinadores dels mòduls-continguts en representació
de l’Agència de Qualitat i Avaluacions Sanitàries de Catalunya

Pendent de determinar, representant del Departament de Salut

Aquesta activitat esta finançada en el marc de la Inversió 4 del Component 18 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
(PRTR) mitjançant el programa Next Generation EU de la Comissió Europea

INFORMACIÓ, INSCRIPCIONS I ACCÉS A LA JORNADA
Jornada organitzada per la Subdirecció General d’Ordenació i Desenvolupament ProfessionalDirecció General de Professionals de la Salut en col·laboració amb l’Agència de Qualitat i
Avaluació Sanitàries de Catalunya.
Inscripcions a la Jornada
- Edició 1 - dia 14 de juny de 2022 ompliu aquest formulari abans del dia 12 de juny
- Edició 2 - dia 28 de juny de 2022 ompliu aquest formulari abans del dia 23 de juny

Una vegada rebuda la sol·licitud i validada la inscripció rebreu un correu electrònic amb l’enllaç
per accedir a la Jornada
Informació: direccio.aquas@gencat.cat i fcprofessionals.salut@gencat.cat

Aquesta activitat esta finançada en el marc de la Inversió 4 del Component 18 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
(PRTR) mitjançant el programa Next Generation EU de la Comissió Europea

