25
ANYS

25 Anys al Servei
del Sistema Nacional de Salut
de Catalunya

Mirem cap al Futur
Barcelona, 14 de desembre de 2016

Palau de Congressos de Barcelona
Montjuïc
Av. Reina M. Cristina, s/n

PRESENTACIÓ
Fa 25 anys que es va crear el Servei Català de la Salut amb l’esperit de garantir la
cobertura pública i universal dels serveis sanitaris a la ciutadania. Després d’aquests
anys al servei del Sistema Nacional de Salut de Catalunya, podem aﬁrmar que tenim
una història d’èxit en la qual els diferents agents, especialment els professionals, han
contribuït a garantir un sistema públic, equitatiu, eﬁcient i sostenible, al servei de les
necessitats de la població.
El nostre sistema sanitari ha anat evolucionant per donar resposta a les necessitats
canviants de les persones. Tenim una esperança de vida de les millors del món, una
bona percepció de l’estat de salut per part de la població i una valoració positiva dels
serveis sanitaris. Malgrat això, en els darrers anys la crisi econòmica ha impactat en
les condicions de vida de la ciutadania i ha augmentat les desigualtats socials i en
salut de la població.
La trajectòria del nostre sistema sanitari ens ha de permetre encarar els nous reptes
que tenim per fer i ﬁxar les bases del Sistema Nacional de Salut del futur. En aquesta
Jornada volem obrir la reﬂexió i el debat de la transformació del Sistema Nacional de
Salut entorn a quatre eixos d’actuació prioritaris:
la intervenció comunitària i intersectorial
la salut mental
els serveis en xarxa
la participació dels professionals i la ciutadania
Aquesta Jornada, per tant, ens ha de permetre repassar les principals ﬁtes assolides i
reﬂexionar sobre el futur del nostre Sistema Nacional de Salut.

PROGRAMA
08:30 - 09:30 h

Acreditacions

09:30 - 09:45 h

Inauguració

09:45 -10:30 h

Conferència magistral
Sir. Harry Burns, professor de salut pública de la Universitat de Strathclyde
(servei de traducció anglès-català)

“25 anys al servei del Sistema Nacional de Salut de Catalunya”
10:30 -11:30 h

Taula rodona dels consellers de Salut
Hble. Sr. Ramon Espasa i Oliver
Hble. Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera
Hble. Sr. Eduard Rius i Pey
Hble. Sr. Xavier Pomés i Abella
Hble. Sra. Marina Geli i Fàbrega
Hble. Sr. Boi Ruiz i Garcia
Hble. Sr. Antoni Comín i Oliveres

Moderador: Miquel Vilardell, catedràtic emèrit de la UAB i director de la revista Medicina Clínica
11:30 -12:00 h

Pausa i cafè

“Mirem cap al Futur Sistema Nacional de Salut”
12:00 -12:15h

Reptes i palanques de canvi. Cap a on anem?
David Elvira, director del CatSalut

12:15 -13:15 h

Quatre eixos d’actuació prioritaris: visió dels professionals i la ciutadania
Intervenció comunitària i intersectorial
Salut mental
Serveis en xarxa
Participació de professionals i de ciutadania

Moderador: Josep Maria Argimon, subdirector del CatSalut
13:15 -13:35h

Lliurament dels premis a les millors experiències

13:35 -13:50 h

Cloenda
Hble. Sr. Antoni Comín, conseller de Salut
M. Hble. Sr. Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya

