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IV Jornada. Fem salut, construïm futur

Introducció
El coneixement dels professionals clínics és bàsic per la planificació, gestió i millora contínua de
l’assistència i donada la importància que tenen cada cop més els indicadors de qualitat, efectivitat i
eficiència, Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD) l’any 2013 aposta per realitzar el projecte dels
quadres de comandament de seguiment dels objectius del Pla de Salut en tots els serveis.

Objectius
El quadre és una eina clau per donar visibilitat de l’estat de situació, veure l’evolució temporal,
comparar amb dades de referència en cas que es disposin, i prendre decisions relacionades amb la
contractació dels objectius del Pla de Salut.

Material i mètodes
El principal punt de partida són indicadors del Pla de Salut de cadascuna de les línies de servei que
la Regió Sanitària de Barcelona del Servei Català de la Salut contracta a PSSJD. A partir de les
fitxes dels indicadors, s’analitza com obtenir la informació, amb quina periodicitat podem disposar
de la mateixa, com està situat PSSJD, quin impacte assistencial i econòmic té aquell requeriment i
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de la mateixa, com està situat PSSJD, quin impacte assistencial i econòmic té aquell requeriment i
quines mesures correctives es poden aplicar (pla d’acció).

Resultats
S’han construït 34 quadres , un per cada servei contractat, de les àrees d’atenció Hospital General,
Salut Mental i Sociosanitari, els quals contenen més de 150 indicadors .

Els quadres s’actualitzen mensualment i s’alimenten de múltiples fonts d’informació (Activitat,
CMBD, Farmàcia, Registre HC3, Vincat, Registre de llista d’espera i de la informació que facilita el
territori dels objectius transversals).

Per cada indicador, a més del grau d’assoliment, està vinculat l’impacte econòmic que suposa el
compliment o no de l’objectiu.

Les taules mostren exemples de seguiment d’alguns indicadors.

Conclusions
L’ elaboració dels quadres ens permet donar visibilitat de l’estat i evolució dels indicadors, implicar
als professionals en l’assoliment dels objectius, detectar punts febles en diferents àmbits i nivells i
establir plans d’acció.


