
 

JORNADA 
DESBUROCRATITZAR EL PROCÉS ASSISTENCIAL: 
PROPOSTES DE MILLORA I EXPERIÈNCIES AMB NOUS 
ROLS PROFESSIONALS PER AL SISTEMA SANITARI

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) i l’Institut de Formació Mèdica i Lideratge 
(IFMiL) organitzen aquesta jornada amb l’objectiu posar sobre la taula propostes concretes que perme-
tin optimitzar i millorar el temps d’atenció als pacients tant en l’àmbit d’atenció primària com als hospi-
tals. Algunes d’aquestes propostes estan recollides en el document de posició del CCMC publicat el 
mes de març de 2022 sobre la desburocratització del sistema sanitari. 

En la jornada es presentaran les propostes concretes recollides al document del CCMC i les experièn-
cies d’algunes organitzacions en la formació i implementació de nous perfils professionals que puguin 
assumir funcions més complexes dins els sistema sanitari. 

Oferir una formació específica als professionals de perfil administratiu que ja treballen al sistema 
sanitari és essencial per aconseguir una major eficiència dels equips assistencials. En aquesta línia, 
l’IFMiL presentarà el seu programa de formació i desenvolupament per a Assistents Clínics adreçat 
a aquests professionals amb perfil administratiu que han de ser el responsables de gestionar els pro-
cessos d’atenció i gestió de pacients i de donar suport administratiu als professionals clínics per a què 
puguin assumir noves habilitats i funcions que tradicionalment han realitzat metges i infermeres. 

Dimecres  29 de juny de 2022  a les 18.00 hores - Presencial i online
Sala d’Actes del CoMB, Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona



PROGRAMA

18.00 h  Benvinguda i presentació
Dr. Jaume Padrós, president del CoMB.

18.10 h  Reduir els processos burocràtics a l’atenció primària i als hospitals: propostes per augmentar  
l’eficiència organitzativa i assistencial
Dr. Jaume Sellarès, vicepresident del CoMB i director de l’EAP Sardenya (Barcelona). 

18.20 h  Formació de nous perfils professionals: administratius sanitaris i assistents clínics 
Dr. Albert Ledesma, comissionat de la Junta de Govern del CoMB per a l’Institut de Formació Mèdica
i Lideratge (IFMiL).

TAULA D’EXPERIÈNCIES
Experiències de desburocratització i d’implementació de nous rols professionals

18.30 h  La figura de l’assistent clínic a l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Sra. Esther Álvarez, cap d’admissions. Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

18.40 h  EAP Sardenya: empoderant a l’equip administratiu
Sra. Lydia Orselli, cap d’Atenció a l’Usuari. EAP Sardenya.

18.50 h  CAPSBE: L’assistent clínic com a referent en l’atenció i acompanyament als pacients 
de residències
Sra. Sílvia Roura, adjunta a Gerència. CAPSBE.

19.00 h  Gestió de les incapacitats temporals per ingrés hospitalari
Sra. Pilar Doretto, directora de Gestió de Pacients i Atenció a la ciutadania. Corporació Sanitària Parc  
Taulí de Sabadell.

19.10 h  Cloenda
Dr. Ignasi Carrasco, director assistencial del Servei Català de la Salut.

Confirma la teva assistència
PRESENCIAL aquí

Confirma la teva assistència
ONLINE aquí

https://www.comb.cat/ca/comunicacio/agenda/inscripcio/seminari---desburocratitzar-el-proces-assistencial-propostes-de-millora-i-experiencies-amb-nous-rols-professionals-per-al-sistema-sanitari/inscripcio-online
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