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- Talibans 
- Can Ledesma. 
- Mercenaris lucratius de la sanitat pública. 
- Aquells “rarets” del Remei. 
- Visionaris 
- “Ràcanus” escanya-pacients  
- Aspirinerus....  
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ANTECEDENTS 
 Carrera i MIR 1992 
 MFiC SEB i HUV del 1992 al 1996 
 Suplències a ABS Santa Eugènia (idea de fer 

opos a ICS, nivell D català, etc).  
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 Etiologia i Vector: Transmissió 

aèria. trucada ALC  principis set-96 

 

 Periode d’incubació:   24 hores. (ALC 
no et permet més). 

 
 

 

 
 L’1 d’octubre ja estava apuntant pacients (quin metge vol? 

...provi’m a mi...) des  
 de recepció per començar  
      el 10 d’octubre. 
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 Si cobrem o no... 
 Qualitat 
 Requeriments OMI (SIRE, SIGIT, HC3, LMS, CMBD) 
 Acreditació. 
 Renovació de concurs 
 Transparència. 
 Seguretat / LOPD 
 No-presencial 
 Atenció a la cronicitat. 
 Xarxes socials. 
 Activitats comunitàries.  
 ..”vents” de la política... 
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 Societat / Empresa/ accions 
 Estatuts / Juntes / Actes 
 Consell d’Administració 
 CIAP, CIM 
 Qualitat / Indicadors / quadre de 

comandaments 
 Responsabilitat social corporativa 
 Protocols, DGPs, Binomi, Rutes assistencials 
 HC3, Big data, Cloud, web service ,start-ups.. 
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 Gent que marxa i et sap greu 
 Gent  que arriba i aporta saba nova. 
 Gent que entra a la teva vida 
 Gent que surt 
 Moments de riure 
 Moments de plorar 
 Moments de tranquil·litat 
 Moments d’angúnia. 
 ... 20 anys de Vivències.....  





 Compromís 
 Constància 
 Innovació 
 Qualitat 
 Empatia 
 Accessibilitat 
 Eficiència / Resolució 
 Flexibilitat  (adapt. a canvis) 

 Equip / Amistats / 2a família 
 Col·laboració 
 Aprendre a caminar sols 

(direcció participativa) 

 Hores gastades 
 Caps de setmana 
 Dioptries 
 Canes / Arrugues 
 Distensió abdominal 
 Temps robat a la formació/ 

recerca /difusió interna 
 Temps robat a la família 

 
 
 .....però sobretot... 
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Sir William Osler, the eminent 
19th-century clinician 
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National Voices  (enquesta National Health Sistem UK) 

Coordinar-nos i  
col·laborar  

Sanitaris, persones  i comunitats 

Ser accessibles  
i empàtics 

Que s’auto- 
responsabilitzin 
(empowerment) 

Conèixer el  
que volen(m) 

“És quan puc planificar la meva atenció amb 

un equip de professionals que m’entén, que 

em permet mantenir un grau de control de 

la situació,i em posa a l'abast els serveis 

necessaris per aconseguir el que és 

important per a mi” 
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 Erradicació de l’epidèmia 
 
 Mantenir-la simbiòticament però  a ratlla 

impedint-ne la propagació. 
 
 Millorar els mitjans de cultiu in vitro i in vivo 

que en facilitin la propagació. 
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 Lleis / Requeriment inassolibles 
 Obligant-la a justificar constantment  

la seva existència.  
 Desconfiances / Recels / Enveges 
 Ofegant-la amb burocràcia 
 Pressió (econòmica / política / social 

/mediàtica) 
 Obligar-la a anar a  remolc del que 

té/desenvolupa ICS/ecap. 
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 Seguiment / auditories coherents 
 Recolzant aspectes positius i millora constructiva dels 

negatius 
 Facilitant la iniciativa, la innovació i la professionalitat 
 Dotant de més capacitat real de gestió a l’atenció 

primària. 
 Avaluant-la i comparant-la de forma neutra i 

objectiva. 
 Assolint certa confiança en l’adjudicació de Concursos 

i en la dotació econòmica, si s’acompleixen els 
requisits. 
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 Depèn del tractament i la resposta a 
aquest.... 
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