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Objectius:

Variacic de la concepcic de I'hospital.

L'hospital s'ha d'anar integrant i servint de cobertora per a I'atencio primaria i
obrint-se a la realitzacic de noves tasques.

Caracteristiques generals:

7 grans apartats.

1. Ordenacib territorial de ('hospital:

1 .1 . Definicio de la funcio de ('hospital.
1.2. Coordinacio.

Atencio primaria i actual especialitzacio ambulatoria.
Urgencies.

2. Aspectes de gestio:

2.1. Juntes de Govern d'area.
2.2. Nou equip directiu.

Composicio:

4 divisions. Direccio general.
4 directors: Medic.

Infermeria.

Ad ministracio.

Serveis generals.
Centres de capacitat mitjana-Contracte i dedicacib exclusiva

2.3. Direccio participativa per objectius.
2.4. Autonomia de gestic.

2.4.1. Pressupostaria:

Negociar objectius.

Pactar pressupostos.
Movilitat en pressupostos (cap. 2).

2.4.2. De personal:

Contractes interins i eventuals.
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Flexibilitat horaria.

Permisos al personal.

2.4.3. Economica:
Part de la gestio de cobrament a tercers.

2.5. El servei com a unitat de l'organitzacio hospitalaria.
2.6. Infrastructura informativa.

3. Millora del funcionament assistencial.
3.1. Millora de la qualitat assistencial.
3.2. Comissions de control de qualitat i rendiments.
3.3. Vinculacio mes gran dels metges a ('hospital.

Noves dedicacions plenes i exclusives.
3.4. Noves retribucions.

3.5. Incentivacio professional (acreditacio).

3.6. Docencia i investigacio.

Noves places mediques amb dedicacio plena i exclusiva.

Caps renovables.

4. Humanitzacio de I'atencio.
41. Codi de drets i deures del pacient.

4.2. Servei d'admissio.

4.3. Servei d'atencio al malalt.

4.4. Humanitzacio.

4.5. Enquestes posthospitalaries.

4.6. Control de Ilistes d'espera,

5. La contribucio del personal a la reforma.
5.1. Afecta basicament el personal medic.
5.2. Potenciacio de Testament d'infermeria amb les Direccions Autonomes.

5.3. Reconeixement com auxiliars d'infermeria als auxiliars de clinica. FP-1.

5.4. Reconeixement dels tecnics sanitaris (FP-2) i integracio gradual d'aquests al

proces de la reforma.

5.5. Potenciacio de les funcions administratives i de gestic.

5.6. En resum: cal la participacio de tots.

- Facilitar la professional itzacio de tots els estaments.

- Programes de formacio i reciclatge.

6. Aplicacio de la reforma

6.1. Hospitals Insalut.

6.2. Filosofia de voluntarietat i aplicacio gradual.

6.3. Hospitals pilot (12-15).

6.4. Aplicacio gradual (3 anys).
6.5. Acceptacio voluntaria de la reforma.

7. Conclusions:
La reforma hospitalaria permet una modernitzacio i millora de I ' assistencia als ciu-

tadans , significa una millora per als professionals de la Sanitat i una mes gran

eficacia del funcionament dels nostres hospitals.
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Es tracta d'intentar, amb els mitjans de que es disposa actualment, millorar la si-

tuacio dels hospitals:

- per millorar la qualitat assistencial que rep el ciutada

- per millorar les conditions de treball dels professionals i treballadors sanitaris

- per millorar I'eficacia i eficiencia dels hospitals.

I aquesta serie de mesures es poden concretar en les seguents:
a) Necessitat de Gestic.
b) Necessitat d'uns objectius assistencials i economics.
c) Creacio d'una infrastructura d'informacib minima i homogenia.

d) Introduccio sistematica del control de qualitat.

e) Humanitzacio assistencial.

A) Necessitat de gestic

- Que es gestionar?

- Caracteristiques de I'hospital com a subjecte empresarial.

- Caracteristiques de I' hospital corn a subjecte economic.

- Caracteristiques de les despeses hospitalaries.
- Caracteristiques del personal hospitalari.

B) Necessitat duns objectius assistencials i economics
(Es prenen corn a model els objectius per al 1984 dels seguents parametres.)
1. Mitjana de I'estada: 9 dies. Es un objectiu general per tots els hospitals de la

xarxa d'Insalud. Es tindran en compte les diferents caracteristiques assisten-
cials de cada hospital, segons el seu nivell d'assistencia i especialitzacio.

2. Index d'ocupaci6: 85 %.

3. Index de rotacio: mes de 3.
4. Pressic d'urgencies: menys del 50 %.

5. Relacio de primeres visites/visites successives: 1/2,5 (1,4).

6. Rendiment medic assistencial: 70 %. Caldra anar cap un rendiment equilibrat de

les diferents fases assistencials. Per aquest any I'objectiu del 70 % es global.

7. Rendiments locals consultes externes: 80 %.
8. Rendiment quirofan: 80 %.

9. Tramitacic de la historia clinica: 75 % de les histories hauran d'estar completes.

El 100 % tindran informe d'alta.

10. Taxa de cirurgia innecessaria: menys del 5 % (orientatitu).

11. Mortalitat general: 4 % (orientatiu).

12. Percentatge necropsies: 25 % (orientatiu).

13. Cesaries: inferior al 6 % dels parts (orientatiu).

14. Percentatge reclamacions sense solucio: 0 %.
1 5. Classificacic dels pacients segons grau de dependencia.
16. Estructurar les plantilles d'infermeria segons carregues de treball.

17. Rendiment del personal d'infermeria per unitats: 85 %.

18. Cada infermera es responsabilitzara de I'atencio d'un nombre de pacients i no
d'activitats: 100 %.

19. Omplir la fulla d'observacions d'infermeria: 80 %.

20. Omplir les grafiques: 100 % (full de constants cliniques).
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21. Establiment de fulles de control de proves: 75 %.
22. Establiment de Ilibre d'ingressos i altes: 100 % (infermeria).

C) Creacto d'una infrastructura d'informacio minima i homogenia

Elaboracio de les seguents estadistiques hospitalaries.

- Assistencials.

- Cliniques.

- Relacio poblacio/hospital.
- Personal.
- Economiques.

Estadistiques assistencials
Coneixer els recursos humans i materials.

Coneixer I'activitat assistencial programada i urgent.

Per elaborar els segiients indicadors:

Funcionament:

Estada mitjana

% d'ocupacib

Index de rotacib

Pressio d'urgencies

Relacio 1 r i 2n

Rendiment:

Rendiment medic assistencial
Rendiment assistencial d'infermeria
Rendiments locals i instal•lacions

Estadistiques cliniques
Intenten detectar de manera indirecta, i mitjan(;ant analisi del proces, la qualitat

de ('hospital.

Recordem la classificacio de Donabedian dels Metodes de Control de Qualitat.

Metodes d'analisi de l'estructura

a) acreditacio;

b) avaluacio rendiment assistencial.

Metodes d'analisi del proces

a) normalitzacio;

b) audit.

Metodes d'analisi de resultats
a) enquestes posthospitalitzacio;

b) indicadors de diferents comunitats cientifiques;
c) indicadors epidemiologics de la comunitat receptora;

d) estudis cibernetics.

S'elaboren els segiients indicadors:

- Grau de tractament de la historia clinica.

- Histories cliniques sense informe d'alta.

- Taxa de mortalitat general de ('hospital i per serveis.

- Control altes voluntaries com a factor de correccio.
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- Percentatge de Necros.
- Taxa de cirurgia innecessaria.
- Taxa d'infeccio quirurgica.

Estadistiques relacio poblacio-hospital

- Frequentacio hospitalaria..

- Atraccio hospitalaria.

- Pressio hospitalaria.

Estadistiques de personal

Estadistica economica

E) Humanitzacio assistencial

- Carta de drets i deures.

- Implantacio practica.

- Servei d'atencib at pacient.
- Comissio d'humanitzacio assistencial.

- Enquestes posthospitalitzacio.
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