
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLEESS  AACCOO  II  EELL  SSIISSTTEEMMAA  SSAANNIITTAARRII  
 

Les Accountable Care Organizations (ACO), un sòlid 

camí per la integració de processos entre l’Atenció 

Primària i els Hospitals. 
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LES ACCOUNTABLE CARE ORGANIZATIONS (ACO) 

Les Accountable Care Organizations (ACO), un sòlid camí per la 

integració de processos entre l’Atenció Primària i els Hospitals. 

 

Des de fa anys, s’han iniciat diverses iniciatives amb l’objectiu d’afavorir la compartició i la 

integració de processos clínics entre els diferents nivells assistencials, lamentablement els 

resultats han estat limitats, principalment, per la persistència de models de finançament que 

no ho afavoreixen (en molts casos ho impedeixen) i també per l’asimetria en la capacitat de 

negociació entre els hospitals i l’atenció primària. 

Als Estats Units d’Amèrica, des de fa uns anys i a partir d’un cert redescobriment de l’Atenció 

Primària, estan treballant, dins del entorn de la sanitat finançada públicament (Medicare i 

Medicaid), en promoure un nou model organitzatiu i de finançament que han anomenat ACO. 

Aquesta aproximació ha generat una important expectativa tant en el entorn de la política 

sanitària com en els professionals sanitaris. Molt sintèticament, es tracte de compartir 

processos clínics entre l’AP i els hospitals, segons el acords que prenguin clínics d’ambdós 

nivells, en base a repartir els costos històrics d’aquest processos, sota el principi de mútua 

transparència, manteniment de la qualitat i un cert nivell d’assumpció de risc o compartició de 

beneficis. Després de diversos pilotatges el procés s’inicia a principis del proper any. 

En paral·lel al projecte de les ACO i en aquest cas també en desenvolupament en alguns països 

europeus, s’està promovent el concepte dels “Episode Bundled Payments”, segmentació del 

pagament de processos compartits, molts d’ells en malats crònics. 

Ambdós temes sembla ser que marcaran les agendes sanitàries dels propers anys, amb un 

important impacte en el nivell organitzatiu, redefinició de processos e introducció de les TIC al 

sector salut. 

L’objectiu del workshop és compartir el coneixement actual sobre el tema i valorar les 

avantatges e inconvenients d’iniciar una aproximació a aquest tema en el nostre entorn.  
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EL WORKSHOP 

Objectiu 
Compartir el coneixement actual sobre el tema i valorar les avantatges e inconvenients 

d’iniciar una aproximació a aquest tema en el nostre entorn. 

 

Destinataris 
Responsables i interessats en política i organització sanitària, particularment en l’àmbit de la 

integració assistencial i el govern d’institucions sanitàries. 

 

Programa 
17:00h - 18:00h Les ACO i la seva translació al sistema de salut (JM. Picas) 

18:00h - 19:00h Discussió d'aplicabilitat al voltant d'un cas de coordinació (S. Cordomí) 

 

Dia 
Dimecres, 30 de novembre de 2011 

Lloc 
Hospital de Sant Pau 

Nou Hospital 
Sales Polivalents, annexes a la Sala d'Actes, 2a planta del bloc A 
C / St. Quinti, 89 o C / Mas Casanovas, 90 - Barcelona 
 
Metro: L4 Guinardó/Hospital de Sant Pau 
Bus: 192- B22 
 

Ponents 
Dr. Josep Manel Picas  

Sra. Sílvia Cordomí 

 

Inscripcions 
Imprescindible formalitzar inscripció a través del formulari online  

http://www.bsalut.net/Inscripciones.aspx
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PONENTS 

Dr. Josep Manel Picas Vidal 

Metge internista. Actualment és Director de Sistemes d’informació i TIC del Hospital de la Sta. 

Creu i Sant Pau de Barcelona. És diplomat en Gestió Sanitària en ESADE. Ha estat Gerent 

d’Atenció Primària de l’ICS a Barcelona ciutat i anteriorment Director assistencial de PAMEM 

(Serveis d’atenció primària del Ajuntament de Barcelona). Ha format part del Board del 

International Disease Management Aliance a New Jersey (US) i del Medical Records Institute 

en Boston (US). Actualment és vicepresident del Fòrum Català d’Informàtica i Salut i president 

de l’European Association of Healthcare IT Managers a Brussel·les. 

Perfil públic:  http://www.linkedin.com/pub/josep-picas-i-vidal/14/718/106  

 

 

Sra. Silvia Cordomí i Saborit 

Secretària Tècnica a CatSalut.  Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la 

Universitat de Vic.  

Anteriorment ha exercit com a responsable d'Estratègia al Gabinet de Conselleria de Salut i 

com a coordinadora de les Càpites del Vallès Oriental a l’Hospital General de Granollers.  

Professora del Departament Empresa en Universitat de Vic. 

 

Perfil públic: http://es.linkedin.com/pub/s%C3%ADlvia-cordom%C3%AD/8/881/7a7 
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