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                     Nota de premsa  
 

                      

Més de 220 professionals participen activament en 

el disseny d’un pla estratègic de l’ICS Lleida, Alt 

Pirineu i Aran i Gestió de Serveis Sanitaris 

 
És el primer cop que es posa en marxa un procés participatiu per definir la 

línia de la institució per als propers anys 

 

La Gerència Territorial de l’ICS Lleida, Alt Pirineu i Aran i Gestió de Serveis 

Sanitaris està treballant en l’elaboració d’un pla estratègic que ha de definir la 

línia de treball de la institució per als propers anys. Per fer-ho, s’ha posat en 

marxa per primera vegada un procés participatiu perquè tots els professionals hi 

puguin aportar la seva opinió. En total s’han inscrit en aquest procés 223 

treballadors de l’atenció primària de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran, l’Hospital 

Universitari Arnau de Vilanova, l’Hospital Universitari Santa Maria, l’Hospital 

Comarcal del Pallars i les residències públiques Lleida-Balàfia i Balàfia II. 

 

El pla estratègic territorial està dividit en nou línies estratègiques liderades per un 

o dos professionals de referència (avaluació i transparència; gestió de les 

persones; millora contínua i seguretat en els pacients; renovació tecnològica i 

desplegament del pla d’espais; model de cronicitat i complexitat; integració de 

serveis; visió integrada del medicament; recerca i innovació; i docència i gestió 

del coneixement). Cadascun dels participants ha triat una línia estratègica per 

afinitat o interès i n’ha fet una anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i 

oportunitats). A partir d’aquí, ha pogut proposar objectius i accions concretes per 

a la línia escollida. 

 

Feta aquesta recollida d’informació, el departament de Qualitat donarà el suport 

metodològic per prioritzar els objectius i les accions proposades. Per fer-ho, 

treballarà conjuntament amb els líders de cada línia utilitzant una matriu de 

priorització, que puntuarà cada proposta segons el seu temps d’implementació, el 

grau d’innovació, el cost o la millora que suposa, entre altres paràmetres. Abans 

d’elaborar el document definitiu del pla estratègic, s’organitzarà també una 

jornada participativa per elaborar una anàlisi externa amb grups d’interès. 
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Finalment, es valorarà i s’aprovarà el pla estratègic, se’n farà la difusió oportuna i 

s’implementarà, amb l’objectiu de buscar la millora contínua de la institució. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lleida, 23 de juliol de 2019 
 
 
Adjuntem una fotografia d’una de les presentacions del procés participatiu 
efectuada a la sala de juntes de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova. 


