NOTÍCIA

WEBINAR: El nou pla per a centres de rehabilitació
La sessió en línia va tenir lloc el passat 16 de setembre i va servir per presentar les
principals línies de treball del nou Pla per a Centres de Rehabilitació del Servei Català
de la Salut. La introducció la va realitzar la Dra. Xènia Acebes, directora de l'Àrea
Assistencial del CatSalut, i van participar-hi el Dr. Xavier Suris, director del Pla Director
de Malalties de l'Aparell Locomotor i la Dra. Assumpta Ricart, gerent de Processos
Integrats de Salut, tots dos de la mateixa organització.
En primer lloc es va dur a terme un repàs estadístic de les causes de discapacitat a
nivell europeu ressaltant el pes creixent de l'envelliment de la població en aquest
àmbit. A continuació es va glossar el caràcter i contingut del Pla de Rehabilitació de
Catalunya vigent i es va posar en relleu la complexitat de la rehabilitació física amb les
seves diferents variants, on destaquen els problemes relacionats amb la columna
vertebral i l’esquena, amb un 44% de casos.
Seguidament es va abordar el nucli de la qüestió amb una explicació sobre el nou pla
de rehabilitació. Els principals arguments per a això són: l'envelliment de la societat i
les noves patologies emergents juntament amb el desenvolupament de les TIC; la
necessitat de revisar els processos assistencials en funció de les modalitats, la cartera
de serveis i els nivells de complexitat; i la nova evidència científica en aquest camp que
influeix en el replantejament de les formes de procedir. A més, en el nou pla s'hauran
d'incorporar conceptes com la visió de gènere i l'equitat territorial. Un altre motiu per
a aquest canvi és la caducitat dels contractes dels concursos de rehabilitació en el curs
2022-2023.
Per abordar el nou Pla s'han creat diversos grups de treball especialitzats en cadascuna
de les modalitats de rehabilitació. Amb el seu treball en paral·lel aquests grups estan
definint els continguts del nou document en aspectes centrals com els models
assistencials, les pràctiques de valor i l'ús de les TIC en el nou escenari.
Finalment, es va fer una anàlisi de sistema de compres i pagament públic en l'àmbit de
la rehabilitació, que va ser revisat el 2012, però que ara es veurà sotmès a una revisió
en profunditat per posar-ho a el dia i millorar-lo en aspectes clau com el sistema
d'avaluació del grau de discapacitat o la informació del registre per a facturació.
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