Model d’Hospital
L’Hospital Clínic es troba en fase d’elaboració del seu Pla Estratègic 2016-20 a
partir del model que es descriu a continuació.
L’Hospital Clínic de Barcelona és un hospital públic
universitari, dual (comunitari i de referència), amb voluntat de promoure
aliances en xarxa i ser-ne líder, amb vocació d’excel·lència en l’assistència
centrada en el pacient, en la recerca i la innovació com a motor del canvi i en
la docència.
Dual:
Hospital públic comunitari, per la seva població de referència de
Barcelona Esquerra (població total de 540 mil habitants amb
atenció especialitzada compartida amb altres hospitals).
Hospital de mitjana i alta complexitat i terciari per la població
de Barcelona Esquerra, de la resta de Catalunya (segons
sectorització de patologies definida pel Departament de Salut), i
també d’Espanya i internacional.
Líder amb voluntat de promoure aliances en xarxa:
Líder en crear aliances estratègiques amb els altres proveïdors
dels diferents nivells assistencials de Barcelona Esquerra, per
atendre els problemes prevalents i crònics del territori.
Per la mitjana i alta complexitat, amb els hospitals d’altres
territoris segons la sectorització de patologies definida,
concentrant a l’Hospital Clínic els processos que requereixen
d’una tecnologia o d’unes habilitats tècniques més
especialitzades.
A nivell internacional, amb els millors hospitals i universitats en
les línees més innovadores.
Amb vocació d’excel·lència en l’assistència centrada en el pacient:
Desplegament de les unitats multidisciplinàries al voltant de les
patologies, fent evolucionar els sistemes d’informació cap un
major suport a la decisió clínica i, assegurant la presa de
decisions en base a l'avaluació de resultats de salut.
Evolució de la medicina reactiva cap a la medicina Preventiva,
Predictiva, Personalitzada i Participativa (P4).
Transformant la pràctica assistencial, destacant l’evolució dels
rols professionals. Per exemple, desplegament de nous rols i
competències professionals amb paper clau de la infermeria en
àmbits com l’atenció del malalt crònic.
Universitari amb la Universitat de Barcelona, líder en recerca i
innovació i docència, i com agent de progrés socioeconòmic:
Recerca i Innovació com a motor de canvi per millorar la
qualitat assistencial. Potenciar l'excel·lència en recerca, base

del desplegament de la innovació, com a element clau de
l’assoliment d’uns òptims resultats de salut.
Docència d'excel·lència per formar els millors professionals, clau
per la incorporació de professionals de qualitat, i com a referent
en la formació de postgrau.
Amb participació àmplia dels professionals, assegurant la seva implicació en la
gestió i en la governança, creant mecanismes de rendició de comptes amb
transparència als diferents grups d’interès, tant interns com externs, i
especialment als professionals i al Departament de Salut i procurant l’equilibri
econòmic de l’Hospital, i promovent l’obtenció de fonts de finançament
complementàries a les del concert amb el CatSalut.

