PROCEDIMENT D'INFORMACIÓ I CONSULTA PÚBLICA DELS ACORDS DE GESTIÓ
DE 2020 DELS DEPARTAMENTS DE SALUT

GUIA D’ÚS Fòrum de discussió AG2020
Títol: Informació/consulta pública dels Acords de Gestió 2020 (AG2020) per als
departaments del Sistema Valencià de Salut.
Promou: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Dirigit a: Ciutadania, pacients i les seues organitzacions, professionals sanitaris,
societats científiques, organitzacions sindicals, col·legis professionals, equips directius
de departaments.
Resultat esperat: Arreplegar opinions i propostes a través del fòrum de discussió.
Termini de publicació: Des de les 9.00 hores del 12 de novembre fins les 14.00 hores
del 20 de novembre de 2019.

Per què consultem?
La informació i consulta pública dels Acords de Gestió és un mecanisme de
participació social per a incorporar les necessitats i demandes de la ciutadania a les
estratègies polítiques.
És per això que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, seguint el seu
propòsit de treballar per la transparència en els processos de presa de decisions,
llança novament la consulta per a l'edició de 2020 dels Acords de Gestió, des de la
base de la informació pública de les qüestions que afecten la ciutadania (població i
professionals).
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1. CONTEXT
Els acords de gestió dels departaments de salut estableixen els compromisos
d'objectius comuns per al conjunt del sistema sanitari i serveixen d'instrument per a
alinear les actuacions i assignar incentius als professionals que atenen la població
d'un departament.
Igual que en l'anterior edició, les tres grans àrees en què s'agrupen aquests objectius Guanyar en salut, Millorar l'atenció prestada i Assegurar l'adequada utilització dels
recursos (sostenibilitat i eficiència)- s'emmarquen en les línies estratègiques i
objectius definits en el Pla de Salut 2016-2020.
Aquests objectius se centren en aspectes d'especial rellevància que requereixen
millora durant 2020. La consecució d'aquests objectius es mesura amb indicadors, els
quals han de ser manejables en nombre i poder obtenir-se sistemàticament des dels
nostres sistemes d'informació. Aquests indicadors representen només una petita part
dels que s'obtenen i avaluen el Sistema Valencià de Salut.
2. OBJECTIU I MÈTODE
La transparència i la participació s'incorporen en el procés d'elaboració a través de la
informació i consulta pública dels indicadors proposats per un grup de treball de la
Conselleria amb representants de cada Direcció General.
L'objectiu d'aquest procediment d'informació i consulta pública dels Acords de Gestió
2020, és arreplegar les opinions i propostes de millora que pot aportar la ciutadania
(com a element central del sistema sanitari) i la comunitat professional (com a
posseïdora del coneixement i l'experiència).
3. COM PARTICIPAR
Per a participar en la consulta és necessari registrar-se (apartat “log in”) facilitant un
nom o àlies i la teua adreça de correu electrònic, en la qual rebràs la contrasenya per a
poder aportar comentaris en el fòrum de discussió. Aquestes dades no es
conservaran una vegada finalitzada la consulta.
El fòrum de discussió està organitzat en les tres grans àrees temàtiques:
A. Guanyar en salut
B. Millorar l'atenció prestada.
C. Assegurar l'adequada utilització dels recursos (sostenibilitat i eficiència)
Dins de cada una d'aquestes àrees apareixen els indicadors corresponents, així com
una breu descripció de cada un. Pots escriure la teua opinió i/o proposta de millora en
els espais habilitats en el fòrum.
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4. PREGUNTES DE CONSULTA
- Què opines sobre els indicadors seleccionats? Creus que són representatius?
- Consideres que podrien incloure's més indicadors, o al contrari que podrien eliminarse algun/s
- Tens alguna proposta concreta d'algun o diversos indicadors?
Recorda que els indicadors han de poder ser mesurats de forma sistemàtica
mitjançant els sistemes d'informació disponibles.

5. INFORME FINAL
S'elaborarà un informe amb les respostes arreplegades i analitzades posteriorment pel
grup de treball de la Conselleria. Aquest informe es publicarà, junt amb el text definitiu
dels acords de gestió, en el web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
(www.san.gva.es).

