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Memòria 2010 
 

El Servei d’Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut (SEPPS) és la unitat de recerca del 
CSC. El seu propòsit és reforçar el posicionament estratègic del CSC i dels associats en el sector 
sanitari català, mitjançant la generació i divulgació de coneixement. Des del 2009, per la seva 
trajectòria investigativa, desenvolupada en col·laboració amb diversos associats, és reconegut 
com a grup de recerca emergent de Catalunya (2009-SGR670) amb el nom de Grup de Recerca 
en Polítiques de Salut i Serveis Sanitaris.   
 
Les seves línies de recerca corresponen al àmbits d’actuació del CSC, i s’emmarquen en les 
línies prioritàries de recerca del sistema de salut català, en els àmbits de referència del Pla de 
Qualitat per al Sistema Nacional de Salut, així com en els objectius prioritaris del setè programa 
marc de la Comissió Europea. Aquestes línees són 1) integració de serveis de salut i accés a 
l’atenció, 2) immigració i salut, 3) participació social en salut, i 4) desenvolupament de 
metodologia qualitativa aplicada en l’àmbit de la salut. 
 
Enguany, en la línea d’integració de serveis de salut a Catalunya, destaquem l’aplicació a una 
mostra de 1500 usuaris, del qüestionari CCAENA, eina per avaluar de manera integral 
l’experiència i percepció de continuïtat assistencial, en el marc del projecte finançat per l’Instituto 
de Salud Carlos III. A Llatinoamèrica, s’ha avançat en l’anàlisi de les barreres d’accés a l’atenció 
en xarxes de serveis de salut i desenvolupat un qüestionari per mesurar l’equitat de l’atenció, en 
dos tipus de sistemes de salut diferents, en el marc del projecte l’estudi “Impacte sobre l’equitat 
d’accés i la eficiència de les Xarxes Integrades de Serveis de Salut a Colòmbia i Brasil”, finançat 
pel programa FP7 de l’Unió Europea. Finalment, per mesurar els resultats de la coordinació entre 
nivells assistencials de les OSI i aprofundir en la seva relació amb la continuïtat a Catalunya, s’ha 
obtingut una nova subvenció d’ 111.320€ de l’Instituto de Salud Carlos III, projecte que es 
desenvoluparà en col·laboració amb BSA, SSIBE, SAGESSA, Parc Sanitari Pere Virgili i l’ICS. 
 
En la línia d’atenció a la població immigració i salut, s’ha endegat el projecte “L'accés a l'atenció 
en salut adequada de la població immigrant des del punt de vista de les polítiques i dels agents 
implicats”, en col·laboració amb SSIBE i l’Escuela Andaluza de Salud Pública. Es va iniciar 
l’anàlisi comparatiu de les polítiques sanitàries autonòmiques, de Catalunya i Andalusia, dirigides 
a la població immigrant i que poden influir en l’accés a l’atenció. Aquest projecte va rebre una 
subvenció de 74.415€ de l’Instituto de Salud Carlos III. 
 
Durant els últims anys, el SEPSS s’ha convertit en un referent nacional i internacional en la 
recerca sobre integració de serveis assistencials. Com a resultat de l’experiència i coneixement 
acumulats, l‘Organització Panamericana de la Salut (OPS) ha encarregat la direcció del projecte 
d’elaboració Manuals de suport per al desenvolupament de xarxes integrades de serveis (2010-
2011). 
 
A més a més, ha continuat la difusió dels resultats, amb publicació de articles científics i capítols 
de llibre en publicacions nacionals i internacionals, comunicacions a congressos i amb docència 
en cursos de postgraus a Catalunya i Madrid. Entre d’altres, destaquem la publicació a Rev. Esp. 
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Salud Pública La continuidad asistencial entre niveles percibida por los usuarios del sistema de 
salud catalán i a Health Policy “Health policies for migrant populations in three European 
countries: England, Italy and Spain . 
 
Les activitats desenvolupades en l’últim any, es presenten d’acord amb les cinc grans línies 
d’actuació del SEPPS:  

1. Assessorament sobre temes de política sanitària a Catalunya i recerca, a la direcció del 
CSC i grups de treball  

2. Recerca aplicada 

3. Divulgació del coneixement  

4. Col·laboració amb el món universitari i institucions de recerca 

5. Col·laboració amb altres projectes del CSC 
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1. Assessorament sobre temes de política sanitària i recerca 
a la direcció del CSC i grups de treball 
 
 
Durant l’any 2010 el SEPPS va realitzar la direcció tècnica del projecte Desenvolupament de 
Manuals de suport per al desenvolupament de xarxes integrades de serveis (2010-2011) 
encarregat per la Organització Panamericana de la Salut (OPS). L’objectiu del projecte és 
elaborar uns manuals de suport, per a gestors i prestadors de serveis de salut, en la 
implementació de les xarxes integrades de serveis de salut a Amèrica Llatina. Els manuals són: 
Orientació general per a la posada en funcionament, Sistemes d’informació, Governança, Gestió 
de recursos humans en salut i Mecanismes de coordinació assistencial. El SEPPS en l’entorn 
d’aquest projecte s’ha encarregat de seleccionar i contactar als autors de cada manual, revisar 
els esborranys de cada guia perquè seguissin els continguts marcats per la OPS i tinguessin 
coherència interna i s’ha encarregat de l’elaboració del manual sobre Mecanismes de coordinació 
assistencial. 
 
Durant l’any 2010, la Comissió de Recerca Qualitativa es va consolidar com un espai 
participatiu per al associats interessats en desenvolupar coneixements i habilitats en recerca 
qualitativa.   
 
Com a metodologia de treball s’utilitza el format de seminari. És a dir, la presentació per part dels 
participants dels temes a tractar amb l’enviament previ de documentació perquè els membres del 
grup es puguin preparar per al debat (1 o 2 articles bàsics; o el resum del projecte de recerca). 
Les reunions es realitzen cada dos mesos, dijous a la tarda, en sessions de dues o tres hores. 
 
Durant aquest any es van realitzar cinc reunions, amb una participació mitjana de 10 persones, 
en les que es van bordar quatre temes teòrics i quatre projectes d’investigació. Els temes teòrics 
presentats van ser; La fenomenologia, Rigor i qualitat en la metodologia qualitativa, Teoria 
fonamentada i Història de vida (taula 1). La presentació d’aquests temes va permetre la reflexió 
conjunta i l’actualització de debats sobre la utilització d’aquests mètodes en la investigació, 
l’accés a bibliografia específica de cada tema i l’aprofundiment en el coneixement sobre la 
utilització de metodologia qualitativa.  
 
Paral·lelament, es van presentar quatre projectes de recerca qualitativa, la meitat desenvolupats 
per grups de recerca de membres associats al Consorci, per l’anàlisi i el debat dels aspectes 
metodològics de les propostes presentades, mitjançant preguntes i aportacions dels assistents a 
la comissió. (Taula 1). 
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Taula 1. Activitats realitzades a la Comissió de Recerca Qualitativa 
 

Data Continguts Responsable 

Tema:  
Fenomenología 

Rebeca Terraza Núñez 
CSC - SEPPS 

25/02/2010 Projecte: 
Cultura y coordinación asistencial en las 
organizaciones sanitarias integradas de 
Cataluña 

Diana Henao 
CSC - SEPPS 

Tema: 
Rigor i qualitat en la metodologia qualitativa  

Ana Fernández Sánchez 
Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu 

29/04/2010 Projecte: 
Barreras y facilitadores para la comunicación y 
la colaboración entre el médico de atención 
primaria y el farmacéutico comunitario 

Maria Rubio  
Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu 

Tema:  
Teoría fundamentada 

Silvia Saura 
CAP Vila Roja 

18/06/2010 
 

Projecte: 
La continuidad asistencial en dos 
organizaciones sanitarias integradas de 
Cataluña, desde la perspectiva de los usuarios 
con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

Sina Waibel 
CSC- SEPPS 

30/09/2010 Tema: 
Historia de vida 

Gemma Mas 
CSC - SEPPS 

2/12/2010 
Projecte: 
Cómo vive un cáncer mama un profesional de 
la salud 

Belén Ejarque 
Andrea Burón 
Consorci Mar Parc de Salut 
de Barcelona 

 
Enguany s’ha augmentat el nombre de membres de 46 a 53, entre investigadors, professionals 
sanitaris i responsables d’investigació dels centres associats i altres institucions del sector 
sanitari català.  
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2. Recerca aplicada 
 
 
Ha continuat el desenvolupament de les línies de recerca obertes en àrees rellevants pel CSC i 
els seus associats, en col·laboració amb institucions i socis que comparteixen l’interès pels 
temes. A continuació es descriuen les activitats principals desenvolupades per línia de recerca, 
els esforços per a l’obtenció de fons de recerca i les publicacions relacionades. 
 
• Integració de serveis de salut i accés a l’atenció 

 
S’ha continuat amb el projecte “La continuïtat assistencial a diferents entorns sanitaris a 
Catalunya", dirigit pel SEPPS i realitzat amb la col·laboració dels Serveis de Salut Integrats 
Baix Empordà (SSIBE), del Grup d’Assistència Sanitària i Social (SAGESSA), Badalona 
Serveis Assistencials (BSA) i de l’Institut Català de la Salut (ICS). Durant el 2010 es va dur a 
terme la segona etapa del projecte amb la realització d’una enquesta poblacional mitjançant 
l’aplicació del qüestionari CCAENA, eina per avaluar de manera integral l’experiència i 
percepció de continuïtat assistencial, en una mostra del 1500 pacients a Catalunya. També 
es va realitzar l’anàlisi preliminar de les dades i paral·lelament, s’ha avançat amb la difusió 
dels resultats del disseny i la prova pilot, que han estat publicats a revistes científiques i 
presentat a congressos nacionals i internacionals. La continuació d’aquesta investigació es 
durà a terme en el marc d’un nou projecte, anomenat “La relació entre la continuïtat i la 
coordinació entre nivells assistencials en diferents entorns sanitaris”, que ha rebut el 
finançament necessari per part de l’Instituto de Salud Carlos III (veure més endavant). 
 
Des d’una vessant qualitativa, s’ha continuat amb l’anàlisi de la continuïtat assistencial 
mitjançant l’estudi de casos, des de la percepció que tenen els usuaris que són atesos a les 
xarxes integrades de serveis assistencials. Els casos analitzats van ser Badalona Serveis 
Assistencials (BSA) i Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE).  
 
En quant a l’estudi de la integració de serveis de salut i accés a l’atenció en Amèrica Llatina, 
Equity-LA, s’ha avançat en l’anàlisi de les barreres d’accés a l’atenció en xarxes de serveis 
de salut i desenvolupat un qüestionari per mesurar l’equitat de l’atenció, en dos tipus de 
sistemes de salut diferents. El qüestionari ha estat adaptat a les característiques de cada 
país i s’ha testat mitjançant dues proves pilot. S’ha avançat la recollida de dades i l’anàlisi 
preliminar de l’estudi de casos a Brasil i Colòmbia i la revisió de registres per tal d’avaluar 
l’accés i coordinació assistencial des de el punt de vista dels actors principals, i l’eficiència de 
xarxes de serveis de salut integrats.   
 

• Immigració i salut 
 
El mes de gener de 2010 es va iniciar l’estudi “L'accés a l'atenció en salut adequada de la 
població immigrant des del punt de vista de les polítiques i dels agents implicats”  en 
coordinació amb la “Escuela Andaluza de Salud Pública” i amb la participació de associats al 
CSC, SSIBE i l’Hospital del Mar. L’objectiu d’aquest projecte és analitzar les condicions que 
influeixen en l'accés a l'atenció en salut adequada de la població immigrant des de les 
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polítiques de salut i dels agents principals per a contribuir a la seva millora. Es tracta d’un 
estudi descriptiu en dues fases, una anàlisi de documents i un estudi qualitatiu. Durant l’any 
2010 es va iniciar l’anàlisi del contingut de les polítiques sanitàries autonòmiques, comparant 
Catalunya i Andalusia, dirigides a la població immigrant en relació amb l’accés a una atenció 
en salut adequada.    
 
Addicionalment, s’ha donat difusió als resultats dels projectes sobre anàlisi de les polítiques 
sanitàries per a la població immigrant en el context nacional i internacional, la percepció de 
l’accés de la població equatoriana als serveis sanitaris a Catalunya i les necessitats del 
personal sanitari en la provisió d’atenció a la població immigrant. S’han publicat articles en 
revistes científiques internacionals i s’han presentat comunicacions a congressos. 
 

• Desenvolupament de mètodes qualitatius aplicats en salut 
 
També s’han desenvolupat diferents activitats divulgatives. A la taula 2 es recull de manera 
quantitativa la producció científica principal generada pel SEPPS l’any 2010.  

 
Taula 2. Produccions científiques del SEPPS durant l’any 2010 
 

Producte 

Integració de 
serveis de salut 

i accés a 
l’atenció 

Finançament 
capitatiu 

Immigració 
i salut 

Participació 
social en 

salut 
Altres Total 

Articles 3  6   9 

Comunicacions a 
congressos 18  3   21 

Seminaris i 
presentacions 

tècniques 
1  1   2 

 
 
Cerca de fons de recerca 
 
En la cerca de finançament extern s’han obtingut els següents resultats:  
 
Instituto de Salud Carlos III - FIS 
Es va presentar una proposta d’investigació “La relació entre continuïtat i coordinació entre 
nivells assistencials en diferents entorns sanitaris”, ha rebut finançament i s’executarà en els 
anys 2011-2013. Es va rebre un 56% de l'ajuda sol·licitada,  que suma la quantitat de 111.320 €. 
 
En la línia d'actuació de Recursos Humans es va presentar una sol·licitud per Ajudes 
Predoctorals de Formació en Investigació en Salut (PFIS) i es van presentar dues sol·licituds a la 
convocatòria “Contractes de tècnics de suport a la investigació en el SNS” amb la finalitat de 
donar continuïtat a dues de les investigadores de l'equip. Aquestes sol·licituds han estat 
denegades. 
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Becas MAE – AECID 
Es va realitzar una sol·licitud al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación per una de 
Beca d’Estudis. La sol·licitud va ser resolta favorablement, la qual cosa ha permet la incorporació 
d’una estudiant de doctorat, Irene García, al projecte Equity-LA a Brasil per desenvolupar la seva 
tesis doctoral. 
 
L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)  
Es va demanar subvenció per la estada de la professora Rejane Ferreira de la Universitat de 
Pernambuco i investigadora del projecte Equity-LA per col·laborar en l’anàlisi dels resultats del 
projecte, la contractació de dues investigadores del SEPPS i la incorporació de personal de 
gestió de la recerca en organismes.  Aquestes sol·licituds han estat denegades.  
 
Publicacions 
 
Capítols de llibre 
Unger JP, Vargas I, Vázquez ML. Improving clinical decision making. A public health, strategic 
toolkit to implement these alternatives. En: Unger JP, De Paepe P, Sen K, Soors W. International 
Health and Aid Policies. The Need for Alternatives. 1ª ed. Cambridge: Cambridge University 
Press; 2010. p.225-233 
 
Articles 
- Terraza-Núñez R, Vázquez ML, Vargas I, Lizana T. Health professional perceptions regarding 

healthcare provision to immigrants in Catalonia. Int J Public Health 2010; DOI: 10.1007/s00038-
010-0223-7. 

- Vargas I, Vázquez ML, Mogollon AS, Unger JP. Barriers of access to care in a managed 
competition model: lessons from Colombia. BMC Health Serv Res 2010; 10:297. 

- Aller MB, Vargas I, Sánchez-Pérez I, Henao D, Coderch J, Llopart JR, Ferran M, Colomés L, 
Vázquez ML. La continuidad asistencial entre niveles percibida por los usuarios del sistema de 
salud catalán. Rev Esp Salud Publica 2010; 84: 371-387. 

- Vázquez ML, Terraza-Núñez R, Vargas I, Rodríguez D, Lizana T. Health policies for migrant 
populations in three European countries: England, Italy and Spain. Health Policy 2010; 
10.1016/j.healthpol.2010.08.026. 

- Terraza-Núñez R, Toledo D, Vargas I, Vázquez ML. Perception of the Ecuadorian population 
living in Barcelona regarding access to health services. Int J Public Health 2010; 55:381-390. 

- Letelier MJ, Aller MB, Henao D, Sánchez-Pérez I, Vargas I, Coderch J, Llopart JR, Ferran M, 
Colomés L, Vázquez ML. Diseño y validación de un cuestionario para medir la continuidad 
asistencial entre niveles desde la perspectiva del usuario: CCAENA. Gac Sanit 2010; 24(4): 
339-346. 

- Terraza-Núñez R, Vargas I, Rodríguez D, Lizana T, Vázquez ML. Políticas sanitarias de ámbito 
estatal y autonómico para la población inmigrante en España. Gac Sanit. 2010; 24(2):115.e1-
e7. 

- Ahonen EQ, López-Jacob MJ, Vázquez ML, Porthé V, Gil-González D, García AM, Ruiz-Frutos 
C, Benach J, Benavides FG, for the ITSAL Project. Invisible work, unseen hazards: The health 
of women immigrant household service workers in Spain. Am J Ind Med. 2010 Apr;53(4):405-
16.  
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- Porthé V, Ahonen EQ, Vázquez ML, Pope C, Agudelo AA, García AM, Amable M, Benavides 
FG, Benach J, for the ITSAL Project. Extending a model of precarious employment: a qualitative 
study of immigrant workers in Spain” Am J Ind Med. 2010 Mar 8;53(4):417-424. 

 
Ponències i comunicacions a congressos nacionals e internacionals 
 
3ª Conferència de la Associació Europea de Salut Pública EUPHA. Salut Pública Integrada. 
Amsterdam 10-13 de novembre de 2010 
- Vázquez ML, Vargas I, Terraza-Núñez R, Rodríguez D. Access to health care of the immigrant 

population in Spain. A systematic review. Eur J Public Health. 2010; 20(suppl.1): 271.   
- Aller MB, Vázquez ML, Henao D, Sánchez-Pérez I, Letelier MJ, Vargas I, Coderch J, Llopart JR, 

Ferran M. Design and validation of a questionnaire for the measurement of continuity between 
care levels from the user’s perspective. Eur J Public Health. 2010; 20(suppl.1): 14.   

- Aller MB, Vázquez ML, Henao D, Sánchez-Pérez I, Vargas I, Coderch J, Llopart JR, Ferran M, 
Colomés LL. Perception of continuity of care between care levels from the user’s perspective in 
Catalonia. Eur J Public Health. 2010; 20(suppl.1): 56.  

- Waibel S, Henao D, Vargas I, Vázquez ML. Continuity of care in Integrated Healthcare 
Networks in Catalonia from the perspective of patients with chronic obstructive pulmonary 
disease. Eur J Public Health. 2010; 20(suppl.1): 57.  

 
XXVIII Reunión científica de la Sociedad Española de Epidemiología. “Epidemiología: el 
reto de la información, la oportunidad de la investigación”. Valencia 27-29 d’octubre de 
2010 
- Aller MB, Vázquez ML, Henao D, Sánchez-Pérez I, Letelier MJ, Vargas I, Coderch J, Llopart JR, 

Ferran M. Validación de un cuestionario para medir la continuidad asistencial entre niveles 
desde la perspectiva del usuario. Gac Sanit 2010 (Esp.Congr.2):156-157.  

- Aller MB, Vázquez ML, Henao D, Sánchez-Pérez I, Vargas I, Coderch J, Llopart JR, Ferran M, 
Colomés LL. La continuidad asistencial entre niveles según la perspectiva de los usuarios en 
Cataluña. Gac Sanit 2010 (Esp.Congr.2):154.  

 
I Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde. Salvador de Bahia, 
(Brasil) 24-26 d’agost de 2010 
- Ferreira da Silva MR, Ribeiro dos Santos A, Vargas I, Vanini de Brito E, Lages I; Gouveia GC, 

Vázquez ML, Xavier do Nascimento A, Vasconcelos AL, Carmelo L.  Elementos contextuais e 
organizativos de Redes Integradas de Serviços de Saúde: Avaliação de um território em 
Pernambuco. I Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde, Salvador 
de Bahia (Brasil) 24-26 agosto 2010.  

- Ferreira da Silva MR, Vargas I, Acioli ML, Vanini de Brito E, Camelo L, Lages I, Xavier do 
Nascimento A, Gouveia GC, Vasconcelos AL, Ribeiro A, Vázquez ML. Fatores que influenciam 
no acesso às Redes Integradas de Serviços de Saúde: Um estudo na perspectiva dos usuários 
do Município de Paulista em Pernambuco. I Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e 
Gestão em Saúde, Salvador de Bahia (Brasil) 24-26 agosto 2010. 

- Ferreira da Silva MR, Vargas I, Vanini de Brito E, Lages I, Xavier do Nascimento A, Gouveia 
GC, Vasconcelos AL, Ribeiro dos Santos A, Acioli ML. Mecanismos de Coordenação 
assistencial das Redes de Serviços de Saúde do Município de Recife: Opinião dos Profissionais 
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de Saúde. I Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde, Salvador de 
Bahia (Brasil) 24-26 agosto 2010. 

- Araújo de Lima CS, Batista de Souza LR, da Silva W, Soares MO, Lages I, Ferreira da Silva 
MR, Vargas I. A determinação das redes integradas de serviços de saúde no aporte jurídico-
normativo do SUS. I Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde, 
Salvador de Bahia (Brasil) 24-26 agosto 2010.  

- Batista de Souza LR, Soares MO, Araújo de Lima CS, da Silva W, Lages I, Ferreira da Silva 
MR, Vargas I. A Coordenação Assistencial e a Continuidade Assistencial no aporte Jurídico-
Normativo do SUS. I Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde, 
Salvador de Bahia (Brasil) 24-26 agosto 2010.  

- Da Silva W, Batista de Souza LR, Soarez MO, Araújo de Lima CS, Lages I, Ferreira da Silva 
MR, Vázquez ML. Condicionantes Legais para a Equidade na Atenção à Saúde: Uma Anãlise 
do Aporte Jurídico-Normativo do SUS. I Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e 
Gestão em Saúde, Salvador de Bahia (Brasil) 24-26 agosto 2010.  

- Lages I, Batista de Souza RB, da Silva W, Araújo de Lima CS, Soares MO, Ferreira da Silva 
MR, Vargas I. Os Planos Municipais de Saúde determinam à formação de Redes Integradas de 
Serviços de Saúde? I Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde, 
Salvador de Bahia (Brasil) 24-26 agosto 2010.  

- Do Nascimento AX, Ferreira da Silva MR, Vargas I, Lages I, Vanini de Brito E, Gouveia GC, 
Ribeiro AL, Ribeiro A, Acioli M. Acesso aos serviços de Saúde no Município de Recife: Opinião 
dos Profissionais Administrativos de Unidades de Saúde. I Congresso Brasileiro de Política, 
Planejamento e Gestão em Saúde, Salvador de Bahia (Brasil) 24-26 agosto 2010.  

 
Primer Congreso Nacional en Ciencias de la Salud. Universidad Industrial de Santander. 
Bucaramanga, (Colombia) 12-14 d’agost de 2010.  
- Barragán AM, Mogollón AS, López SL, Valencia SC, Morales N, Pinilla M, García V, Rodríguez 

LF, Vargas I, Ferreira MR, Unger JP, de Paepe P, Vázquez ML. Factores que dificultan la 
coordinación asistencial: un estudio de caso en Colombia. Primer Congreso Nacional en 
Ciencias de la Salud. Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga, agosto 12-14 de 
2010.  

- Pinilla M, Mogollón AS, García LV, Rodríguez LF, Barragán A, López SL, Valencia SC, Morales 
N, Vargas I, Unger JP, de Paepe P, Ferreira MR, Vázquez ML. Barreras identificadas por 
distintos actores en torno a la afiliación al Régimen Subsidiado en Salud. Vázquez. Factores 
que dificultan la coordinación asistencial: un estudio de caso en Colombia. Primer Congreso 
Nacional en Ciencias de la Salud. Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga, agosto 
12-14 de 2010.  

- Valencia SC, López SL, Mogollón AS, Vargas I, García LV, Rodríguez LF, Barragán AM, Unger 
JP, de Paepe P, Ferreira MR, Vázquez ML. Impacto del modelo de aseguramiento sobre el 
acceso a los servicios de salud. Primer Congreso Nacional en Ciencias de la Salud. 
Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga, agosto 12-14 de 2010.  

- Morales N, Mogollón AS, García LV, Rodríguez LF, Barragán AM, López SL, Valencia SC, 
Pinilla M, Vargas I, Unger JP, de Paepe P, Ferreira MR, Vázquez ML. Configuración y 
características de las redes de servicios de salud en Colombia. Primer Congreso Nacional en 
Ciencias de la Salud. Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga, agosto 12-14 de 
2010.  
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- Morales N, Mogollón AS, García LV, Rodríguez LF, Barragán AM, López SL, Valencia SC, 
Pinilla M, Vargas I, Unger JP, de Paepe P, Ferreira MR, Vázquez ML. La comunicación como 
instrumento de gestión de la información: un estudio de caso. Primer Congreso Nacional en 
Ciencias de la Salud. Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga, agosto 12-14 de 
2010.  

 
3rd Conference on Migrant and Ethnic minority health in Europe, Pécs, (Hungary) 27-29 de 
maig de 2010. 
- Vázquez ML, Terraza-Núñez R, Vargas I, Lizana T. Access to health services in Catalonia from 

the viewpoint of health policies and stakeholders. 3rd Conference on Migrant and Ethnic 
minority health in Europe, Pécs, Hungary 27-29 May, 2010.  

- Vázquez ML, Terraza-Núñez R, Zaragoza A, Corchón S. European nurses’ opinions about the 
workforce mobility in Europe. 3rd Conference on Migrant and Ethnic minority health in Europe, 
Pécs, Hungary 27-29 May, 2010. 
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3. Divulgació de coneixement  
 
 
A més a més de les publicacions, entre les accions de transferència del coneixement, el SEPPS 
ha realitzat les següents activitats:  
 
• Seminaris: 

− Organització i coordinació de les sessions tècniques mensuals a la seu de CSC, amb 
una assistència sostinguda de professionals del món de la sanitat catalana (40 
assistents de mitjana). A més, durant l’any 2010 es van presentar dues sessions amb 
resultats de recerca realitzada pel SEPPS: Cultura i Coordinació a les Organitzacions 
Sanitàries Integrades de Catalunya, 21 d’abril i L’accés de la població immigrant a 
l’atenció en salut a Catalunya, 16 de juny. 

• Pàgina web del SEPPS. S’ha actualitzat periòdicament l’informació del la pàgina web 
(http://www.consorci.org/accessos-directes/servei-destudis) 

• Divulgació d’informació sobre cursos, congressos, jornades i seminaris mitjançant el flash, 
el butlletí i las comissions. 

• Distribució dels diferents articles que s’han generat a diverses Comissions del CSC. 

• Impartició de cursos en diversos Màsters de projecció nacional i internacional amb el quals 
es tenen convenis (UAB, ICEI, UDLl), i a cursos de formació continuada organitzats per la 
Unió Consorci Formació, pel CSC, per les seves empreses, entitats associades i altres 
institucions del sector sanitari català (IES). 

 
 
4. Col·laboració amb el món Universitari i institucions de 
recerca 
 
 
A més de participar en el debat científic, mitjançant el desenvolupament i difusió de recerca en 
l’àmbit de serveis de salut, el SEPPS col·labora amb diferents universitats de Catalunya i 
Amèrica Llatina, en projectes de docència i recerca. Enguany s’ha donat continuïtat i s‘han 
reforçat els vincles establerts amb les universitats catalanes. 
 
4.1. Beques CSC al Màster de Salut Pública de la Universitat Pompeu Fabra 
El SEPPS s’encarrega del manteniment de la relació amb la Universitat Pompeu Fabra, de la 
renovació del conveni i la supervisió dels becaris. Aquest any Sina Waibel va presentar la seva 
tesina sobre continuïtat assistencial, com requisit per obtenir el títol de màster en Salut Pública i 
es va seleccionar Josep Maria Colomé com a nou becari.   
 
• Tesines presentades  
• Waibel S. Continuidad asistencial en dos organizaciones sanitarias integradas de Cataluña: 

perspectiva de usuarios (Directores: D Henao, ML Vázquez). Barcelona: Universitat Pompeu 
Fabra 2008-2010 
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• Tesines en elaboració 
− Colomé JM. Diferencias en la percepción de la continuidad asistencial entre niveles de 

atención entre la población inmigrante y autóctona (Directoras: MB Aller, ML Vázquez). 
Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2010-2011 

 
4.2. Universitat Autònoma de Barcelona 
En el marc del Conveni de col·laboració institucional acadèmica i científica entre la Universitat 
Autònoma de Barcelona i el Consorci de Salut i Social de Catalunya es desenvolupen diverses 
activitats conjuntes de docència i recerca, com ara, la impartició de cursos en el Màsters en Salut 
Internacional i Doctorat de Salut Pública, la supervisió de tesis doctorals, o la elaboració de 
projectes de recerca.  
 
A més a més, amb l’objectiu de creixement i desenvolupament de l’equip, el SEPPS dóna suport 
a la formació del seu recursos humans, promovent la realització dels doctorats en les seves línies 
de recerca aplicada, i del programa de Doctorat en Salut Pública i Metodologia de la Recerca 
Biomèdica. Universitat Autònoma de Barcelona.  
 

Tesi en elaboració:  

• Henao D. Tesi: Coordinación asistencial y cultura organizativa en las organizaciones 
sanitarias integradas de Cataluña. (Directora: ML Vázquez; Tutor: M Martín). Barcelona: 
Universitat Autònoma de Barcelona. 

• Terraza R. Tesi: Atenció a la salut dels immigrants: de les polítiques a les necessitats 
percebudes pel personal responsable en la pràctica diària. (Directora: ML Vázquez; Tutor: M 
Martín). Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. 

• Aller MB. Tesi: La continuïtat assistencial percebuda pels usuaris del sistema català de salut. 
(Directors: I. Vargas i M. Martin). Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. 

• Waibel S. Tesi: La continuidad entre niveles asistenciales en diferentes entornos sanitarios 
en Cataluña desde la perspectiva de los pacientes: un estudio cualitativo. (Directora: ML 
Vázquez; Tutor: JM. Jansá). Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. 

• Pequeño S. Tesi: El acceso a la atención adecuada en salud de la población inmigrante en 
Cataluña. (Directora: ML Vázquez; Tutor: C Borrel). Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. 

• Garcia I. Tesi: Impacte en l'equitat d'accés i eficiència de les xarxes integrades de serveis de 
salut a Colòmbia i Brasil: Projecte Equity-LA. (Directores: Directoras: ML Vázquez, C Borrel: ) 
Barcelona: Universitat Pompeu Fabra 

 
4.3. Institut d’Estudis de la Salut 
Participació en la formació del Diplomat de Sanitat, de l’Institut d’Estudis de la Salut, amb 
l’impartició de les classes de metodologia de recerca qualitativa. 


