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���� Mètode: reflexions consensuades per cinc grups de treball del CSC formats 
mitjançant selecció d'experts infermers en les 5 temàtiques analitzades (2011-2012)

���� Resultats:

� Conclusions i impacte objectius del Pla de Salut: potenciar la importància dels 

professionals infermers, tant per al bon funcionament del sistema sanitari com per ser 

claus en l’atenció centrada en el pacient, especialment en el pacient crònic complex
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���� Introducció i objectiu: amb l'augment de l'esperança de 
vida les persones vivim més temps però amb la presència 

d'una o més patologies cròniques. Els sistemes de salut i 
els models d'atenció han de desenvolupar alternatives 
basades en l'optimització de recursos disponibles per 
millorar l'atenció d’aquests pacients tenint el context actual. 

Fruit de la discussió de 5 grups de treball sorgeix aquesta 
publicació, recull de reflexions centrades en:
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