
1a Jornada
d’Atenció
a la Salut Sexual
i Reproductiva

Barcelona, 3 d’octubre 2006
Auditori Winterthur

Innovem
per millorar

Programa
preliminar

Presentació
Els programes d’atenció a la salut sexual i repro-
ductiva (PASSIR) representen un suport a l’aten-
ció primària de salut, ja que desenvolupen una
cartera de serveis dirigida a les noies i als nois, a
les dones i a les seves parelles. 

Des de la creació del Programa d’atenció a la
dona, l’any 1990, s’ha avançat en l’atenció a la
salut sexual i reproductiva, però, actualment, la
provisió d’aquests serveis és heterogènia en el
territori català i té graus diversos de coordinació
entre l’atenció primària i l’hospitalària, alhora
que, en algunes ocasions, els serveis que es pres-
ten no s’adapten a l’estat del coneixement cien-
tífic actual.

És per aquest motiu que l’Institut Català de la
Salut (ICS) i el Departament de Salut, en col·labo-
ració amb professionals de diferents centres pro-
veïdors d’aquests serveis a Catalunya, han estat
treballant en un model nou d’atenció i una nova
cartera de serveis que adeqüi més les seves inter-
vencions a les necessitats actuals i a l’estat del
coneixement científic. 

Amb aquesta Jornada es pretén presentar aquest
nou model i la nova cartera de serveis, alhora que
es vol crear un fòrum de discussió per poder
avançar en la provisió d’uns serveis d’alta quali-
tat a Catalunya. 

Informació
Marina Ordóñez
Gabinet de Comunicació de l’ICS
Tel. 934 824 211 
e-mail: mordonez@ics.scs.es 

Míriam Burballa
PASSIR Àmbit d’Atenció Primària 
de Barcelona Ciutat
Tel. 933 252 800 ext. 224
e-mail: mburballa.pbcn@ics.scs.es 

Components del Comitè 
Organitzador i Científic
Rosa Almirall Àmbit d’AP Barcelona ciutat. ICS

Elisabet del Amo Àmbit d’AP Barcelona ciutat. IMAS

Eva Barnés Àmbit d’AP Girona. ICS

Míriam Burballa Àmbit d’AP Barcelona ciutat. ICS

Elisabet Bru Àmbit d’AP Tarragona. ICS

Carme Coll Àmbit d’AP Maresme. ICS

Rosa Díaz Àmbit d’AP Maresme. ICS

Ramon Escuriet Àmbit d’AP Centre. ICS

Ramon Espel Àmbit d’AP Centre. ICS

Gemma Falguera Àmbit d’AP Centre. ICS

Francesc Fargas Àmbit d’AP Tarragona. ICS

Angela Garrido Àmbit d’AP Centre. ICS

Assumpció González Àmbit d’AP Barcelona ciutat. ICS

Dolors Guix Àmbit d’AP Centre. ICS

Cristina Martínez  Àmbit d’AP Barcelona ciutat. ICS

Ramon Morera Divisió d’At. Primària Catalunya

Josep M. Picas Àmbit d’At. Primària Barcelona ciutat

Marina Ordoñez Divisió d’At. Primària Catalunya

Teresa Planella Àmbit d’AP Maresme. ICS

Rosa Pons Àmbit d’AP Lleida. ICS

Ma Rosa Pous Àmbit d’AP Costa de Ponent. ICS

Elisenda Prats Àmbit d’AP Costa de Ponent. ICS

Fina Privat Àmbit d’AP Girona. Corporació 
de Salut del Maresme i la Selva

Assumpció Sala Àmbit d’AP Barcelona ciutat. IMAS
Laura Sampietro Departament de Salut
Anna Zaragoza Àmbit d’AP Barcelona ciutat. ICS
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Objectius
La Jornada pretén:
■ Presentar el nou model i la cartera de serveis actua-

litzada per als PASSIR de Catalunya. 
■ Identificar els punts de millora en l’activitat assis-

tencial de l’Atenció a la salut sexual i reproductiva
(ASSIR), en cada un dels diferents grups professio-
nals que integren l’equip de l’ASSIR.

■ Aportar elements d’innovació en la pràctica assis-
tencial que tinguin relació amb la millora de la
capacitat de resolució dins l’entorn de l’atenció
primària: compartir experiències.

■ Revisar l’evidència científica pel que fa a les inter-
vencions educatives que es fan a  l’ASSIR, referents
a les activitats preventives comunitàries i grupals.

■ Explorar línies d’acció per potenciar la gestió de la
patologia, dins  l’atenció a la salut sexual i repro-
ductiva, per tal d’aconseguir la millora del maneig
de determinades malalties.

■ Adaptar el serveis d’atenció a la salut sexual i repro-
ductiva al nou perfil d’usuaris/àries.

A qui va dirigida?
A tots els i les professionals que integren els PASSIR:
professionals de ginecologia-obstetrícia i psicologia;
llevadores i llevadors, auxiliars d’infermeria i auxiliars
administratius de les unitats d’atenció a l’usuari/ària.

Lloc
Auditori Winterthur
Av. Diagonal, 547

Inscripcions
Els i les professionals que hi estiguin interessats es
poden inscriure donant les seves dades a les perso-
nes responsables del PASSIR. Atès que hi ha un nom-
bre de places limitat per la capacitat del local, cada
PASSIR té un nombre de places assignades.

S’ha d’enviar la relació d’assistents a l’adreça electròni-
ca de la Jornada: passir@ics.scs.es 

La inscripció es tancarà el 22 de setembre de 2006.

Presentació de pòsters
La data límit de presentació dels resums és el 20 de
juliol de 2006. S’han d’enviar a l’adreça electrònica de
la Jornada: passir@ics.scs.es 

S’adjunten les normes i el full de resum de continguts
per a la presentació dels pòsters. 

Programa preliminar
8.30 Lliurament de la documentació

9.00 Acte inaugural

9.20 Conferència inaugural:
“El repte de l’atenció primària: de les idees 
a la pràctica assistencial”

10.15 REALITATS I PUNTS DE MILLORA DE 
DIFERENTS PROFESSIONALS DEL PASSIR
■ Reptes de la ginecologia davant l’atenció 

a la salut sexual i reproductiva 
Grup de ginecòlegs i ginecòlogues

■ L’atenció psicològica: anàlisi de situació 
i noves propostes 
Grup de psicòlegs i psicòlogues 

■ La visió de l’atenció a la salut sexual 
i reproductiva. La tasca assistencial: 
febleses i fortaleses
Grup de llevadores 

11.00 Debat

11.15 Pausa-cafè

11.45 REALITATS I PUNTS DE MILLORA 
DE DIFERENTS PROFESSIONALS 
DEL PASSIR
■ El suport a les consultes: dificultats 

i punts de millora en la quotidianitat
Grup d’auxiliars d’infermeria 

■ L’atenció a l’usuari: adequació a les
noves demandes. Dificultats i punts 
de millora
Grup d’auxiliars administratius 

■ El lideratge: punts febles i punts 
de millora 
Grup de responsables del PASSIR

12.30 Debat

12.45 TAULA RODONA
■ El futur en l’atenció 

a la salut sexual i reproductiva
■ El nou model de l’atenció a la salut

sexual i reproductiva de Catalunya
■ Aplicació del model en l’entorn de l’ICS
■ Aplicació del model en altres proveïdors
■ Debat

14.30 Dinar

16.00 REPTES ASSISTENCIALS EN EL PASSIR
■ El model d’educació per a la salut 
■ Nivell de resolució del PASSIR: 

experiències pròpies
· Diagnòstic prenatal: amniocentesi 
a l’atenció primària, des de 1994

· Patologia quirúrgica ginecològica
· Seguiment oncològic
· Atenció a la patologia obstètrica 

■ Web jove: resultats, situació, demandes 

18.00 Pausa-cafè

18.30 PONÈNCIES
■ Gestió de patologia: una intervenció inte-

grada. Model i aplicació en el PASSIR 
■ El nou perfil de la població usuària 

dels serveis de salut

19.30 Cloenda
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