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Àrees
Objectius
ASSISTÈNCIA Que respongui a les necessitats de les persones amb una atenció excel·lent
Excel·lent
Capdavantera
Innovadora

Accions
Situar el pacient en el centre de tota la nostra activitat
Captar necessitats usuaris (Visites, Consell Assessor Comunitari, focus groups, entitats, sala d'espera, enquestes, observar altres centres…)
Estar especialment amatents a les infeccions emergents
Responent a les noves necessitats amb les eines més avançades, innovadores i sempre adequades

Eficient

Amb flexibilitat per adequar-se a demandes emergents
Procedimentant i estandarditzant sempre que es pugui
Amb indicadors que ens permetin saber com avancem
Aportant valor clínic amb la recerca i el laboratori
En el VIH, tractar específicament l'envelliment prematur, les ITS, els tumors, VHC, VPH, el diagnòstic i tractament precoç.
Potenciar la PreP en el cas del VIH
Propera a la comunitat i adaptada a les seves necessitats

Coordinada VIH i Infeccioses, Hospital i Àrea

En espais adequats

Creixement de pacients per expertesa i recerca. Adequat a les capacitats assistencials i a la despesa
Oferir consultes properes a la comunitat de persones que viuen amb el VIH
Oferir serveis a la Primària quan sigui més eficient
Consultes/atenció en els horaris més adequats
Consultes/grups per telèfon / on line /Apps de consulta i seguiment (eHealth)
Impuls Unitat Salut Internacional CAP Santa Coloma
Integrar hospitals de dia i consultes VIH/infeccioses
Coordinar hospitalització VIH/infeccioses
Coordinació de processos assistencials interns amb els de la resta de l'Hospital i l'Àrea
Suport a Urgències, unitats d'Hospitalització i Àrea
Participació a les comissions i grups de treball on infeccioses aporti valor al pacient i als altres professionals
Treballant coordinadament amb el Servei de Microbiologia
Amb un ús racional dels recursos, especialment en medicació
Adaptació dels espais assistencials a les noves necessitats
Unificar consultes i hospital de dia infeccioses/VIH en un espai comú per aprofitar sinèrgies
Disposar d'espais de treball en comú

Àrees
RECERCA
360º
Translacional
Líder
Innovadora

Objectius
Focalitzada i que aporti valor al pacient i a la societat

Accions
Concentrada en línies estratègiques que optimitzin les competències i recursos
Que respongui a noves necessitats: infeccions emergents; en el VIH: envelliment prematur, tumors, ITS, …
Que aporti avantages al pacient: prevenció, curació, més eficàcia terapèutica, menys toxicitat,…
Estudis grans amb publicacions d'impacte (vs molts estudis petits)
Antibiòtics i multiresistències
Legionel·la
Salut internacional
PreP
Conèixer l'acció del VIH sobre la persona (envelliment prematur, afectació neuropsicològica,...)
Optimitzar el tractament. Noves estratègies, PK, evitar la toxicitat
Eradicar el VIH amb una vacuna
Eradicar el VIH amb altres estratègies
Conèixer el paper del microbioma i intervenir-hi
Tractar les comorbilitats (hepatitis, VPH, ITS, tumors,…)
Cuidar les persones i el seu entorn des d'un abordatge bio-psico-social
VIH a l'Àfrica

Coordinada entre VIH i Infeccioses, integrada a l'Hospital i Àrea

Organitzada amb plans de recerca dinàmics
Coordinada infeccioses /VIH
Reunions periòdiques de caps de línia per potenciar sinèrgies
Sessions de recerca
Potenciant sinèrgies clínica-bàsica
Ràpida, competitiva i eficient

Capdavantera a nivell internacional

Desenvolupament de projectes en grups internacionals a totes les línies
Finançament a través de projectes competitius internacionals

Qualitat excel·lent

Desenvolupar assaigs clínics amb els recursos òptims (expertesa, instal·lacions, personal infermeria, estadística, CRAs…)
Procediments de desenvolupament i coordinació d'assaigs optimitzats (ISO, indicadors, avaluacions externes,…)
Dirigida per líders experts i reconeguts en el seu àmbit
Finançada adequadament per ser independent

Àrees
DOCÈNCIA
Especialitzada
Qualitat
Internacional

Objectius
Potenciar paper d'Infeccioses/VIH a la UAB
Potenciar paper d'infeccioses en els residents
Innovadora
Especialitzada

De qualitat
Internacional

Accions
Mantenir la participació docent i en gestió. Involucrar gradualment altres professionals
Rotacions específiques i oferir estades a centres de prestigi a l'estranger
Sobre aspectes nous, poc abordats.
Formació d'experts a llarg termini (predocs en especial).
Cursos especialitzats. Jornada de referència a les diferents línies de recerca
App resistències i altres
Cursos acreditats d'alt nivell
Cursos internacionals

Àrees
Objectius
EQUIP HUMÀ Emprenedor
Participatiu
Esperit innovador
Cohesionat
Valorat
Amb les competències adequades

Accions
Potenciar autonomia i iniciativa
Espais i sistemes de participació
Formació en innovació
Mecanismes per potenciar i desenvolupar la innovació
Accions conjuntes "team building"
Sistemes de reforç
Formació continuada

Àrees
RECURSOS/FINANÇAMENT

Objectius
Recursos garantits per desenvolupar una activitat independent

Oferir serveis a partir de la nostra experiència

Accions
Ingressos diversificats
Pressupost equilibrat
Consell de mecentage
Accions de captació de fons: gales, AWC, …
Accedir a socis petits a través dels nostres pacients i després sortir al carrer
Augmentar finançament amb projectes competitius internacionals
Eficiència i professionalitat en la captació de recursos. Cuidar el donant/col·laborador
CRO/altres relacionats amb la nostra expertesa (CRO, Doole, Formació internacional, serveis a altres investigadors,…).
Potenciar creació d'spin off
Potenciar el creixement de la CRO especialitzant-se en estudis d'investigador

Àrees
COMUNICACIÓ

Objectius
Som recerca

Accions
Recerca per donar resposta a les noves necessitats en el món de les malalties infeccioses. Som centre de referència
Recerca 360º per acabar amb la sida
Necessitem la col·laboració per accelerar la fi de la sida

Som conscienciació

Accions conscienciació

Segmentació de públics

Accions generals
Accions que ens facin percebre com a una entitat propera
Accions per cada segment

