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Presentació del PeS del Baix Llobregat i l’Hospitalet

El Pla estratègic Sanitari (PeS) es concep com una eina territorial de diagnòstic, identificació
de prioritats, planificació d’escenaris d’ordenació i actuacions a desplegar a cada territori
definit (Sector/Regió) i orientat a assolir les prioritats i objectius del Departament de Salut i
CatSalut que té per finalitat ordenar i coordinar les actuacions i recursos del territori per a fer
efectiu el desplegament de les polítiques de salut definides.
Defineix doncs el full de ruta que han d’orientar les intervencions i l’evolució dels principals
instruments territorials de desplegament durant els propers 4 anys de que disposi CatSalut
a nivell territorial. Les premisses que guien el PeS són: un model d’atenció centrat en la
persona públic, universal i just, els serveis en xarxa i la reordenació de la cartera de serveis
territorials per millorar la qualitat de l’atenció rebuda i l’accés als tractaments i la resolució,
les fórmules de gestió integrades i coordinades per garantir la continuïtat de l’atenció, la
sostenibilitat i l’eficiència, i la incorporació del coneixement professional i clínic implicant-los
en la planificació operativa i l’avaluació.

Per a la delimitació de l’àmbit territorial d´aquest PeS s´ha optat per utilitzar la delimitació de la Regió Sanitària de Barcelona (àmbit metropolità) que inclou 49
Àrees Bàsiques de Salut. Els principals municipis d’aquestes Àrees Bàsiques de Salut pertanyen a la comarca del Baix Llobregat i el territori del municipi de
l´Hospitalet del Llobregat, que forma part de Barcelonès Sud. Compta amb una població de 1.089.291 habitants, és la tercera comarca més poblada de
Catalunya, la trenta-tresena en grandària, amb un 1,51% de la superfície del país, i una densitat de població de 1.666,43 hab/km².
El document del PeS es configura en quatre parts: Part A sobre Propostes d´Intervenció, Part B relativa a Anàlisi de situació, Part C sobre les aportacions dels
grups de participació i Part D sobre metodologia.
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Part A. Propostes d´intervenció
Les propostes s’ha ordenat en 6 Eixos, que inclouen 24 objectius estratègics. Cada objectiu estratègic es detalla, en format fitxa, quan a justificativa
que motiva la seva elecció, fites i accions a dur a terme, amb un total de 124 accions, on cada acció té relacionat un o més indicadors per a ser
acompanyat i avaluat. Cada fitxa conté també unes notes sobre orientació de les intervencions que tenen com a finalitat assenyalar els instruments guia i,
o maneres de dur a terme les accions.
Els objectius de cada eix, apleguen les prioritats estratègiques d´intervenció. Les fites i propostes d´acció, que posteriorment caldrà traduir en instruments,
propostes i accions (contractació, inversions, aliances, acords i convenis, estudis, entre d’altres) principalment a partir del treball participat de les Comissions
clíniques (Instrucció 10/2017 de CatSalut sobre Comissions clíniques) i Comissions d’entitats proveïdores (de Instrucció 09/2017de CatSalut sobre
Comissions d’entitats proveïdores), i altres comissions o grups de treball, són la dimensió operativa que donarà suport a l’obtenció dels objectius.
Com instrument de planificació, el seu marc de referència és el Pla de Salut ce C at al un ya 2016-2020, juntament amb els criteris del Mapa sanitari, i
altres plans estratègics d’ordenació de serveis impulsats pel CatSalut i el Departament de Salut (Pla Interdepartamental d´Atenció Social i sanitària PIAISS, Pla Interdepartamental de salut Pública- PINSAP, Estratègia Nacional d’atenció primària i salut Comunitària, Pla Nacional d’atenció continuada i
urgències – PLANUC, Plans directors, entre d´altres).
Així mateix aquestes propostes van orientades a desplegar e implantar els nou models
d´atenció i ordenació de serveis que preveu el Pla Estratègic del CatSalut 2016-2020.
Totes les propostes tenen voluntat de:
-

Assegurar una atenció integrada i amb millor contínuum assistencial en el
territori.
Fer prevaldre les intervencions cap a millores funcionals, superant així una visió
exclusivament estructural.
Mantenir una visió territorial que potenciï el treball i desenvolupament d´una
xarxa de serveis amb focus en l´accessibilitat i la resolubilitat.
Proposar accions d´adequació i ordenació de serveis coherents al paper i perfil
de cada una des les entitats proveïdores.
Proposar adaptacions innovadores i que preservin els models d´atenció definits.
Buscant sempre garantir i enfortir les bones pràctiques i la millora continua.
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Els 6 eixos i els 24 objectius que es proposen són:

..
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Eix 1. Participació, informació i apoderament del ciutadà
Objectiu
1

2

Objectiu 1.1

3

4

1

5
6

Fomentar un compromís
entre els ciutadans i el
sistema per avançar en la
millora de la governança i
el desplegament d’un
sistema de salut centrat en
la persona.

7
8
9
10

Objectiu 1.2

11
12

2
13

Avançar en la acció
coordinada i
complementaria entre el
sector salut i altres agents
(departaments de la
Generalitat, ens locals i
comarcals,...).

Fites i accions

Realitzar actuacions formatives sobre la Carta de drets i deures en centres de la
xarxa assistencial i valoració dels resultats obtinguts.
Definir i desplegar el model de participació de la ciutadania en el sistema de salut i el
model de governança de les institucions sanitàries que garanteixi la prevalença de
l’interès públic.
Constituir i desplegar els òrgans de participació comunitària en el sistema sanitari
públic que reforcin la complicitat del món local amb l’Administració sanitària i el ciutadà.
Elaborar un mapatge de les iniciatives de participació del ciutadà en relació amb el
sistema de salut, la identificació de diferents tipologies de participació i les demandes, i la
potenciació de mecanismes amb els agents d’interès.
Incrementar el nombre de ciutadans que realitzen consultes virtuals (econsultes) a
través de La Meva Salut.
Dissenyar les estratègies d’informació i formació per a la implantació dels models de
consulta virtual entre els professionals i la ciutadania.
Identificar un àmbit d’aplicació de la salut digital en l’experiència del pacient (procés
oncològic, malaltia crònica lleu, llistes d’espera, atenció embaràs... ).
Elaborar el Pacte per la salut i benestar a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat, de Sant
Andreu de la Barca i de Cornellà.
Constituir la Comissió Clínica i els Comitès operatius en el Baix Llobregat Nord, segons
les directrius de la Instrucció 10/2010 sobre les Comissions Clíniques de CatSalut.
Implantar en cada àrea de gestió assistencial (AGA) un mínim de dos projectes que
compleixin els criteris del model d’atenció centrada en la persona (ACP).
Desplegar territorialment el PINSAP a nivell de Regió Sanitària (2017-2020) i a
nivell local (2018-2020) coincidint amb els territoris demostratius de l’ENAPISC.
Constituir del Consell territorial de Salut en totes les polítiques (SaTP).
Millorar la coordinació i promoure sinèrgies que comportin un increment de l’efectivitat,
l’eficiència i l’equitat de les polítiques intersectorials que impacten sobre la salut i el
benestar: Comissions tècniques de treball i Plans municipals.
Desplegament de les següents Comissions tècniques de treball: Salut laboral,
Salut mental de joves i adolescents, Envelliment , Habitatge i urbanisme, Integració
curricular de la Salut Pública.
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Objectiu
14
15

Objectiu 1.3

16
17

3

18
19

20

21

Millorar l’accés als serveis
del Sistema sanitari
integral d'utilització pública
de Catalunya

Fites i accions

Fer el seguiment de les llistes d’espera i els temps d’espera dels diferents serveis
en el marc dels Comitès d’accessibilitat del territori
Incrementar del nombre de pacients que se’ls ha lliurat informació personalitzada
sobre la seva situació en relació amb els registres de llista d’espera quirúrgica.
Fer el seguiment mensual del Pla de xoc 2017
Realitzar un estudi de l’activitat quirúrgica esperada en els diferents centres
hospitalaris pels propers anys, segons prevalences i projecció de població.
Realitzar una proposta de modificació de l’indicador de seguiment de
l’accessibilitat als professionals dels equips d’atenció primària.
Promoure la revisió de les fórmules organitzatives per establir cites programades
amb metges emprades a cada centre de salut i consultori local.
Donar suport al desplegament del projecte de eSalut, per a la programació de
primeres visites de consultes externes des dels equips d’atenció primària mitjançant
WIFIS.
Proposar el seguiment de l’accessibilitat d’altres serveis del territori
(convalescència, CSMA, CSMIJ...).
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Eix 2. Millores en les condicions de l’entorn natural i l’abordatge i control de les malalties infeccioses

Objectiu
2.1

5

Objectiu 2.3

4

Objectiu
2.2

Objectiu

22

23

24
25

Impulsar accions per evitar
que els abastaments d’aigua
de consum humà del Baix
Llobregat tinguin
superacions de plaguicides
Millorar la coordinació de les
actuacions de prevenció i
control de les arbovirosis

26

6

27

28

Potenciar les intervencions
per a la millora del diagnòstic
i pel control dels casos de
tuberculosi

29

Objectiu 2.4

31

32
33
34
35

Impulsar accions amb l’Agència Catalana de l’aigua i el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació per evitar que els abastaments d’aigua de consum
humà del Baix Llobregat tinguin superacions de plaguicides (2018).
Seguiment de la qualitat de l’aigua en poblacions susceptibles de ser afectades per la
contaminació dels aqüífers (2019-2020).
Desenvolupar actuacions de coordinació amb el Servei de Control de Mosquits del
Consell Comarcal del Baix Llobregat, per establir una estratègia de millora del control
en els mecanismes de transmissió. 2017-2020.
Actualitzar la estratègia comuna de control durant el 2018.
Reduir el retard diagnòstic de les tuberculosi, no sobrepassant els 30 dies de mediana
des de l’inici de símptomes en els casos de tuberculosi pulmonar.
Disposar de tècniques diagnòstiques de la infecció com els IGRAS, per millorar el
diagnòstic en persones immunodeprimides, o vacunades amb BCG
Aconseguir 95% de curació en el casos de les tuberculosis pulmonars
bacil·liferes.
Establir mesures per reduir la incidència, augmentar el cribratge, reduir les
complicacions i reduir la reinfecció
Augmentar els recursos en pels diagnòstics, tractament i seguiment de les ITS i els
recursos vigilància epidemiològica específicament per aquestes malalties al territori

30

7

Fites i accions

Prioritzar les intervencions
per potenciar el diagnòstic i
estudi de contactes dels
casos de Infeccions de
Transmissió Sexual (ITS)

Implementar una estratègia de millora de la vigilància (recollida d’informació
epidemiològica) i el control (estudis de contactes) de les ITS
Implantar el Pla d’Actualització en l’Atenció de les ITS a l’àmbit Metropolitana
Sud.i consolidar Unitats de referència per a l’atenció de les ITS als hospitals del
territori
Establir els professionals de referència de les ITS a l’EAP, ASSIR, així com les
gestores de casos
Realitzar l’estudi de contactes d’ITS al territori, segons el protocol de l’ASPCAT.
Implantar el circuit de derivació dels contactes d’ITS al territori segons el Pla
funcional.
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Eix 3. Promoció dels estils de vida saludable en les diferents etapes vitals

Objectiu
3.1

Objectiu
36

8
37

Contribuir i promoure
l´envelliment actiu

Objectiu 3.2

38

39

9

40

41

Col·laborar en potenciar
l’alimentació mediterrània
i les rutes saludables per
caminar a partir dels
actius del Baix Llobregat

Objectiu
3.3

42

43

10

44
45

Potenciar la difusió i la
participació en els
programes de cribratge de
càncer

Objectiu 3.4

46
46
47

11

48
49
50

Potenciar la salut i
benestar en l’entorn
laboral

Fites i accions

Elaborar programa de formació per a gerocultors (Envelliment actiu als centres de
gent gran) de residències geriàtriques i centres de dia.
Implantació i avaluació de l’impacte del programa per a gerocultors (2017-2018).
Difondre i acreditar el programa AMED als establiments de “Els Sabors de l’Horta” i
col·laborar en el programa “Els Sabors de l’Horta” mitjançant sessions divulgatives sobre
menjar sa (2017-2018)
Impulsar el programa Aquí Sí Fruita i Salut que promou el consum de fruita fresca,
variada, de qualitat i de proximitat en els establiments “Els Sabors de l’Horta”, mercats de
pagès i fires segons calendari dels esdeveniments (2017-2018)
Incorporar els itineraris saludables dins dels espais permesos del Parc Agrari al
Programa el Pla d’Activitat Física, esport i Salut (PAFES) 2018.
Difondre i acreditar el programa AMED i Aquí Sí Fruita i Salut als establiments del
Baix Llobregat i promocionar les rutes saludables dins de Programa PAFES que es trobin
a prop dels esmentats establiments (2017-2020).
Fer elaboració i Signatura de conveni durant 2017 per potenciar l’alimentació
mediterrània i les rutes saludables per caminar amb col·laboració amb el Gremi
d’Hostaleria del Baix Llobregat i el Parc Agrari del Baix Llobregat
Desplegament del Programa de Cribratge de càncer colorectal en totes les Àrees Bàsiques
de Salut (ABS) a partir de l’any 2017.
Monitorar la cobertura del programa en les diferents ABS.
Consolidar la participació en el programa de càncer de mama.
Fer vigilància epidemiològica de la patologia amb sospita laboral atesa a l’Atenció
Primària.
Fer promoció de la formació dels metges d’Atenció primària en matèria de Salut Laboral.
Fer vigilància de la salut dels treballadors postexposats a l’amiant.
Millorar el coneixement dels treballadors del servei de vigilància de la salut (servei de
prevenció) de l’empresa..
Difondre les competències en salut dels Serveis de Prevenció entre els treballadors
atesos a la USL Costa de Ponent.
Iniciar una experiència pilot de col·laboració entre uns equips d’atenció primària del Baix
Llobregat Nord i els servei mèdic d’empresa: empresa SEAT
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Objectiu

Objectiu 3.5

51

12
52

53

Col·laborar
en
la
disminució de l’inici de
consum de substàncies
addictives en adolescents

Fites i accions

Implantar el projecte “Entorns sense fum” com a projecte comunitari d’àmbit municipal que
la Secretaria de Salut Pública ofereix als Ajuntaments que el vulguin implantar en els seu
municipi (2017-2020)
 Prevenir l’inici de consum de tabac i l’exposició al fum ambiental de tabac en la
població infantil i jove evitant que en el seu entorn habitual hi hagi persones fumant,
sensibilitzant als adults com referents modelitzadors i informant als menors del risc
del consum de tabac (2017-2020).
Incrementar el nombre de menors sancionats per tinença o consum en la via pública,
que fan una intervenció preventiva i educativa precoç (Protocols de Prevenció sobre Drogues
- ASA són una Alternativa a la Sanció Administrativa) (2017-2020).
Formar els pares i mares en habilitats parentals per fomentar els factors de protecció
envers el consum d’alcohol i altres drogues i reduir els factors de risc (2017-2020).
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Eix 4. Impuls en l’orientació comunitària dels serveis del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya
Objectiu

54

13

Objectiu 4.1

55

56
57
58
59
60
61
62

63

Avançar
en
el
desplegament
de
recursos
de
Salut
Mental i atenció a les
addiccions

Fies i accions

Afavorir la desinstitucionalització de persones amb malaltia mental i la seva incorporació a
la comunitat:
 Adaptació dels recursos de desinstitucionalització dins xarxa de Salut Mental amb
l´elaboració de un Pla de transició dels recursos d´internament de llarga
estada cap a recursos comunitaris (residències/ pisos tutelats, ...) i Hospital de dia
a partir del 2019.
 Introducció del Prealt social (informe i comunicació de prea alta ) en Salut Mental.
 Desenvolupar un model proactiu d’atenció comunitària que impliqui suport
domiciliari, atenció a les crisis i alternatives a l’hospitalització. Inici de
l’Hospitalització a domicili de salut mental al Baix Llobregat Nord
Implementar la cartera de serveis bàsica de l’atenció comunitària especialitzada de
SMiA, fent especial èmfasi en el desplegament del model de suport en salut mental a
l’Atenció Primària.
Avançar en l’abordatge de la psicosi Incipient a tot el territori en franges d’edat de 14-24
anys.
Garantir els tractaments psicològics efectius amb criteris d'eficiència i qualitat.
Adequar el model d’intervenció i de gestió de casos complexes en Salut mental i
addiccions .
Avaluar i consolidar el programa Activa’t per la Salut Mental. Difusió de l’avaluació del
programa en el municipi de Sant Boi.
Atendre els col·lectius especialment vulnerables.
Analitzar els recursos disponibles per l’atenció a les drogodependències en el Baix
Llobregat Nord i en el Baix Llobregat Litoral.
Ampliar el Programa PIX a tots els CAP del Baix Llobregat i l’Hospitalet, especialment
en CAP de zones obertes de consum.
Avançar en el desplegament de la Xarxa atenció a la salut i atenció psiquiàtrica
penitenciaria.
 Ampliació del nombre de llits a la unitat d’hospitalització psiquiàtrica penitenciaria.
 Inici del serveis d’atenció a la salut mental CSMA Brians.
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64
65
66

Objectiu 4.2

67

68

14

69
70

Desenvolupament del
PLANUC en el territori.
Revisió
de
l´organització o model
territorial de atenció
urgent

71
72
73

74

Objectiu 4.3

75

15
76

77

Iniciar la implantació
del nou model
d’atenció primària i
salut comunitària
(ENAPISC)

Desenvolupar el Mapa i Pla implantació de punts atenció urgent segons nous criteris
PLANUC.
Definir el mapa i xarxa de punts d´atenció per urgències pediàtriques, segons els nous
criteris PLANUC.
Completar el desplegament de CUAP amb un punt més al Baix Llobregat CentreFontsanta i l’ampliació o nova ubicació del CUAP Cornellà.
Definir una nova organització en el servei urgències de baix risc als Hospitals de
Viladecans, Sant Boi i Martorell (professionals hospitalaris conjuntament amb
professionals dels equips d’atenció primària) durant el període d’aquest pla.
Iniciar el projecte d’ampliació dels espais dels serveis d´urgències dels hospitals de
Sant Joan Despí Moisès Broggi i de l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.
Reordenar l’atenció domiciliària nocturna a l’ABS Olesa de Montserrat.
Informar el ciutadà sobre els serveis d’urgència farmacèutica de manera coordinada
amb la resta dels dispositius sanitaris d’urgència, segons les recomanacions PLANUC.
Elaborar el Pla d’incidents de múltiples víctimes pel territori.
Donar suport a els Comitès d’urgències i emergències (COUiE) en la definició del Pla
territorial d’urgències, a partir de l’any 2017.
Potenciar el desenvolupament d’alternatives a l’hospitalització convencional
(hospitalització a domicili, subaguts o places d’hospital de dia)
Definir propostes innovadores per facilitar la referència a serveis d´Atenció primària i
salut comunitària ( Atenció a domicili, sociosanitari, etc.): Escollir un territori XAP per
iniciar la implantació, monitorar i avaluar.
Avançar en la integració dels EAP amb la resta de dispositius que proporcionen atenció i
serveis ambulatoris sense internament.
 Definició de les XAP i correlació amb els sectors sanitaris
 Seguiment de la implementació de la història clínica eCAP i el curs clínic
compartit en l’àmbit comunitari.
Fer seguiment dels dispositius de rehabilitació comunitària.
 Adaptar els serveis de rehabilitació en el centre i a domicili donant resposta a les
necessitats de la població.
 Avaluar la dotació de personal i la tipologia de pacients atesos en els serveis de
rehabilitació domiciliària.
Desenvolupament de l’atenció pediàtrica segons els criteris ENAPISC




Valorar la creació d’equips de pediatria amb visió territorial de la XAP.
Introduir el circuit de continuïtat de cures a través de l’informe previ a l´alta hospitalària
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(Prealt) en pediatria

Reduir les desigualtats en salut, prioritzant accions en els territoris amb pitjors
indicadors sociosanitaris.
 Fer concentració de mesures per potenciar la discriminació positiva per atendre
els barris amb major necessitats socioeconòmiques i de salut.
 Donar suport als professionals (recursos, formació, apoderament).
 Fer seguiment dels projectes comunitaris relacionats amb l’increment de
pressupost en els EAP.
Desplegar una experiència demostrativa al Baix Llobregat Nord partir de 2018:
 Fer disseny de Pla d´acció i projectes pilot a desplegar.
 Fer acompanyament dels professionals i entitats de la zona.
 Fer el seguiment de l’experiència en base als indicadors marcats

78

79

80

81

Objectiu 4.4

82

16
83

84

Ampliar les activitats
de salut comunitària a
les ABS a partir del
treball dels EAP

Desenvolupar i impulsar el model d’actuació en salut comunitària prioritzant les
zones més vulnerables: Establiment d’aliances (EAP, SSP, Ajuntament, CatSalut i
comunitat), creació del grup motor, diagnòstic quantitatiu i qualitatiu, priorització,
implantació intervencions, seguiment i avaluació (2017-2020).
Donar suport a l´elaboració del Diagnòstic comunitari de les ABS/municipi com a
mínim en els EAP amb recursos nous durant els anys 2017-2020.
Crear espais estables de coordinació i intervenció entre els EAP, les entitats locals i
els SSP (Servei de Salut Pública) que assegurin l’acció intersectorial articulada a nivell
local (2017-2020).
Potenciar un enfocament salutogènic, apoderant les persones i les comunitats, i
potenciant la generació de salut a través dels recursos i actius comunitaris:
• Participació en la identificació del mapes d’actius en salut (recursos i activitats) a
nivell municipal (rutes saludables, parcs urbans, etc.).
• Difusió de la utilització dels actius en salut
Donar suport a la prescripció d’activitat física i social (prescripció social) amb
l´establiment d´acords municipals i locals (2017-2020)
Desenvolupar i fomentar la formació i capacitació dels professionals en salut
comunitària.
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86

87

88
89

Objectiu 4.5

90

17

91

Continuar avançant en
l’estratègia de millora
de l’atenció del pacient
crònic complex i
pacients amb malaltia
crònica avançada

92

93

Objectiu
46

94
95

18
96

Reforçar i impulsar el
model d´atenció al final
de Vida

Avançar en el consens i adaptació per a la implementació del model d’atenció
integral centrat en les persones amb malalties cròniques i necessitats complexes, des
d’una òptica poblacional.
Implementar i generalitzar un Desenvolupar els instruments transversals
facilitadors del model d’atenció integral i integrada, centrada en les persones. (salut
digital, e-consulta, La Meva Salut.
Implementar iniciatives d’atenció integrada en els territoris que incorporin redisseny
dels equips assistencials.
Revisar les rutes i processos assistencials relacionats en cronicitat i atenció
sociosanitària incloent també salut mental.
Divulgar el programa “Cuidador Expert”, amb les recomanacions de suport als
cuidadors per a l´aplicació del proveïdors.
Potenciar les intervencions front la Insuficiència cardíaca recollides en les rutes
assistencials:
 Elaboració del Programa d´Atenció a la insuficiència cardíaca amb visió
comunitària.
 Desplegament del Programa a les zones de L'Hospitalet Sud i el Prat de Llobregat
i Baix Llobregat Litoral i Viladecans
Potenciar les intervencions front la seguretat dels pacients en vers els tractaments
instaurats.
 Promoure la revisió clínica dels pacients PCC/MACA i Polimedicats amb
incidències de seguretat relacionades amb l’ús dels medicaments.
 Promoure la revisió clínica dels pacients > de 75 anys de les residències
geriàtriques (EAR) amb medicació inadequada.
Fer difusió i desplegar el Pla interdepartamental d’atenció i interacció socials i
sanitària, centrat en les persones amb malalties cròniques i necessitats complexes.
Iniciat el projecte PIAISS Baix Llobregat a Sant Boi, Cornellà, Viladecans i
L’Hospitalet de Llobregat.
Elaborar un pla de necessitats de recursos sociosanitaris de l’Àmbit Metropolità i
priorització d’actuacions.
Implantar el model d’ordenació de l’atenció pal·liativa o al final de la vida per a
població pediàtrica (i els seus familiars)
Implantar el model organitzatiu integrat de l’atenció pal·liativa i al final de la vida
per a població adulta, integrant-lo en les propostes de la ruta d’atenció a la
complexitat desenvolupada en cada territori.
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97

98
99
100

101

102

Elaborar un pla de coordinació territorial d’atenció al final de la vida, amb
garanties 7x24 hores en la regió (EAP, PADES, unitat de cures pal·liatives) en
pediatria i adults
Establir criteris unificats en la planificació avançada de l’atenció i les decisions
anticipades.
Increment del nombre de ciutadans que disposen de documents de voluntats
anticipades i/o pla de decisions anticipades.
Fer difusió de la cartera de serveis bàsics i especialitzats per final de vida del Pla
Director sociosanitari, durant l’any 2018.
Facilitar la participació en les accions formatives del programa de capacitació
sensibilització, en un termini de tres anys, que estimuli la participació activa dels
metges i infermeres d´AP de tota la RS en l’atenció del procés final de vida
Incloure com objectiu de contracte i compromisos amb EAP de la RS en els anys 2018
a 2020 la difusió de voluntats anticipades.
Desenvolupar un procediment d’activació de referent clínic per a cada procés de
final de vida, abans de 18 mesos, i procedir a donar suport a la implantació complerta
a regió abans de 4 anys.
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Eix 5. Millorar la ordenació territorial de la xarxa d’atenció especialitzada i serveis de suport

Objectiu 5.1

Objectiu

103

19
104

Potenciar el valor afegit
dels hospitals del Baix
Llobregat en tant que
hospitals generals
bàsics

105
106

Objectiu 5.2

107

20

108

Oferir una atenció
sanitària de qualitat
mitjançant nous models
d’atenció especialitzada
en xarxa

Objectiu
5.3

109

110

21
111

Promocionar i millorar
la coordinació entre
nivells assistencials per
tal de desenvolupar una

Fites i accions

Redefinir els fluxos de pacients des de cada ABS als hospitals de referència per
patologies bàsiques (baixa complexitat) durant 2019.
 Elaborar l’anàlisi de situació de fluxos i l’impacte d’aquests en els equipaments durant
2019.
 Fer Pla d´implantació/reordenació durant 2019 -2020.
Elaborar Pla director de l´Hospital General de l´Hospitalet durant 2018.
Analitzar els fluxos de la cartera bàsica de serveis en el Baix Llobregat Nord.
Posada en marxa de la Casa de Parts de Martorell durant l’any 2017.
Seguir el desplegament de les instruccions sobre l’alta especialització per la Xarxa
d’atenció a la cirurgia vascular:
 Consolidació de la unitat funcional territorial de cirurgia vascular entre l’Hospital
Universitari de Bellvitge i el Consorci Sanitari Integral.
 Incorporació de l’hospital Parc Sanitari de Sant Boi a la unitat funcional
territorial de cirurgia vascular.
Seguir el desplegament de les instruccions sobre l’alta especialització per la Xarxa
d’atenció nefrològica:
 Difusió i consolidació de les rutes d’atenció al malalt nefrològic coordinades per la
unitat nefrològica de nivell. I
 Seguiment de l’activitat de diàlisis extrahospitalària per cada Sector Sanitari.
Seguir el desplegament de les instruccions sobre l’alta especialització per la Xarxa
oncològica:
 Revisió de l’aplicació de les instruccions sobre cirurgia oncològica en el Baix Llobregat
Nord.
 Realitzar propostes de millora per a l’atenció oncològica en el Baix Llobregat Nord.
Promoure la difusió i integració de la pauta d’harmonització de la diabetis elaborada per
la gerència d’harmonització del CatSalut.
Promoure l’abordatge integral del dolor crònic no oncològic (DCNO) en el territori; en
especial pel que fa a l’adequació en l’ús dels recursos terapèutics.
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Objectiu

Objectiu 5.4

112

113

22

114
115

Fites i accions

gestió clínica integrada
en relació a l’ús adequat
dels medicaments

Potenciar les Comissions Territorials de Farmàcia amb participació de professionals de
diferents nivells assistencials.

Promoure la
implementació
d’estratègies per a la
utilització racional,
segura efectiva i eficient
dels medicaments

Adequar la incorporació de novetats terapèutiques (MATMA) a les necessitats reals de
la població.
Promoure l’ús de biosimilars en l’àmbit hospitalari. Conèixer les estratègies
d’implementació en el territori per part de les diferents entitats proveïdores.
Identificació dels CIP amb possible manca d’adherència terapèutica als
Hipoglucemiants no Insulínics i Antipsicòtics.

Eix 6. Adaptació i actualització de recursos
Objectiu

116

Objectiu 6.1

117
118

23
119

120
121
122

Modernització i adaptació
de les estructures
hospitalàries

Fites i accions

Col·laborar la supervisió del Pla funcional i obres de l´ampliació de:
 Hospital Sant Joan de Déu de Martorell a partir de 2017, Pla executiu i inici d’obres
a partir de 2018
 Obres en desenvolupament de l’Hospital Sant Joan de Déu d’ Esplugues de
Llobregat, per l’augment de 4 llits crítics .
Col·laborar en la supervisió d’ obres del Pla funcional de l’ ampliació i reforma de
l’Hospital Hospital Duran i Reynals (ICO L'Hospitalet) a partir de 2017.
Fer la supervisió de la Fase 2 d’equipament de l’Hospital Universitari de Bellvitge entre
2018 a 2020.
Actualitzar el Pla director de la Fase 3 d’ ampliació i reforma de l’Hospital
Universitari de Bellvitge (àrees d’ internament) durant 2018 I fer el seguiment del Pla
funcional i obres a partir de 2019.
Col·laborar en l’elaboració i supervisió del Pla funcional i obres de l’ ampliació i
reforma de l’Hospital General de l’Hospitalet a partir de 2018.
Col·laborar en la supervisió de les obres d’ampliació i reforma de l’Hospital
Viladecans a partir de 2017.
Col·laborar en l’elaboració i supervisió del Pla director, Pla funcional i obres Hospital
Universitari de Bellvitge: Servei de psiquiatria.
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Objectiu

Fites i accions

Modernització i ampliació
de les estructures de
suport a l´atenció Primària
(CAP i consultoris locals)

Coordinar l’execució del Pla d´inversions de les actuacions en fase d´elaboració de
Projecte:
 CL Collbató, CL La Palma de Cervelló

CAP Corbera de Llobregat, CAP Santa Eulàlia Nord (Substitució), CAP Sant Esteve
Sesrovires i CAP Sant Just Desvern.
Acabar l’estudi i propostes dels projectes de centres d’atenció primària i consultoris
previstos:
 CAP Castelldefels 3, CAP Cornellà (substitució de l’actual del carrer Bellaterra), nou
CUAP de Cornellà (trasllat de l’actual), remodelació CAP Sant Ildefons de Cornellà
(condicionat al trasllat del CUAP), ampliació del CAP Lluís Millet d’Esplugues de
Llobregat, CAP Gavà 3, nou CAP Florida sud de l’Hospitalet de Llobregat,
remodelació CAP Just Oliveras de l’Hospitalet de Llobregat, remodelació CAP
Ronda de la Torrassa de l’Hospitalet de Llobregat, ampliació o substitució de
l’actual CAP Sant Andreu de la Barca, desdoblament CAP Montclar de Sant Boi de
Llobregat, nou consultori El Papiol, i nou consultori Sant Climent de Llobregat.

Objectiu 6.2

123

24
124

20
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Part B. Anàlisi de situació
Territori i entorn
La delimitació del PeS Baix Llobregat i L´Hospitalet que comprèn 37 municipis, aquest territori no configura un únic espai físic, humà, ni econòmic. Es tendeix a la
vertebració dels moviments i dinàmiques en base a integrar l’accés austral de la ciutat de Barcelona, aglutinant la major part dels serveis i les grans
infraestructures de transport i logística del país. Així doncs, és al voltant d’aquest sector d’explotació industrial i logística on fonamenta la seva dinamització
econòmica i l’oferta de treball.
Compta amb una elevada dotació d’infraestructures viàries i ferroviària d’alta capacitat, de pas i de connexió exterior. Podria dir-se que el Baix Llobregat és
actualment el corredor Sud d’accés a la capital del país i una formidable ubicació per a l’allotjament de tot tipus d’activitat, en la proximitat més immediata de
Barcelona.
Els resultats de la valoració de la qualitat de l’aigua a Barcelona mostren un nivell elevat d’aptitud de l’aigua de consum i el 95,3% de les mostres d’aliments
analitzades compleixen els requisits i límits establerts. Quan a la qualitat de l’aire, el contaminant més destacat que afecta al Baix Llobregat és el diòxid de
nitrogen (mitjana anual superior a 40 g/mg³) i s´hi localitzen dues de les 7 zones d´aglomeració definides a Catalunya amb exposicions de soroll altes.
L’agregació dels dos sectors sanitaris comprenen 49 ABS, i s´ordena a nivell de funcionament sanitari en cinc Àrees de Gestió Assistencial (AGA): Baix Llobregat
Nord, Baix Llobregat Centre-Fontsanta-L’Hospitalet Nord, Baix Llobregat Litoral-Sant Boi, Baix Llobregat Litoral-Viladecans i L’Hospitalet Sud-el Prat.
Correspondència mapa administratiu – mapa sanitari Baix Llobregat i L’Hospitalet. Any 2017
Sector
sanitari
Baix
Llobregat
Nord

Àrea de Gestió
Assistencial

Àrea Bàsica
Municipis
Salut

Baix Llobregat Nord

7 ABS

Total Sector Sanitari
Baix Llobregat Centre –
Fontsanta – L’Hospitalet
Nord
Baix
L’Hospitalet Sud – El Prat
Llobregat
de Llobregat
CentreLitoral i
Baix Llobregat Litoral –
L’Hospitalet Viladecans
Baix Llobregat Litoral –
Sant Boi
Total Sector Sanitari
Total Baix Llobregat i L’Hospitalet

Abrera, Esparreguera, Collbató, El Bruc, Castellví de Rosanes, Castellbisbal, Gelida, Masquefa,
Martorell, Olesa de Montserrat, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Esteve Sesrovires, Sant
Llorenç d’Hortons

7 ABS

14 Municipis

19 ABS

Cervelló, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, L’Hospitalet de
Llobregat, Molins de Rei, El Papiol, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern,
Vallirana, La Palma de Cervelló.

10 ABS

L’Hospitalet de Llobregat I El Prat de Llobregat.

7 ABS

Begues, Castelldefels, Gavà, Sant Climent de Llobregat, Sitges i Viladecans

6 ABS

Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat

42 ABS
49 ABS

23 Municipis
37 municipis
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Població
El total de la població assegurada a inicis de 2017, en el territori corresponent al Baix
Llobregat i l´Hospitalet és de 1.089.291 persones (homes 657.371 i dones 680.207). Destaca
l’AGA del Baix Llobregat Centre i Fontsanta – L’ Hospitalet Nord que concentra el 38,69% de
la població
L’estructura de la població és més jove que la de Catalunya (amb un percentatge del 17,87%
de persones majors de 65 anys, enfront al 18,61% del global del país).
El percentatge de la població amb nacionalitat estrangera (12,43%) en els darrers anys ha
sofert una considerable disminució i és inferior a la mitjana de Catalunya (13,55%). Destaca
l’AGA Baix Llobregat Centre i Fontsanta-L’Hospitalet Nord amb el 15% de població d’altres
nacionalitats (Marroc i països de Sud-Amèrica)

Situació socioeconòmica
Les dades obtingudes per al territori analitzat mostren percentatges superiors de població en atur i predomini de la classe social III, més desfavorida .
Només l’Àrea de Gestió Assistencial (AGA) del Baix Llobregat Litoral i Viladecans mostra un posicionament similar al de
Nivell socioeconòmic compost per ABS
Catalunya.
D’altra banda la renda familiar disponible bruta a Baix Llobregat es superior en quasi 5 punts a la Catalunya. El valor de
RFDB per habitant és de 17.300 Euros front els 16.200€ de Catalunya. Prop del 50 % de la població fa una aportació del 40
% quan a copagament de farmàcia. La proporció de persones excloses d’aportació és inferior a la mitjana de la de Catalunya,
assolint el 4,10 % en el percentatge més elevat, corresponent a l’AGA Baix Llobregat Litoral i Sant Boi.
El Baix Llobregat presenta un major percentatge respecte el global de Catalunya de persones amb estudis primaris (30 %
front 25,5%) i estudis secundaris (57,8 % front 53,9%), per contra cada AGA i el conjunt de RS presenten percentatges molt
menors de nivells d’estudis universitaris. Les AGA Baix Llobregat Centre i Fontsanta – L’H N, Baix Llobregat Litoral i Sant Boi
i Baix Llobregat Litoral i Viladecans. Per altra banda, les AGA Baix Llobregat Centre i Fontsanta – L’H N, Baix Llobregat Litoral
i Sant Boi i Baix Llobregat Litoral i Viladecans presenten proporcions de població que viu sola de 75 anys o més
significativament inferiors a la mitja de Catalunya.
Les ABS amb els majors nivells de privació del territori ( superiors a 70 punts) són:
-

El Prat de Llobregat 3, amb un índex de 80,53
Cornellà de Llobregat 2, amb un índex de 75,38
L’Hospitalet de Llobregat 11 – Gornal, amb un índex de 73,90.
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Estils de vida
Pel que fa als indicadors d’estils de vida, un 29% de la població del Baix Llobregat Litoral – Sant Boi és fumadora, al voltant d’un 5% de
la població del Baix Llobregat Nord i del Baix Llobregat Centre – Fontsanta – L’Hospitalet Nord té un consum de risc d’alcohol, i un
24,5% de la població de l’Hospitalet sud – El Prat és sedentària, valors tots significativament superiors als de Catalunya.
Cal destacar que la població de 6 a 14 anys de totes les AGA del Baix Llobregat realitzen una ingesta diària de 5 racions de fruita i/o
verdura superior al valor de Catalunya. Alhora, la població de de 3 a 14 anys de 4 de les 5 AGA presenta un consum freqüent de
productes hipercalòrics superior al valor de Catalunya.
Els valors de vacunació antigripal em majors de 60 anys se situen en totes les AGA per sobre de la mitjana catalana. Quan a
realització de mamografia periòdica (en dones de 50 a 69 anys) Baix Llobregat Nord i Baix Llobregat Litoral – Viladecans presenten
valors superiors al 90 %. Els resultats per a citologia vaginal periòdica al territori són lleugerament més alts a Baix Llobregat Centre –
Fontsanta – L’Hospitalet Nord , Baix Llobregat Litoral – Sant Boi i Baix Llobregat Litoral – Viladecans que a Catalunya.

Estat de Salut
La població del Baix Llobregat té una percepció positiva de l’estat de salut significativament inferior al valor de Catalunya. L’ESCA mostra resultats per a
adults més desfavorables quan problema de salut crònic o de llarga durada, dolor o malestar, ansietat o depressió, excés de pes.
Pel que fa a la població infantil s´observen resultats superiors en excés de pes i obesitat a les AGA de Baix Llobregat Nord, Baix Llobregat Litoral – Sant Boi,
Baix Llobregat Litoral – Viladecans i especialment a L’Hospitalet Sud – el Prat on també el sobrepès esta per sobre de la mitjana de Catalunya.
La probabilitat de patir un problema de salut mental, és molt més superior a Baix Llobregat Litoral – Viladecans ( 9,5%) i Baix Llobregat Centre – Fontsanta
– L’Hospitalet Nord ( 8,8 %) que a Catalunya (4,2 %).
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L’esperança de vida al néixer a la comarca del Baix Llobregat se situa en 82,8 anys,
85,7 anys per les dones i 79,9 anys en els homes per sota dels valors de Catalunya.
El Baix Llobregat Nord amb una taxa de mortalitat de 1,06 presenta el valor més alt i
Baix Llobregat litoral i Viladecans amb 0,86 obté el valor més baix.

Estratificació de la població per GMA segons AGA. Baix Llobregat i l’Hospitalet, 2015

Segons estratificació de la població per grups de morbiditat ajustats (GMA), tres
AGA presenten un percentatge de població amb més complexitat i risc d’ús de
recursos (grup 1) que el valor de Catalunya que se situa al 5% de la població.
Aquestes AGA són l’Hospitalet Sud – El Prat (5,8% ) , Baix Llobregat litoral - Sant Boi
(5,7 %) i Baix Llobregat centre – Fontsanta- l´Hospitalet Nord (5,6 %). En canvi, la
població d’aquest grup 1 no presenta valors d´utilització de recursos sanitaris
superiors. Només Baix Llobregat Litoral – Viladecans amb menor percentatge de
població de risc presenta taxes de Visites Urgències per 100 habitants superiors a
Catalunya (175,5 contactes per habitant i any) i alhora és el territori que presenta una
despesa superior per aquest grup 1 de pacients (7.400 € front 7.093 € a Catalunya).
Els índex de morbiditat atesa per a les quatre AGA es situen per sobre de la mitjana
catalana destacant els territoris de Baix Llobregat Litoral i Sant Boi i Baix Llobregat
Litoral i Viladecans ( 1,09 i 1,08 respectivament). Per MPOC, Cardiopatia Isquèmica i
Neoplàsies actives el territori de Baix Llobregat i l´Hospitalet, presenta prevalences
inferiors a les de Catalunya segons taxes brutes per 1.000 habitants.
Les prevalences per MPOC, Cardiopatia Isquèmica i Neoplàsies actives el territori
de
Baix Llobregat i l´Hospitalet són inferiors a les de Catalunya segons taxes brutes per
1.000 habitants, excepte per l ´AGA L'Hospitalet Sud i el Prat de Llobregat que
presenta resultats superiors a la mitjana de Catalunya per aquestes patologies. L´
AGA Baix Llobregat Nord és el territori on la població presenta per aquestes
patologies valors més baixos.
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Recursos i oferta de serveis
El Baix Llobregat i l´ Hospitalet disposa d´un total de 53 Centres d’Atenció Primària i de 14 consultoris locals, en els qual hi presten els seus serveis 49
1
Equips d´Atenció Primària (EAP) que depenen de 4 entitats proveïdores diferents. L’Institut Català de la Salut amb 45 equips és el major proveïdor.
En aquest territori es compta amb 8 equips d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) repartit per les diferents AGA. També es compta amb un
total de 337 oficines de farmàcia.
L’atenció hospitalària del Baix Llobregat es presta mitjançant 8 centres que pertanyen a 5 entitats diferents. El conjunt d´hospitals apleguen un total de 2.005
llits.
La xarxa de recursos d’atenció urgent i continuada en el territori es configura actualment per 16 centres d´atenció continuada (CAC), 5 centres d’urgències
d´atenció primària (CUAP) i 7 serveis d’urgències hospitalaris.
Es disposa de 12 centres sociosanitaris amb un total de 933 llits de llarga estada, 537 llits de mitja estada (239 llits de convalescència, 49 llits de cures
pal·liatives i 249 polivalents) gestionats per 12 entitats proveïdores diferents. També es compta amb 12 Hospitals de dia, 10 UFISS i 8 PADES.
El territori disposa de 10 centres d´atenció a la Salut mental ambulatòria per adults i 8 per joves. A més, 7 centres (5 monografics i 2 generals) disposen de
1.426 llits per a pacients amb malaltia mental. En aquest mateix àmbit, el territori disposa de 133 places d´hospital de dia per a adults i de 105 per a
adolescents i de 7 centres d’atenció i seguiment a les drogodependències.
En relació amb les actuacions dels serveis de salut pública en el Baix Llobregat i l´Hospitalet, es compta amb un Servei de Promoció de la Salut, un Servei de
Protecció de la Salut, un Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública, un Servei d’Administració i Suport Territorial, el
Servei de Salut Pública Baix Llobregat Centre Nord Fontsanta i el Servei de Salut Pública Baix Llobregat Delta Litoral i L’Hospitalet de Llobregat, una unitat de
Salut laboral i un laboratori de salut pública.
En tots els ajuntaments del territori s’ha signat conveni de col·laboració i cooperació entre el Departament de Salut i els ens locals. Aquests convenis,
inclouen, d’acord amb les necessitats de cada municipi, encàrrecs de prestació de serveis en protecció de la salut i col·laboració en programes i actuacions de
promoció de la salut. Cal afegir que a nivell de recursos socials es compta amb 8.404 places residencials (6.918 places de residencia assistida).
En relació amb les inversions, l’any 2017 estaven previstos 17 projectes en marxa, 9 en fase d’execució d’obres i, o equipament i 8 en fase d’elaboració o
licitació de projectes. Aquestes accions inclouen intervencions en els estructures d’atenció primària i Hospitals. També hi ha 16 projectes més en estudi, 9 d’ells
per ampliar o construir CAP, consultoris locals i els Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital Duran i Reynals i Hospital de Martorell.
El valor total de l’assignació de recursos econòmics per l’any 2016 als centres localitzats al territori va ser de 1.062.520.056,19 €. (inclou ICS, excepte
despeses delegades) El 17,81% va ser per atenció primària, el 62,22% per atenció hospitalària, sociosanitari va suposar el 5,86% i salut mental el 8,86%.
El Baix Llobregat i l’Hospitalet compta amb 16 diferents aliances estratègiques, de les quals 10 s’orienten a reforçar i prestar serveis d´atenció especialitzada
entre hospitals, ampliant així les possibilitats d´oferta de serveis al territori.
1

Des de l’octubre de 2017 s’ha ampliat a 50 EAP.
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Resum recursos i oferta de serveis a Baix Llobregat i Hospitalet, 2017.
Atenció primària

Atenció especialitzada

▪
▪
▪
▪
▪
▪

53 CAP
14 CL
49 EAP
8 ASSIR
337 oficines
de farmàcia

8 hospitals (2.005 llits d’aguts):
Hospital de Viladecans, Parc Sanitari
Sant Joan de Déu (Sant Boi), Institut
Català d'Oncologia L'Hospitalet
(ICO), Hospital Universitari de
Bellvitge, Hospital General de
L'Hospitalet, H. Sant Joan Despí
Moisès Broggi, Hospital Sant Joan
de Déu (Esplugues), Hospital Sant
Joan de Déu de Martorell

Atenció sociosanitària

▪
▪
▪

▪
▪

12 centre d’internament:
933 llits de llarga estada
537 llits de mitja estada (239
llits de convalescència, 49 llits
de cures pal·liatives i 249
polivalents)
10 UFFISS
8 PADES

Atenció en salut mental

▪
▪
▪

▪

▪
▪

10 CSMA
8 CSMIJ
7 centres (5 monogràfics i
2 generals) amb 1.426 llits
de malaltia mental.
Hospital de dia: 133
places per adults i 105
per adolescents
7 CAS

8.404 places residencials:
6.918 (el 82%) són de
residència assistida.

Atenció Urgent
5 centres d’urgències d´atenció primària (CUAP)
▪
16 centres d´atenció continuada (CAC)
▪
7 serveis hospitalaris d’urgències
▪
Font: RS Barcelona, CatSalut Llegenda:CAP= Centre d’atenció primària. CL= Consultoria local. EAP = Equip d’atenció primària. ASSIR = Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva,
UFFIS=Unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries, PADES= Programa d’atenció a domicili de suport, HDA = Hospital dia d’adults. HDIJ = Hospital de dia infanto juvenil. CSMA =
Centre de salut mental per adults. CSMIJ = Centre de salut mental infanto juvenil. CAS = Centre d'Atenció i Seguiment a les Addiccions.
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Ús dels serveis, resultats i satisfacció
Els resultats declarats per la població a enquesta ESCA respecte a utilització de serveis, visites i hospitalització en el
darrers 12 mesos mostren valors significativament diferents en les AGA del Baix Llobregat i l’Hospitalet. Per una banda, veiem
que el 94,7% de la població del Baix Llobregat Nord i el 93,10% del Baix Llobregat Centre i Fontsanta i L'Hospitalet Nord han
visitat un professional de la salut el darrers 12 mesos, dades significativament superiors a les altres AGA que no superen el
90% de població. La satisfacció amb els serveis sanitaris públics utilitzats per la població general mostra percentatges similars
a la mitjana de Catalunya excepte al Baix Llobregat Centre i Fontsanta i l’Hospitalet Nord amb una satisfacció del
86,1%inferior a l’obtinguda a Catalunya (89,7%).
En el darrer any, els equips d’atenció primària del Baix Llobregat han atès com a mínim el 72% de la població assignada. Excepte els equips de Esplugues
Llobregat 2- Lluis Millet, EAP Sant Just Desvern, EAP Corbera de Llobregat, EAP Gavà 2 i els dos equips de Castelldefels.
La mitjana de visites per pacient atès que es realitza en els equips d’atenció primària del Baix Llobregat és lleugerament superior a la mitjana de Catalunya
(7,9 visites pacient/any). Alguns barris de L’Hospitalet, de Sant Boi i Cornellà són els que la població fa més visites als seus equips d’atenció(superior a 8,4
visites pacient/any). Durant els darrers 5 anys, el nombre de visites/ any ha sofert una davallada en el conjunt del territori.
El 45% dels equips d’atenció primària del Baix Llobregat (n=22) tenen una cobertura del programa d’atenció domiciliària (ATDOM) per sota del 10,5%.
A tot Catalunya, només el 47% de la població major de 60 anys va rebre la vacunació antigripal. En el Baix Llobregat, el 37% dels EAP (n=18) presenten
resultats amb valors de vacunació inferiors als de Catalunya. Només l´EAP Olesa de Montserrat presenta un percentatges superior al 60 %.
Sobre el control i seguiment de les principals malalties cròniques:
▪

En 23 equips d’atenció primària (EAP), més del 69% de pacients amb diabetis mellitus, presenten un control glucèmic acceptable. Aquest
percentatge de persones amb un seguiment acceptable és superior a la mitjana de Catalunya. Els percentatges més baixos corresponen a Pallejà,
Esparreguera, Sant Andreu de la Barca i alguns barris de L’Hospitalet.

▪

En 20 EAP, més del 78% de pacients amb hipertensió arterial presenten un control de la tensió arterial acceptable. Aquest percentatge és superior
a la mitjana de Catalunya.

L’accessibilitat al metge de família mitjançant cita prèvia, ha esta variable al llarg de l’any 2016, el 57% de la població ha pogut concertar una visita
programada pel seu metge de família en menys de 48 hores.
En tots els equips d’atenció primària s’estan desenvolupant activitats comunitàries. Castelldefels ha estat un dels primers equips a incorporar-se al
projecte COMSALUT de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
El nombre de receptes prescrites per habitant presenta resultats superiors als de la mitjana catalana (18,15 receptes-usuari/any). L’AGA Baix Llobregat
Litoral i Sant Boi presenta els resultats més alts (20,76 receptes-usuari/any). Menys del 4% de la població té 10 o més fàrmacs prescrits. Aquest percentatge
és lleugerament superior al percentatge de Catalunya que es situa al 3,67%.
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Durant els any 2014-2016, el 61,4% de les dones entre 50 i 69 anys , convidades al Programa de Cribratge de càncer de mama, es van realitzar la
mamografia. S’ha iniciat l’extensió del Programa de cribratge de càncer de còlon i recte en població de 50 a 69 anys, amb una participació inicial del 28%
que es preveu augmentar progressivament.
Sobre les visites d’urgències, la taxa de les poblacions d’El Prat de Llobregat, L’Hospitalet, Cornellà i Sant Andreu de la Barca són molt superiors a la taxa
de 615,3 visites a urgències/ 1.000 habitants a Catalunya. D’altra banda, aquest volum superior de visites a urgències corresponen a consultes que
permetrien una demora en l’atenció i podrien arribar a ser programades o situacions de menor urgència sense risc vital.
En relació a l’atenció hospitalària, no hi ha diferència en les hospitalitzacions segons grans grups diagnòstics. Les malalties del sistema
nerviós són la causa més freqüent d’ingrés, després les malalties de l’aparell circulatori, les malalties de l’aparell respiratori i les malalties de
l’aparell digestiu. Al voltant del 55% de totes les intervencions quirúrgiques realitzades han estat mitjançant tècniques de cirurgia Major
Ambulatòria, aquest percentatge mostra una tendència creixent en els darrers anys.
El temps d’espera per a la cirurgia oncològica i cardíaca, està dins del termini de garantia de 45, 60 i 90 dies d’acord amb el procediment. Gairebé la
totalitat de les intervencions quirúrgiques de cataractes (99%) s’han realitzat dintre dels sis mesos de garantia. En el cas de les intervencions quirúrgiques
de pròtesi de genoll, el 60% de les intervencions quirúrgiques en espera, ja ha superat el temps de garantia. Per a la resta de procediments monitorats, amb
temps de referència d’un any, hi ha més de 4.000 intervencions quirúrgiques pendents, dada que representa el 16% de les intervencions quirúrgiques,
percentatge superior al toral de la Regió Sanitària de Barcelona que es situa al 11%. Els procediments amb més demora són la cirurgia de pròtesis de
genoll, la cirurgia instrumentada del raquis i l’obesitat mòrbida.
En tot el Baix Llobregat i L’Hospitalet hi havia el 2017 més de 95.000 pacients pendents de
primera visita a consultes externes. Les especialitats amb més pacients pendents de visitar són
traumatologia, oftalmologia i dermatologia en tots els centres hospitalaris. Hi ha més de 17.000
persones esperant una prova diagnòstica, entre les quals destaquen les ressonàncies
magnètiques, TAC, ecocardiografies i colonoscòpies.
La utilització dels serveis sociosanitaris (llarga estada. Convalescència i cures pal·liatives) en el Baix Llobregat és inferior a la mitjana de Catalunya. S’han
iniciat l’increment de unitats de subaguts en el territori. Més del 85% dels pacients del Baix Llobregat estan atesos en els centres sociosanitaris ubicats en el
mateix territori.
La mitjana de visites als centres de salut mental d’adults i infanto-juvenils per persona atesa del Baix Llobregat és superior a la mitjana de vistes del global
de Catalunya(CSMIJ= 5,8 visites/any i CSMA= 6 visites/any). L’estada mitjana d’ingrés per hospitalització per problemes de salut mental és superior als 15,5
dies de mitjana a Catalunya.
En l’àmbit de la Salut pública es realitzen múltiples actuacions de promoció de la salut a l’entorn escolar, a l’entorn sanitari, a l’entorn comunitari i a l’entorn
laboral. Les intervencions en protecció de la salut se centren en la salut alimentària, en la salut ambiental, i en el control de pràctiques de risc sanitari,
mitjançant programes de control i inspecció sobre el compliment de normes de prevenció.
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Part C. Procés participatiu
Per a l’elaboració del Pla estratègic sanitari territorial s’han obert espais de participació que permetessin obtenir una visió compartida tant dels reptes a
superar com de les orientacions de les intervencions que es proposaven. A la primera jornada, el treball s´ha desenvolupat mitjançant dinàmiques de
participació presencial desenvolupades en sessions de discussió activa, de 4 hores de durada cadascuna, amb els diferents agents del territori. Han
assistit un total de 39 participants, organitzats en 4 grups de discussió: 1 de ciutadans i 1 d´ens locals, 1 de professionals i 1 d´entitats proveïdores.

Qüestions plantejades en el procés participatiu del 15 de juny del 2017
1)Des d’una visió i perspectiva global del territori del Baix Llobregat i L’Hospitalet, quines quatre necessitats i
intervencions prioritàries creu que són necessàries per poder oferir una adequada prestació de serveis
assistencials?
2) Quines quatre intervencions creu que són més rellevants per potenciar hàbits i estils de vida saludades o
que permetin avançar en la garantia de salut de la població?

En relació a la primera qüestió, les diferents aportacions dels grups han tractat sobre 18 temàtiques diferents, amb diferent intensitat. Les principals
propostes principalment giren al voltant de:
•
•
•

•

•

Humanitzar l’assistència sanitària, a través d’una comunicació entre pacients i professionals de més qualitat amb més temps, millorant la
continuïtat assistencial i augmentant la resolució de la primària.
Millorar de l’accessibilitat reduint llistes d’espera, millorant dels sistemes i procediments d’accés als serveis. I a través de la coordinació entre
proveïdors, redefinint la cartera de serveis i reforçant l’atenció primària perquè actuï com a entrada, continuïtat i enllaç.
Invertir en innovació tecnològica per millorar la coordinació i comunicació entre professionals i proveïdors. Millorant la interoperativitat de les
xarxes informàtiques dels diferents proveïdors de salut per facilitar la continuïtat assistencial i poder compartir la informació mitjançant diferents
instruments com poden ser la HC3 amb la seva implantació a tot el territori i la utilització de guies i protocols comuns. Utilització, d’altra banda, de les
TIC per potenciar el sistema actual de La Meva Salut i projectes de telemoritoratge i teleeducació adreçats a pacients.
Millorar l’atenció dels serveis d’urgències potenciant l’atenció primària i donant-li a aquesta un paper més resolutiu. Revisar circuits de
coordinació i derivació de pacients entre el CUAP- el mateix EAP i l’Hospital de referencia. Enfortir les capacitats i habilitats dels professionals
d’urgències i introduir estàndards de qualitat de l’atenció urgent per a poder fer un seguiment més aprofundit.
Completar el desplegament de la xarxa de salut mental i procurar una detecció activa i precoç de trastorns i garantir la continuïtat en el seguiment
dels casos entre el pas d’infant a adult.
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•
•
•
•

Avançar en la millora de l’atenció a la cronicitat millorant la coordinació entre nivells assistencials, i principalment entre el sector salut i social,
millorant la identificació de les persones en situació de fragilitat i un millor abordatge clínic.
Potenciar la comunicació i coordinació de serveis entre institucions, proveïdors i professionals per millorar la continuïtat assistencial i fer uns
serveis més accessibles, particularment per la gent gran i persones vulnerables.
Promoure accions de participació i apoderament de la ciutadania en les que el pacient pugui participar en les decisions i ser corresponsable de la
seva salut.
Tot i que depassa la capacitat d’acció territorial el grups proposen optimitzar la distribució dels recursos millorant els sistemes de pagament i la
seva distribució.

En relació a la segona qüestió, les contribucions dels participants dels grups, han tractat de 8 temes. Les propostes més rellevants assenyalen la necessitat
de:
•

•

•
•

•

Incorporar la prescripció social dins dels plans terapèutics del pacient tant en l’àmbit
de l’atenció primària com de l’atenció hospitalària. I identificar i conèixer actius en
salut a la comunitat.
Promoure els canvis en els estils de vida orientats a la introducció de hàbits
saludables fomentant la participació dels ciutadans, els pacients i la seva família en
programes intersectorials, coordinats i metodològicament adequats a cada grup
receptor.
Potenciar la salut comunitària amb la participació dels ajuntaments i agents locals i
orientar les intervencions principalment als grups de població més vulnerables.
Treball en xarxa entre professionals i institucions per fomentar hàbits saludables als
diferents col·lectius de la població amb la possible incorporació d’un Pla nacional que
reculli iniciatives per a la prevenció i promoció de la salut..
Millorar l’educació i formació per la salut a les escoles i repensar el seu paper en
el procés de promoció de la salut.

Els següents esquemes mostren les temàtiques que han estat tractades en els diferents
grups.
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Als quatre grups
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A dos grups

A un grup
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Part D. Metodologia

Marc estratègic

Marc estratègic. El Pla de Salut 2016-2020 com a principal instrument de planificació de referència del
sector salut, els criteris del Mapa sanitari, el Pla estratègic del CatSalut 2016-2020 i els altres plans
d’ordenació de serveis del CatSalut i Departament de Salut (Estratègia Nacional d’atenció PrimàriaENAPISC-, Pla Nacional d´Urgències de Catalunya- PLANUC- Pla Interdepartamental d´Atenció
Social i sanitària - PIAISS, Pla Interdepartamental de salut Pública- PINSAP, Plans directors, entre
d´altres), estableixen el marc estratègic per a definir i orientar les propostes del PeS.

Marc metodològic. El PeS, com tot procés de planificació, es constitueix com una eina per a
concebre un futur desitjable per a l´organització i establir alternatives i mitjans adequats per
assolir-lo. El PeS com a producte d´un procés s’orienta a l’acció i a l a m i l l o r a d e l a
s i t u a c i ó . Es preveu que el PeS formi part d´un procés ampli d´intervenció territorial per tal
d’enfortir el funcionament en xarxa dels serveis, superar reptes i avançar en la implantació
efectiva de les polítiques de salut definides pel Departament de Salut i CatSalut, entès aquest com el
Servei Nacional de Salut de Catalunya.
Marc metodològic
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Organització del treball. El procés de construcció del PeS ha de permetre disposar d´una anàlisi de situació basada en el coneixement de la població
del territori, les seves necessitats de salut i les característiques més rellevants de l’actual oferta i prestació de serveis. Aquesta visió tècnica en base
a les dades disponibles, es completa amb la identificació de necessitats i prioritats obtingudes a partir d´un procés participatiu que ha de permetre la
construcció d´una visió compartida de la situació i dels reptes a superar. El procés participatiu ha estat organitzat en dos moments, el primer per a
completar el diagnòstic (15 de juny de 2017) i el segon per a compartir i revisar les
conclusions elaborades i les propostes d´intervenció (15 de febrer de 2018). Aquestes
propostes d’intervenció s´han ordenat en Eixos d´Intervenció i cada proposta es formula
com un objectiu a assolir.

Fase de llançament. És la fase que inicia el procés i defineix els elements bàsics per a
poder iniciar els treballs tècnics: àmbit territorial, equip de treball territorial, consens de la
metodologia, definició de grups de participació i termini i cronograma d’elaboració del PeS.
És una fase tècnica i interna del CatSalut.

Fase d’elaboració del PeS dividida en quatre etapes: 1. Anàlisi tècnic de situació; 2. Visió compartida; 3. Conclusions i propostes i 4. Devolutiva i difusió.

Etapa 1. Anàlisi tècnic de situació. Es construeix l´anàlisi de situació mitjançant el
desenvolupament del catàleg d´indicadors prèviament estudiat i consensuat. En aquest
sentit, l’inici de la construcció de l´estat de situació ha estat precedit de sessions
tècniques de treball amb l´equip regional i central per a determinar quines dades tenien
que formar part de l´anàlisi tècnic quantitatiu. La elaboració de la major part
d’informació s´ha generat, tractar i analitzat des de les àrees dels serveis central de
CatSalut amb la col·laboració de les Direccions de Planificació i Salut Pública del
Departament. L´equip tècnic de la regió sanitària ha completat les dades amb informació
específica no integrada en els sistemes d’informació.

Etapa 2. Visió compartida. Es porta a terme mitjançant la realització de diferents grups
de participació. Un cop recollides les aportacions s´ha confeccionat el document
d´integració (part C del PeS) i que ha estat enviat als participants de la sessió.
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Etapa 3. Elaboració de conclusions i propostes. En funció de les conclusions identificades en el diagnòstic i les aportacions obtingudes en el
procés participat, s´ha composat la Part A del document PeS amb les propostes d´intervencions ordenades per 5 Eixos d´Intervenció i 28 Objectius
estratègics i 112 intervencions. Cada objectiu estratègic es detalla, en format fitxa, quan a justificativa que motiva la seva elecció, fites i accions a
dur a terme, indicadors de seguiment i avaluació i orientacions per a l’operativa. Aquesta etapa conclou amb un primer esborrany per a ser
discutit i consensuat amb l´equip regional, els serveis matrius de CatSalut i Departament
de salut.

Etapa 4. Retorn i difusió del PeS. La primera versió del PeS permetrà iniciar una nova
etapa per a procedir al retorn als agents que han format part dels grups de participació
mitjançant una nova sessió de presentació i debat (15 de febrer de 2018). A partir
d’aquest moment, es realitzarà una amplia difusió a les parts implicades. I s’inicia la fase
d’implantació.

El procés d’implantació del PeS es preveu iniciar durant aquest primer trimestre de 2018 amb la col·laboració de les Comissions clíniques i de la Comissió
d’Entitat Proveïdores. Les propostes i els cronogrames d’execució caldrà adaptar-los en funció de les disponibilitats tècniques i econòmiques de cada
exercici. També caldrà tenir en compte, les consideracions dels grups de treball tècnic amb professionals que tinguin la responsabilitat de les desplegar les
actuacions.
El seguiment del PeS es preveu que sigui continuat des de la estructura de la Regió sanitària, però anualment, i en funció dels indicadors definits per a
cada fita o acció, s’elaborarà un balanç de situació per a identificar els avenços assolits. Es preveu realitzar una avaluació a meitat de període i una
avaluació final. Els resultats d’ aquesta avaluació exposarà les bases i els elements per a la confecció del proper PeS.
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