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Habitants

Introducció Abast territorial

607.999 
Població resident

594.631 
Població assignada
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Introducció Organització administrativa

Total Sector Sanitari

49
Municipis

13
Àrees bàsiques de salut 

Baix Camp i Priorat

13
Àrees bàsiques de salut 

Les Borges del Camp
L'Aleixar
Alforja
Arbolí
Maspujols
Riudecols
Vilaplana
Cambrils
Cornudella de Montsant
Capafonts
La Febró
La Morera de Montsant (inclou
Escaladei)
Poboleda
Prades
Ulldemolins
Falset
Bellmunt del Priorat
Cabacés
Capçanes
La Figuera
Gratallops
Els Guiamets
El Lloar
Marçà
El Masroig
El Molar
Porrera
Pradell de la Teixeta

La Torre de Fontaubella
Torroja del Priorat
La Vilella Alta
La Vilella Baixa
Colldejou
Mont-roig del Camp
Pratdip
Vilanova d'Escornalbou
Reus
Castellvell del Camp
Riudoms
L'Argentera
Botarell
Duesaigües
Montbrió del Camp
Riudecanyes
Vinyols i els Arcs
La Selva del Camp
Almoster
L’Albiol
Vandellòs i l’Hospitalet de 
l'Infant
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Introducció Organització administrativa

Total Sector Sanitari

39
Municipis

4
Àrees bàsiques de salut 

Alt Camp i Conca de Barberà

4
Àrees bàsiques de salut 

Vila-rodona
Aiguamúrcia (inclou Santes
Creus i les Pobles)
Alió
Bràfim
Cabra del Camp
Figuerola del Camp
Joncosa del Montmell
Masllorenç
Montferri
Nulles
El Pla de Santa Maria
El Pont d'Armentera
Puigpelat
Querol
Renau
Rodonyà
Vilabella
Alcover
El Milà
Mont-ral
La Riba
Vilaverd
Valls (inclou Picamoixons)
La Masó
Vallmoll
Montblanc
Senan
Barberà de la Conca

Blancafort
L'Espluga de Francolí
Forès
Passanant i Belltall
Pira
Rocafort de Queralt
Sarral
Solivella
Vallclara
Vilanova de Prades
Vimbodí i Poblet
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Introducció Organització administrativa

Total Sector Sanitari

34
Municipis

16
Àrees bàsiques de salut 

Tarragonès

13
Àrees bàsiques de salut 

Constantí
El Morell
La Pobla de Mafumet
Els Garidells
Perafort (inclou Puigdelfí)
El Rourell
La Secuita (inclou l’Argilaga, 
les Gunyoles i Vistabella)
Vilallonga del Camp
Salou
Tarragona
La Canonja
El Catllar
Els Pallaresos
Torredembarra
Altafulla
Bonastre
Creixell
La Nou de Gaià
La Pobla de Montornès
La Riera de Gaià (inclou
Ardenya)
Roda de Berà
Salomó
Vespella de Gaià
Vila-seca (inclou la Plana i la 
Pineda)

3
Àrees bàsiques de salut 

L'Arboç
Banyeres del Penedès
Llorenç del Penedès
Sant Jaume dels Domenys
Calafell (inclou Segur de 
Calafell)
El Vendrell (inclou Coma-ruga)
Albinyana (inclou les Peces)
Bellvei
La Bisbal del Penedès
Santa Oliva

Baix Penedès

Total Camp de Tarragona

122
Municipis

33
Àrees bàsiques de salut 

7



/Responem a les teves 
necessitats de salut
L’activitat ordinària del sistema sanitari es veu afectada per l’aparició, al 
mes de febrer, de la COVID-19. Els primers mesos de l’any disminueix 
significativament, però a poc a poc es va recuperant gràcies al 
compromís dels professionals sanitaris i a la incentivació per part del 
Servei Català de la Salut a través d’actuacions com el Programa de 
recuperació d’activitat.

8Informació SISCAT
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Regions sanitàries

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Camp de Tarragona

Catalunya

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre

6
Atenció hospitalària

Salut mental i 
addiccions

185
Atenció primària

33
Atenció 
sociosanitària

273
Total centres i equips de salut

29

23

Centres de salut

Atenció continuada 
i urgent

Atenció primària: nombre total de recursos d'atenció primària: EAP, CAP, CUAP i CL

Atenció sociosanitària: nombre total de centres sociosanitaris d'internament, hospitals de dia, equips PADES (inclouen ETODA) i equips UFISS

Salut mental i addiccions: nombre total d'hospitals, centres de salut mental, hospitals de dia, serveis de rehabilitació comunitària, centres d'atenció i seguiment de drogodependències (CAS) i unitats hospitalàries de desintoxicació

Atenció continuada i urgent: nombre total de dispositius d'urgències hospitalàries, d'atenció primària (CUAP) i d'atenció continuada

Informació SISCAT
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4.338.750
Visites

Visites

Recursos

33
EAP 

34
CAP

115
CL

3
CUAP

Atenció primària Centres i visites

Consulteu les sigles a l’annex del document.

Regions sanitàries

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Camp de Tarragona

Catalunya

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre

Informació SISCAT
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1.977.646
Al centre

127.445
Al domicili

1.483.812
Per telèfon

749.847
TIC (atenció bidireccional a través de correus electrònics, La 
Meva Salut, etc.)

Segons dispositiu

Atenció primària Visites segons dispositiu

Informació SISCAT
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1. Examen/avaluació mèdic/a

2. Immunitzacions i cribratges de malalties infeccioses

3. Admissió administrativa/social

4. Altres infeccions respiratòries de vies altes

5. Reaccions al·lèrgiques

1. Hipertensió essencial

2. Immunitzacions i cribratges de malalties infeccioses

3. Altres trastorns nutricionals, endocrins i metabòlics

4. Diabetis mellitus sense menció de complicacions

5. Admissió administrativa/social

Atenció primària Motius de consulta

Els cinc principals diagnòstics en els menors de 15 anys Els cinc principals diagnòstics en els majors de 15 anys

Informació SISCAT
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6
Hospitals

Recursos

Atenció hospitalària Centres i visites

Regions sanitàries

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Camp de Tarragona

Catalunya

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre

Visites

Altes d’hospitalitzacions convencionals, 
domiciliàries i de cirurgies majors ambulatòries

54.747

Informació SISCAT
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999
Trasplantaments

380
Donacions

71.522
Sessions

50.617
Proves

Sessions hospital de dia

Proves diagnòstiques

Atenció hospitalària Activitat

Trasplantaments *

Donacions *

* Dades totals de Catalunya

Informació SISCAT
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1. Procediments quirúrgics d’òrbita i ull

2. Part

3. Altra pneumònia

4. Infeccions i inflamacions pulmonars

5. Insuficiència cardíaca

Atenció hospitalària Principals diagnòstics

Els cinc principals diagnòstics

Informació SISCAT
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12
Centres sociosanitaris 
d'internament

Recursos

9
Hospitals de dia

6
Equips de suport 
UFISS

6

5.964 6.707

Episodis

Episodis 
ambulatoris

Atenció sociosanitària  Centres i visites

Episodis 
hospitalaris

Equips de suport PADES 
(incluen ETODA)

Regions sanitàries

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Camp de Tarragona

Catalunya

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre

Episodis: un pacient pot generar més d’un episodi al llarg de l’any.
Consulteu les sigles a l’annex del document.

Informació SISCAT
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1. Neoplàsia maligna de bronquis i pulmó

2. Fractura del coll del fèmur

3. Insuficiència cardíaca congestiva no hipertensiva

4. Pneumònia (no tuberculosa ni pr MTS)

5. Malaltia cerebrovascular aguda

1. Fractura del coll del fèmur

2. Malaltia cerebrovascular aguda

3. Insuficiència cardíaca congestiva no hipertensiva

4. Pneumònia (no tuberculosa ni pr MTS)

5. Infeccions víriques

Atenció sociosanitària  Principals diagnòstics

Els cinc principals diagnòstics a l’activitat ambulatòriaEls cinc principals diagnòstics a l’activitat d’internament

Informació SISCAT
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Atencions

152.355
Atencions ambulatòries

14.166
Atencions a les 
drogodependències

1.221
Atencions hospitalàries

Recursos

4
Hospitals

4
Serveis de 
rehabilitació
comunitària

8
Centres de 
salut mental

2
CAS  

4
Hospitals de dia

1
Unitat
hospitalària de 
desintoxicació

Atenció a la salut mental i addiccions Centres i visites

Consulteu les sigles a l’annex del document.

Regions sanitàries

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Camp de Tarragona

Catalunya

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre

Informació SISCAT
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Contactes

964

113

114

1. Esquizofrènia i altres trastorns

2. Estat d’ànim

3. Relacionats amb l’alcohol

4. Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics

5. Relacionats amb drogues

Atenció a la salut mental i addiccions Activitat hospitalària

Els cinc principals diagnòstics

Unitats d’aguts d’hospitals psiquiàtrics

Unitats de subaguts d’hospitals psiquiàtrics

Hospitals generals

Informació SISCAT
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Visites

114.342
Adults

38.013
Infantil

1. Trastorns habitualment diagnosticats en 

lactància, infància o adolescència

2. TDAH, conducta i comportament 

perjudicial

3. Retards del desenvolupament

4. Trastorns d’ansietat

5. Trastorns d’adaptació

1. Trastorns de l'estat d'ànim

2. Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics

3. Trastorns de la personalitat

4. Trastorns d’ansietat

5. Trastorns d’adaptació

Atenció a la salut mental i addiccions Activitat ambulatòria

Els cinc principals diagnòstics en infants Els cinc principals diagnòstics en adults

Informació SISCAT
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Recursos

21
CAC

3
CUAP

5
Serveis 
hospitalaris

Atenció continuada i urgent Centres i visites

Atencions

342.713
Urgències ateses 

291.899

45
Unitats assistencials 
del SEM

Visites a l’atenció 
continuada

Regions sanitàries

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Camp de Tarragona

Catalunya

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre

Urgències ateses: dada global d’urgències ateses als CUAP i hospitals. La dada de Catalunya inclou també el SEM.

Consulteu les sigles a l’annex del document.

Informació SISCAT
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82.125
Trasllats urgents

1. Lesions i intoxicacions

2. Malalties del sistema musculoesquelètic i 

del teixit connectiu

3. Símptomes, signes i afeccions mal 

definides

4. Malalties de l'aparell genitourinari

5. Malalties de l’aparell respiratori

1. Malalties de l’aparell respiratori

2. Lesions i intoxicacions

3. Símptomes, signes i afeccions mal 

definides

4. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans

dels sentits

5. Malalties de l’aparell digestiu

Atenció continuada i urgent Trasllats i principals diagnòstics

Els cinc principals diagnòstics en menors de 
15 anys

Els cinc principals diagnòstics en majors de 
15 anys

Informació SISCAT
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Receptes i aportacions

10.530.415
Receptes dispensades

Medicaments hospitalaris de dispensació ambulatòria (MHDA)

63.301.663 €

126.998.704 €
Aportació del CatSalut

26,05
Receptes per usuari

Atenció farmacèutica i altres activitats Atenció farmacèutica

Despesa CatSalut en MHDA

Informació SISCAT
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7.760
Articles ortroprotètics liquidats

13.165
Processos de rehabilitació

Atenció farmacèutica i altres activitats Articles ortoprotètics i rehabilitació

Regions sanitàries

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Camp de Tarragona

Catalunya

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre

Informació SISCAT



/Apoderem la ciutadania i 
vetllem pels 
professionals
El Servei Català de la Salut dona resposta al SARS-CoV-2 reforçant i creant
canals de comunicació per agilitzar l’atenció a la ciutadania i als professionals. 
Es creen noves eines digitals que permeten, en un context únic, poder atendre
de manera no presencial. Es donen recursos per incrementar el nombre de 
professionals sanitaris i s’aconsegueixen acords amb entitats públiques i el 
sector privat.

25Activitat CatSalut



Relació no presencial i eines digitals Relació no presencial

244.473
Trucades rebudes al 061 Salut Respon

26

/061

1.428.512
Noves altes

496 %
Increment d’altes

12.948.594
Accessos acumulats

La Meva Salut *

GestioEmocional.cat *

565.929
Usuaris

91.756
Autoavaluacions realitzades

10.222
Sol·licitud d’ajuda professional al SEM

GestioEmocional.cat: aplicatiu web d’autoavaluació de l’estat emocional que també ofereix

recursos per gestionar-lo i accés a l’atenció professional.

* Dades totals de Catalunya

Activitat CatSalut
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ContacteCovid.cat *

Puc estar contagiat * STOP COVID19 CAT *

1.472.274
Descàrregues

512.299
Autotests realitzats

1.500.000
Accessos

83.377
Contactes reportats

349.608
SMS enviats

380.291
Accessos

Relació no presencial i eines digitals Apps COVID

Puc estar contagiat: eina per conèixer si s’està infectat per coronavirus, i saber què s’ha de fer i on adreçar-se en cas que sigui necessari. Disponible durant el març de 2020.

STOP COVID19 CAT: aplicatiu web de seguiment i vigilància de casos positius de COVID-19.

ContacteCovid.cat: eina per identificar contactes estrets de COVID-19 i indicar el tipus d’aïllament que cal fer per tallar la cadena de transmissió. 

* Dades totals de Catalunya

Activitat CatSalut
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21.932.950

Trànsit global Canal Salut i CatSalut

15.531.791

Trànsit secció COVID CanalSalut

2.240.278
Documents descarregats

100
Nous espais creats

39.902

Informem la ciutadania i els professionals Dades web, xarxes i reclamacions

Seguidors a les xarxes socials *

135.036

Twitter

85.605

Instagram

42.938

Facebook

43.080 8.138

Telegram

(Nou!)
Telegram 

Professionals

(Nou!)

8.404

Linkedin

(Nou!)

CanalSalut.cat i CatSalut.cat * Reclamacions i altres expedients 
gestionats *

* Dades totals de Catalunya

Activitat CatSalut

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
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A l'hivern, cap fred Actuació per a un cas 
sospitós de COVID-19

Ànims: Avancem cap a un 
nou demà

Com funciona contacte 
Covid?

Com puc protegir la meva 
bombolla de convivència?

Com podem gestioanr les 
nostres emociones i 
l’ansietat aquests dies?

Confinament nocturn a partir 
del 25 d’octubre.

ContacteCovid.cat és la nova 
eina digital per identificar els 
contactes estrets.

Informem la ciutadania i els professionals Campanyes informatives

Activitat CatSalut
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Aïllament domiciliari de 
casos positius Covid-19 en 
xinès

Aïllament domiciliari de 
casos positius Covid-19 en 
francès

Animals de companyia Cartell d’accés a La Meva 
Salut

Renteu-vos les mans amb 
solució hidroalcohòlica

ContacteCovid.cat Consells bàsics per mantenir 
una alimentació saludable 
durant el confinament

Desconfinament, com evitar 
rebrots

Informem la ciutadania i els professionals Campanyes informatives

Activitat CatSalut
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Desconfinament, consells al 
tornar a casa

Fake News Fes el seguiment i vigilància 
dels teus símptomes a través 
de l’app STOP COVID19 CAT

Gestió emocional, 
treballadors

Guia sobre quarantenes 
escolars, com funcionen 
quarentenes Covid-19 2020

Tècnica del rentat de mans 
amb sabó

Hivern cap fred professional #JoActuo

Informem la ciutadania i els professionals Campanyes informatives

Activitat CatSalut
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La Meva Salut Mesures per a la contenció de la 
COVID-19 aplicables a partir del 
21 de desembre a Catalunya

Novetats: mesures per 
contenir els brots aplicables 
a tot Catalunya

Pantalles

Tu pots ser de ris, NO 
t’arrisquis

Per què és important 
ventilar?

Proves detecció Covid-19 Jove, queda’t a casa!

Informem la ciutadania i els professionals Campanyes informatives

Activitat CatSalut
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Qui ens havia de dir Raons per vaconar-te Recomanacions per a 
empresaris de la campanya 
de recollida de la fruita

Signes i símpotomes d’alarma 
COVID-19 en persones grans 
que viuen a residències

Si t’han fet una prova PCR 
per a la detecció de la 
COVID-19

Sortida al correr d’infants 
menors de 14 anys

Tallem la cadena de 
transmissió

Informem la ciutadania i els professionals Campanyes informatives

Activitat CatSalut



34

“Ens estem plantejant 
compensar econòmicament 
l’esforç dels sanitaris”

Receptar informació “No tornarem al CAP com ho 
fèiem abans”

BCN està preparada per 
“replicar” ‘els hotels hospital’

“Cal adaptar-se al fet que 
això seguirà”

Salut desencalla la nova 
ubicació de l’Hospital 
Universitari Doctor Trueta…

Salut instal·larà mòduls en 
vint CAP de Lleida per tratar 
pacients de Covid

L’edifici al costat de l’Arnau, 
en marxa d’aquí a dos 
setmanes

Informem la ciutadania i els professionals Comunicació corporativa

Activitat CatSalut



35

Catalunya tindrà cinc nous 
hospitals per a la Covid

Acord per desbloquejar per fi 
l’ampliació del Clínic

2020, l’any més dur per a 
l’atenció primària

El CatSalut impulsarà un pla amb 
100 milions d’euros per als 
centres per recuperar hores de 
visita i diagnòstics

Salut inverteix 40 milions en 
una «revolució tecnològica»

Informem la ciutadania i els professionals Comunicació corporativa

Activitat CatSalut

La teleassistència mèdica ja 
és la nova normalitat

Cribratges massius en tres 
barris de Reus a partir de 
demà

Llestos per a la vacunació



Activitat jurídica i parlamentària

36

279
Redacció de dictàmens i informes

278
Expedients judicials iniciats

7
Instruccions i normativa

207
Preparació i assessorament en convenis

14
Camp de Tarragona

Iniciatives parlamentàriesActivitat jurídica *

* Dades totals de Catalunya

Activitat CatSalut



Activitat formativa i crides als professionals del sistema

37

24.771
Inscripcions a les crides

+ 20.000
Professionals formats al llarg de la pandèmia

Accions realitzades *

7
Crides a professionals

16
Formacions

Registre de professionals

Creació d’un registre de professionals per a 
situacions d’emergència

* Dades totals de Catalunya

Activitat CatSalut



/Invertim en la salut i el 
benestar de la ciutadania
La previsió de despesa a l’inici de l’any 2020 era d’11.698 M€*. El 31 de 

desembre, s’hi havien afegit 2.067 M€* tan sols en inversió i despesa COVID.

38Recursos econòmics

* Dades totals de Catalunya
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Despesa

Despesa realitzada 

1.711,22 € 
Despesa per persona

11,98 %

Atenció 
primària

61,93 %

Atenció 
especialitzada 

11,74 %

Farmàcia 
(receptes 
mèdiques)

9,86 %

MHDA 

2,99 %

Transport 
sanitari i altres 

1,50 %

Administració

Distribució funcional

Informació econòmica

853 M€

Recursos econòmics

Despesa realitzada: facturació efectivament realitzada

Consulteu les sigles a l’annex del document.
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Regions sanitàries

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Camp de Tarragona

Catalunya

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre

Obres acabades i en curs

Recursos econòmics

3
Obres acabades

4
Obres en curs
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Obres acabades i en curs

Recursos econòmics

CAP El Vendrell Botafoc (construcció)

Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII-Parc Francolí: 
remodelació del Servei de Diàlisi

Rehabilitació de façanes i cobertes de la Regió Sanitària Camp de 
Tarragona

CAP Falset + ampliació (obres serveis de rehabilitació en licitació)

Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII-Parc Francolí 
(ampliació en projecte)

Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII-Parc Francolí: Unitat de 
Farmàcia i condicionament planta 1-fase 1: sales blanques

Obra intramur a l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

Obres acabades Obres en curs



/Reforcem el sistema.
Un any excepcional
L’any 2020 es creen nous reptes, projectes i maneres de fer. Aflora la capacitat 
d’adaptació i innovació de la xarxa sanitària. Es gestionen accions claus en 
l’àmbit dels espais, sistemes d’informació, la gestió i la comunicació. Es 
visualitza la capacitat de sacrifici, compromís, esforç i determinació del 
sistema sanitari català i de tota la societat.
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El Servei Català de la Salut ha posat en marxa al llarg del 2020 diverses iniciatives ja previstes i d’altres per donar resposta a les necessitats urgents derivades
de la COVID-19.

Interconsultes farmacèutiques entre l’atenció comunitària (oficines de farmàcia) 
i l’àmbit assistencial

En el context de la COVID-19, hi ha hagut una modificació dels processos assistencials en l’atenció primària i
unes noves necessitats dels pacients amb tractaments crònics. Aquests dos fets han promogut que des del
Grup de l’Ús Racional del Medicament s’hagi dissenyat un circuit de comunicació entre les farmàcies
comunitàries i l’atenció primària mitjançant el farmacèutic d’atenció primària.

L’objectiu del projecte, que s’ha iniciat al mes de novembre, ha estat crear un canal de comunicació ràpid i
eficaç entre les farmàcies i l’atenció primària de la Regió per resoldre problemes relacionats amb la clínica o bé
amb els tractaments farmacològics, sense que el pacient s’hagi de desplaçar al centre d’atenció primària.

Durant els dos últims mesos de l’any s’han fet un total de 63 interconsultes farmacèutiques.

Projectes iniciats
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Incorporació de tècnics d’enllaç entre el CatSalut i diferents departaments de la 
Generalitat, el món local i participació ciutadana, per fer front a la pandèmia

En el darrer trimestre del 2020 s’han incorporat a la Regió Sanitària alguns professionals amb perfil tècnic
per establir les aliances necessàries amb diferents departaments de la Generalitat (Educació, Salut i
Treball, Afers Socials i Famílies) i entitats del món local, amb l’objectiu de fer front a la pandèmia per
COVID-19, de manera coordinada.

Les funcions principals d’aquests professionals d’enllaç han estat:

• Dur a terme la difusió de campanyes i gestionar l’organització dels cribratges massius.

• Emprendre accions per detectar casos de vulnerabilitat social causats per la pandèmia, en clau local.

• Actuar com a enllaç amb els serveis socials, els serveis socials sanitaris, els centres educatius, les
residències de gent gran, de discapacitat intel·lectual o de salut mental, les organitzacions locals de la
zona i Salut Pública.

• Col·laborar en la determinació dels circuits de proves de diagnòstic de COVID-19 en cada un dels
àmbits en què estan presents.

Projectes iniciats
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Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària i comunitària 2020-2022 (PEiTAP)

Aquest Pla, que encapçala el CatSalut, sorgeix per ajudar a reforçar l'atenció primària, que ha de donar resposta a les noves necessitats de la població, les quals
s'han vist accentuades amb la pandèmia provocada per la COVID-19.

L’objectiu és millorar el procés d’atenció als usuaris, el procés de resposta assistencial i l’atenció integral a les persones.

En el marc d’aquest Pla, es treballa amb els equips d’atenció primària (EAP) del territori per implementar i executar accions en l’àmbit de l’accessibilitat, la
percepció ciutadana, el clima laboral, la resolució i la transversalitat amb altres nivells assistencials.

Per això, durant el mes d’octubre de 2020, la RSCT ha entrevistat els 33 EAP, amb l’objectiu de conèixer la situació i les necessitats de cada un d’ells. Fruit
d’aquestes entrevistes, s’ha elaborat un document per a cada un on han quedat reflectides les prioritzacions: incrementar espais assistencials que facilitin la
sectorització de fluxos de pacients, intensificar la presència de determinats professionals com psicòlegs clínics, millorar la comunicació amb agents del món local o
optimitzar la dotació tecnològica d’alguns dispositius.

Consolidació del projecte Barnahus per atendre infants i joves víctimes d’abusos sexuals al Camp 
de Tarragona 

Durant l’any 2020 es consolida l’Equip Funcional d’Experts (EFE) de la Barnahus, format per professionals de la salut dels àmbits
de pediatria, ginecologia, treball social, psicologia clínica i cirurgia pediàtrica. La seva funció és assessorar, donar suport, fer
formació i difondre els protocols i guies actualitzats a la resta de professionals de la salut del territori.

L’EFE es coordina activament amb la Unitat Integrada —formada per professionals de l’EFE i d’altres departaments de la
Generalitat—, que s’encarrega de valorar i atendre qualsevol infant i adolescent víctima d’abús sexual, i fer-li el tractament i el
seguiment necessaris.

Al 2020 s’han començat a fer exploracions físiques programades i tractaments psicològics a la seu de la Barnahus.
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Planificació i organització dels reforços d’estiu 2020 en situació de pandèmia

La gestió dels reforços d’estiu de l’any 2020 ha estat diferent a causa de la pandèmia provocada per la COVID-19. Els principals aspectes que s’han hagut de tenir
en compte són:

• La necessitat de sectoritzar espais d’atenció continuada i urgent, per diferenciar els espais per atendre pacients amb simptomatologia compatible amb la COVID-
19 de la resta de pacients.

• La dificultat de contractar professionals de l’àmbit de la salut (sobretot de medicina, però també d’infermeria).

• El seguiment del compliment d’aïllament i de quarantenes de la població, en col·laboració amb agents de policia local o Mossos d’Esquadra, quan ha estat
necessari.

• L’anàlisi de l’impacte de l’arribada de turistes (nacionals i estrangers) i l’establiment de mecanismes de coordinació necessaris amb Vigilància Epidemiològica i
amb Sanidad Exterior.

Per abordar aquests trets diferencials, durant els mesos d’abril i maig s’han fet reunions amb els dispositius d’atenció continuada (PAC i CUAP) i els hospitals de la
Regió, amb l’objectiu de planificar l’increment d’activitat d’estiu, principalment als punts costaners, però també a d’altres punts de l’interior on ha incrementat la
població.

Projectes iniciats

Projectes iniciats



47

Constitució d’un òrgan assessor en temes relacionats amb l’atenció pediàtrica format per professionals dels CAP per 
aconsellar la RSCT

Al setembre s’ha constituït un grup assessor de la RS Camp de Tarragona en temes relacionats amb l’atenció pediàtrica. El grup, que es reuneix cada dilluns, està
format per personal de medicina i infermeria pediàtrica dels diferents dispositius (atenció primària i hospitalària).

El grup ha assessorat la Regió en temes com:

• Anàlisi de l’impacte de les diferents malalties respiratòries en l’àmbit de la pediatria.

• Seguiment de l’activitat pediàtrica en CAP i hospitals (tant de l’atenció programada com de la urgent).

• Suport a la Comissió de Seguiment, formada pels departaments de Salut i Educació en l’àmbit de la Regió, que gestiona els brots en centres educatius.

• Homogeneïtzació i difusió de diferents procediments en el context de la COVID-19 com el Protocol d’activitats preventives i de promoció de la salut en pediatria.
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/Annex



- ABS: àrea bàsica de salut

- ASSIR: atenció maternoinfantil i atenció a la salut sexual i reproductiva

- CAC: centre d'atenció continuada

- CAP: centre d'atenció primària

- CAS: centre d'atenció i seguiment a les drogodependències

- CL: consultori local

- CUAP: centre d'urgències d'atenció primària

- EAP: equip d'atenció primària

- ETODA: equip de teràpia en observació directa ambulatòria

- PADES: Programa d'atenció domiciliària equips de suport

- UFFISS: unitat funcional interdisciplinària sociosanitària - equip de      

valoració i suport als hospitals d'aguts que actua en l'àmbit hospitalari

Annex Glossari de sigles

1.616
Atenció primària
*veieu l’annex

Nombre total de 
recursos 
d'atenció 

primària: EAP, 
CAP, CUAP i CL
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Exemple gràfic d’informació     :  




