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Introducció Abast territorial
Habitants

Superfície (Km²)

365.322

5.424,50

Regió

7.697.069

Regió

4,75%

Catalunya

Catalunya

Densitat població (hab./Km²)

Municipis

67,3

147

Regió

239,7
Catalunya

32.106,00

16,90%

Regió

28,07%

947
Catalunya

15,50%
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Introducció Abast territorial
Esperança de vida (Anys per home-dona)
Home

79,47

Dona

84,98

Regió

Regió

80,62

86,16

Catalunya

Taxa bruta de mortalitat (Defuncions per 1.000 hab.)

11,11
Regió

10,41
Catalunya

Catalunya

Taxa bruta de natalitat (Naixements per 1.000 hab.)

7,71
Regió

7,58
Catalunya
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Introducció Distribució de recursos
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Introducció Distribució de recursos

8

Introducció Distribució de recursos del SEM
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Introducció Organització administrativa
Total Sector Sanitari

23
Àrea Bàsica de Salut

147
Municipis

Cervera
Estaràs
Granyanella
Granyena de Segarra
Guissona
Ivorra
Massoteres
Montoliu de Segarra
Montornès de Segarra
les Oluges,els Plans de Sió
Ribera d'Ondara
Sanaüja
Sant Guim de Freixenet
Sant Guim de la Plana
Sant Ramon
Talavera
Tarroja de Segarra
Torrefeta i Florejacs
Aitona, els Alamús
Albatàrrec

Alcanó
Alcarràs
Alcoletge
Alfarràs
Alfés
Alguaire
Almacelles
Almatret
Almenar
Alpicat
Artesa de Lleida
Aspa
Benavent de Segrià
Corbins
Gimenells i el Pla de la Font
la Granja d'Escarp
Llardecans
Lleida
Maials
Massalcoreig
Montoliu de Lleida
la Portella
Puigverd de Lleida
Rosselló
Sarroca de Lleida
Seròs
Soses
Sudanell
Sunyer
Torre-serona
Torrebesses
Torrefarrera
Torres de Segre
Vilanova de la Barca
Vilanova de Segrià

l'Albagés
l'Albi
Arbeca
Bellaguarda
les Borges Blanques
Bovera
Castelldans
Cervià de les Garrigues
el Cogul
l'Espluga Calba
la Floresta
Fulleda,la Granadella
Granyena de les Garrigues
Juncosa
Juneda

els Omellons
la Pobla de Cérvoles
Puiggròs
el Soleràs
Tarrés
els Torms
el Vilosell
Vinaixa
Àger
Albesa
Algerri
Alòs de Balaguer
Artesa de Segre
les Avellanes i Santa Linya
Balaguer
la Baronia de Rialb
Bellcaire d'Urgell
Bellmunt d'Urgell
Cabanabona

Camarasa
Castelló de Farfanya
Cubells
Foradada
Ivars de Noguera
Menàrguens
Montgai
Oliola
Os de Balaguer
Penelles
Ponts
Preixens
la Sentiu de Sió
Térmens
Tiurana
Torrelameu
Vallfogona de Balaguer
Vilanova de l'Aguda
Vilanova de Meià
Barbens
Bell-lloc d'Urgell
Bellvís
Castellnou de Seana
Fondarella
Golmés
Ivars d'Urgell
Linyola
Miralcamp
Mollerussa
el Palau d'Anglesola
el Poal
Sidamon
Torregrossa
Vila-sana

Vilanova de Bellpuig
Agramunt
Anglesola
Belianes
Bellpuig
Castellserà
Ciutadilla
la Fuliola
Guimerà
Maldà
Nalec
els Omells de na Gaia
Ossó de Sió
Preixana
Puigverd d'Agramunt
Sant Martí de Riucorb
Tàrrega
Tornabous
Vallbona de les Monges
Verdú
Vilagrassa

Informació SISCAT
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/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.

Informació SISCAT
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Centres de salut
Regions sanitàries

Catalunya

279
Total centres i equips de salut

Alt Pirineu i Aran
Àmbit Metropolità Nord

219

3

Àmbit Metropolità Sud

Atenció primaria

Atenció hospitalària

Barcelona Ciutat
Camp de Tarragona
Catalunya Central

17

Atenció
sociosanitària

23

Salut mental i
addiccions

Girona
Lleida
Terres de l’Ebre

18

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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Atenció primària Centres i visites
Regions sanitàries

Visites

Catalunya

3.123.895

Alt Pirineu i Aran

Visites

Àmbit Metropolità Nord
Àmbit Metropolità Sud

Recursos

Barcelona Ciutat
Camp de Tarragona
Catalunya Central
Girona
Lleida
Terres de l’Ebre

Consultar l’annex al final del document

23
EAP

171
CL

24

CAP

1

CUAP

Informació SISCAT
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Atenció primària Visites segons dispositiu

Segons dispositiu

1.445.368

1.148.345

120.217

409.965

Al centre

A domicili

Per telèfon

TIC (atenció bidireccional a través de correus electrònics, La
Meva Salut…)

Informació SISCAT
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Atenció primària Motius de consulta

Els cinc principals diagnòstics en els menors de 15 anys

1. Immunitzacions i cribratges de malalties infeccioses
2. Examen/avaluació mèdic

Els cinc principals diagnòstics en majors de 15 anys

1. Immunitzacions i cribratges de malalties infeccioses
2. Hipertensió essencial
3. Altres trastorns nutricionals, endocrins i metabòlics

3. Altres
4. Altres infeccions respiratòries de vies altes
5. Infeccions víriques

4. Altres
5. Examen/avaluació mèdic

Informació SISCAT
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Atenció hospitalària Centres i visites
Regions sanitàries

Catalunya

Recursos

Alt Pirineu i Aran

3

Hospitals

Àmbit Metropolità Nord
Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat
Camp de Tarragona
Catalunya Central
Girona
Lleida
Terres de l’Ebre

Visites

29.993
Altes d’hospitalitzacions convencionals,
domiciliaries i de cirurgies majors ambulatòries

Informació SISCAT
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Atenció hospitalària Activitat
Sessions hospital de dia

Trasplantaments *

44.203

999

Sessions

Trasplantaments

Proves diagnòstiques

Donacions *

38.003

380

Proves

Donacions

* Dades totals de Catalunya

Informació SISCAT

Atenció hospitalària Principals diagnòstics
Els cinc principals diagnòstics

1. Procediments quirúrgics d’òrbita i ull
2. Part

3. Infeccions i inflamacions pulmonars
4. Altra pneumònies
5. Procediments quirúrgics sobre hèrnia inguinal, femoral i umbilical

17

18

Activitat d’Aragó

En data 29 d’abril de 2015 es signà el Conveni Marc de col·laboració
entre el Departament de Salut i Consum del Govern d’Aragó i el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per tal coordinar
les actuacions d’ambdues administracions en matèria sanitària, per
raons de proximitat i al ser territoris limítrofs.

En virtut d’aquest conveni als Hospitals de la Regió Sanitària Lleida
s’atenen pacients dels municipis que formen part de la Franja d’Aragó.

En la taula següent es mostra, de manera resumida, l’activitat i l’import
de l’atenció a aquests pacients dels últims dos anys.
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Activitat d’Aragó
Activitat facturada de pacients de CCAA Aragó
Activitat

996

Import

2.840.083,77 €

Altes hospitalaries

Altes hospitalaries

15.739

34.806,72 €

Visites consulta externa

Diàlisis

178

1.591.057,24 €

Diàlisis

Resta d'especialitzada

1.067.418,98 €

1.872.703,00 €

Visites consulta externa

Medicació hospitalaria d'us
ambulatori

357.838,74 €

10.865,00 €

7.774.773,45 €

Rehabilitació

Total especialitzada

Hospital de dia

1.602
Hospital de dia

91
Rehabilitació

236.759,00 €
Atenció SocioSanitaria

101.989,10 €
Atenció Salut Mental

8.113.521,55 €
Total despesa

Informació SISCAT
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Atenció sociosanitària Centres i visites
Regions sanitàries

Catalunya
Alt Pirineu i Aran
Àmbit Metropolità Nord

Recursos

4

Centres sociosanitaris
d'internament

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

4

Equips de suport
UFISS

4

Hospitals de dia

5

Equips de suport PADES
(incluen ETODA)

Camp de Tarragona
Catalunya Central
Girona
Lleida
Terres de l’Ebre

Episodis: un pacient pot generar més d’un episodi al llarg de l’any
Consultar l’annex al final del document

Episodis

2.284

Episodis
hospitalaris

2.699

Episodis
ambulatoris

Informació SISCAT
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Atenció sociosanitària Principals diagnòstics
Els cinc principals diagnòstics a l’activitat d’internament

Els cinc principals diagnòstics a l’activitat ambulatòria

1. Infeccions víriques

1. Fractura coll de fémur

2. Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics

2. Neoplàsia maligna bronquis i pulmó

3. Fractura coll de fémur

3. Malaltia cerebrovascular aguda

4. Malaltia cerebrovascular aguda

4. Neoplàsia maligna de còlon

5. Pneumònia (no tuberculosa ni per MTS)

5. Altres trastorns del sistema nerviós

Informació SISCAT
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Atenció a la salut mental i addiccions Centres i visites
Recursos
Regions sanitàries

Catalunya

5

Hospitals

Alt Pirineu i Aran

2

Àmbit Metropolità Nord
Àmbit Metropolità Sud

Hospitals de dia

Barcelona Ciutat

Girona
Lleida
Terres de l’Ebre

5

CAS

1

1.376

62.049

Serveis
rehabilitació
comunitària

Unitats
hospitalàries
desintoxicació

Atencions

Atencions hospitalàries

8.216

Atencions
drogodependències

Consultar l’annex al final del document

Centres de
salut mental

4

Camp de Tarragona
Catalunya Central

6

Atencions ambulatòries

Informació SISCAT
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Atenció a la salut mental i addiccions Activitat hospitalària
Contactes
1.050
Unitats d’aguts d’hospitals psiquiàtrics

Els cinc principals diagnòstics

1. Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics

2. Relacionats amb alcohol

259
Unitats de subaguts d’hospitals psiquiàtrics

3. Trastorns d’ansietat
4. Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics

67
Hospitals generals

5. Estat d’ànim

Informació SISCAT
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Atenció a la salut mental i addiccions Activitat ambulatòria
Visites
32.851
Infantil

Els cinc principals diagnòstics infantils
1. TDAH, conducta i comportament
perjudicial

29.198

Adults

Els cinc principals diagnòstics adults
1. Trastorns de l'estat d'ànim
2. Trastorns d'ansietat

2. Trastorns d'adaptació

3. Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics

3. Trastorns habitualment diagnosticats en

4. Altres

lactància, infància o adolescència
4. Trastorns d’ansietat

5. Trastorns de l'estat d'ànim

5. Trastorns d'adaptació

Informació SISCAT
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Atenció continuada i urgent Centres i visites
Regions sanitàries

Catalunya

Recursos

15

Alt Pirineu i Aran

CAC

Àmbit Metropolità Nord

1

CUAP

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

2

Serveis
hospitalaris

Camp de Tarragona
Catalunya Central

27

Unitats assistencials
del SEM

Atencions

Girona
Lleida
Terres de l’Ebre

185.918

Visites a l’atenció
continuada

Urgències ateses: Dada global d’urgències ateses a CUAP i hospitals. La dada de Catalunya inclou també el SEM
Unitat assistencials del SEM: Les unitats assistencials de Barcelona ciutat, l’Àmbit Metropolità Sud i l’Àmbit Metropolità Nord s’indiquen de forma conjunta
Consultar l’annex al final del document

145.894

Urgències ateses

Informació SISCAT
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Atenció continuada i urgent Trasllats i principals diagnòstics

42.314

Els cinc principals diagnòstics en menors de 15
anys

Els cinc principals diagnòstics en majors de 15
anys

Trasllats urgents

1. Malalties de l’aparell respiratori

1. Malalties de l'aparell respiratori

2. Lesions i intoxicacions

2. Símptomes, signes i afeccions mal

3. Malalties infeccioses i parasitàries
4. Símptomes, signes i afeccions mal
definides
5. Malalties del sistema nerviós i els òrgans
dels sentits

definides
3. Malalties de l'aparell circulatori
4. Lesions i intoxicacions
5. Malalties de l'aparell genitourinari

Informació SISCAT
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Atenció farmacèutica i altres activitats Atenció farmacèutica
Receptes i aportacions

6.370.009

26,56

Receptes dispensades

Receptes per usuari

76.954.287 €
Aportació del CatSalut

Medicaments hospitalaris de dispensació ambulatòria (MHDA)

49.536.628 €
Despesa CatSalut en MHDA

Informació SISCAT
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Atenció farmacèutica i altres activitats Ortoprotètics i rehabilitació
Regions sanitàries

Catalunya
Alt Pirineu i Aran
Àmbit Metropolità Nord
Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat
Camp de Tarragona
Catalunya Central
Girona
Lleida
Terres de l’Ebre

4.607

Articles ortroprotètics liquidats

5.408

Processos de rehabilitació

Activitat CatSalut
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/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 els 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.

Activitat CatSalut
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Relació no presencial i eines digitals Relació no presencial
La Meva Salut

/061

123.963
Trucades rebudes al 061 Salut Respon

eConsulta

64.528
Noves altes

520%

Increment d’altes

34.332
Ciutadans connectats a l’eConsulta

119.764
Converses

102.537

Accessos acumulats

Activitat CatSalut

31

Relació no presencial i eines digitals Apps COVID
Puc estar contagiat *

STOP COVID19 CAT *

1.500.000

1.472.274

512.299

Accessos

Descàrregues

Autotests realitzats

ContacteCovid.cat *

83.377

349.608

380.291

Contactes reportats

SMS enviats

Accessos

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 de 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 a realitzar per tallar la cadena de transmissió.
* Dades totals de Catalunya

Activitat CatSalut
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Informem la ciutadania i els professionals Dades web, xarxes i reclamacions
CanalSalut.cat i CatSalut.cat *

Seguidors a les xarxes socials *

Reclamacions i altres expedients
gestionats (dades RS Lleida)

21.932.950

2.383

Trànsit global Canal Salut i CatSalut

Consultes

674

15.531.791

Reclamacions

Trànsit secció COVID CanalSalut

109

2.240.278
Documents descarregats

Agraïments

135.036 85.605
Twitter

100
Nous espais creats

* Dades totals de Catalunya

Instagram

42.938 43.080
Facebook

Telegram

(Nou!)

8.138

8.404

Telegram
Linkedin
Professionals (Nou!)

(Nou!)

Activitat CatSalut
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Informem la ciutadania i els professionals Campanyes informatives

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.

Activitat CatSalut
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Informem la ciutadania i els professionals Campanyes informatives

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

Activitat CatSalut
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Informem la ciutadania i els professionals Campanyes informatives

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

Activitat CatSalut
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Informem la ciutadania i els professionals Campanyes informatives

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!

Activitat CatSalut

37

Informem la ciutadania i els professionals Campanyes informatives

Qui ens havia de dir

Raons per vaconar-te

Recomanacions per a
empresaris de la campanya de
recollida de la fruita

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

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

Activitat CatSalut
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Informem la ciutadania i els professionals Comunicació corporativa

“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

Activitat CatSalut
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Informem la ciutadania i els professionals Comunicació corporativa

Catalunya tindrà cinc nous
hospitals per a la Covid

Salut inverteix 40 milions en una
«revolució tecnològica»

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

Activitat CatSalut
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Activitat jurídica i parlamentària
Activitat Jurídica *

Iniciatives parlamentàries

207

9

Preparació i assessorament en convenis

Lleida

279
Redacció de dictàmens i informes

278
Expedients judicials iniciats

7
Instruccions i normativa

* Dades totals de Catalunya

Activitat CatSalut
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Activitat formativa i crides als professionals del sistema
Accions realitzades *

7
Crides a professionals

24.771
Inscripcions a les crides

* Dades totals de Catalunya

16

Registre de professionals

Formacions

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

+ 20.000
Professionals formats al llarg de la pandèmia

Recursos econòmics
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/Invertim en la salut i el
benestar de la ciutadania
La previsió de despesa a l’inici de l’any 2020 era de 11.698.100.000 €. A 31 de
desembre, s’hi havien afegit 2.067.000.000 € tan sols en inversió i despesa
COVID.

Recursos econòmics
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Informació econòmica
Despesa

Distribució funcional

507 M€
Despesa realitzada

1.711,22

11.98%

Atenció
primària

61.93%

Atenció
especialitzada

Despesa per persona

Despesa realitzada: Facturació efectivamente realitzada
Consultar l’annex al final del document

9.86%

2.99%

MHDA

Transport
sanitari i altres

11.74%

Farmàcia
(receptes
mèdiques)

1.50%

Administració
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Obres acabades i en curs
Regions sanitàries

Catalunya

7
Obres acabades

Alt Pirineu i Aran
Àmbit Metropolità Nord
Àmbit Metropolità Sud
Barcelona Ciutat
Camp de Tarragona
Catalunya Central
Girona
Lleida
Terres de l’Ebre

9
Obres en curs
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Obres acabades i en curs
Obres acabades

Obres en curs

AP Agramunt (2a fase ampliació + climatització)

CAP Almenar (construcció en projecte)

CAP Alcarràs (ampliació)

CAP Tàrrega (ampliació en projecte)

CL Bellaguarda (construcció per a substitució)

CL Vilanova de la Barca (construcció en curs)

CUAP Lleida (remodelació)

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida + Ed CE ( Obres de reforma i
ampliació bloc quirúrgic en licitació)

CL Miralcamp (ampliació)
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (adequació 14 boxs UCI planta
6a)
Hospital Universitari Santa Maria (Unitat de Patologia Dual)

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida + ed. CE (Adequació unitat de
neonatologia en projecte)
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida + Ed CE (Remodelació unitats
d'hospitalització en projecte)
Parc Social i Sanitari de Tàrrega (construcció en projecte)
Espai Hospitalari Polivalent Arnau de Vilanova
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (obres de millora dins de
l’hospital)

Projectes iniciats
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/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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Projectes iniciats
El Servei Català de la Salut ha posat en marxa al llarg del 2020 diverses iniciatives ja previstes, i d’altres engegades per donar resposta a les necessitats
urgents derivades de la COVID-19

Apostant per l’atenció primària
La pandèmia obliga a reordenar l’atenció que s’ofereix des d’alguns consultoris locals, atenent als recursos disponibles. A més,
amb la voluntat de centralitzar les urgències de persones amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 de la ciutat de
Lleida, s’amplia l’horari del Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) de Prat de la Riba de Lleida les 24 hores del dia, i s’hi
habilita una carpa annexa per disposar d'un circuit diferenciat per als pacients amb altres patologies.
Dintre del Pla d’Enfortiment i Transformació de l’Atenció Primària, que comporta una inversió de 12’9 milions d’euros a la Regió
fins el 2022, es defineix el projecte d’instal·lació de 13 mòduls de suport per fer PCR i proves als pacients amb patologies
respiratòries fora dels CAP.

Adaptant els recursos als reptes de la pandèmia
Amb l’objectiu de multiplicar la capacitat de resposta del sistema hospitalari a la regió, s’inicia la construcció de l’Espai Hospitalari
Polivalent de l’HUAV, de 3.800 m2, i que compta amb un pressupost de 14,4 milions d’euros.
A més, Salut contracta diversos dispositius temporals per allotjar-hi aquelles persones positives en Covid-19 i aquelles que han
estat contactes estrets, que no poden fer l’aïllament correctament en els seus domicilis. Són la casa de colònies La Manreana,
l’Hotel Rambla i l’Hotel Nastasi, amb un total de 188 places disponibles, que funcionen de forma més intensa durant la campanya
de recollida de la fruita.
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Projectes iniciats
Reforç de l’atenció intermèdia
Es dissenya un pla específic d’abordatge del pacient Covid-19 a la comunitat, que redefineix fluxos i circuits territorials. Aquest
pla ajuda a donar resposta assistencial continuada i de qualitat a les persones amb necessitats complexes d’atenció en context
de pandèmia.
S’obren unitats específiques per a pacients Covid-19 en els centres sociosanitaris, s’incrementen els llits en diferents unitats
d’atenció intermèdia del territori i s’unifica la llista d’espera de les diferents unitats. Aquest increment de capacitat es

complementa amb l’ampliació de l’horari del PADES a 12 hores els 7 dies de la setmana, que ofereix suport específic a l’atenció
residencial.

Vetllant per la població de les residències
Emmarcades en el pla de contingència sectorial, es realitzen més de 530 visites preventives i de formació als centres
residencials per part de la delegació de residències del Departament de Salut, responsables de Salut Pública i referents dels
ABS. La incorporació de 10 nous tècnics superiors de Salut Pública, compartits amb la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran,
contribueix a minimitzar la transmissió de la Covid-19 en aquests espais.
Els equips assistencials que treballen en aquests centres, coordinats amb els equips PADES, identifiquen els residents segons
el seu perfil clínic a fi d’adaptar-ne l’adequació terapèutica. A més, s’habiliten 3 dispositius buffer que donen suport a la resta
de centres de la regió. En l’àmbit de la gent gran són les residències Balàfia 1 de Lleida (20 places amb oxigen) i Fundació
Agropecuària de Guissona (18 places); i en el de la discapacitat, Cal Fino de Puigverd de Lleida (20 places).
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Projectes iniciats
Una campanya de recollida de la fruita segura
L’onada de coronavirus SARS CoV-2 que viu la comarca del Segrià al mes de juliol impacta de ple en la campanya de recollida de
la fruita. Amb l’objectiu de crear una xarxa efectiva i eficient per al bon funcionament de la campanya, es creen comissions
interdepartamentals, en què participa el Departament de Salut.
Per tal de tallar les cadenes de contagi en el sector hortofructícola, s’elaboren materials comunicatius en 5 llengües que contenen
recomanacions per a empresaris i treballadors per una campanya segura.
S’incorporen també més mediadors interculturals dels ja habituals ,als equips d’atenció primària i es forma en prevenció els

tècnics de la campanya agrària contractats pel Servei d’Ocupació de Catalunya. Comencen a funcionar 4 equips d’intervenció
comunitària a la comarca.

Programa de Cribratge dels càncers de mama i còlon
Tot i les dificultats que comporta la pandèmia, es mantenen parcialment els programes de detecció precoç dels càncers de
mama i còlon. En el cas de la mama, es citen 9.053 dones a realitzar-se una mamografia de control, de les quals acudeixen
7.543, un 83,32%. Pel que fa al còlon, se cita 7.246 persones i 2.514 d’elles, un 34,70%, es fan la prova. Gràcies a aquests
cribratges s´han pogut detectat un total de 46 càncers.
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Projectes iniciats
Cooperació interadministrativa per superar la crisi sanitària
S’inicia un treball coordinat amb les diferents administracions per posar fre a la transmissió comunitària de coronavirus SARS
Cov-2 en municipis on es detecta una alta incidència de casos. Es constitueixen comissions impulsades pel CatSalut i formades
per referents de Salut Pública de l’Àrea Bàsica de Salut i de l’ajuntament corresponents, que s’emmarquen en convenis de
cooperació interadministrativa, signats amb cada ajuntament per a la coordinació dels serveis públics davant la crisi sanitària i
social.
Se signen 39 convenis i es constitueixen 34 comissions.

/Annex

Annex Glossari

- ABS: àrea bàsica de salut
- ASSIR: atenció maternoinfantil i atenció a la salut sexual i reproductiva

- CAP: centre d'atenció primària
- CAS: centre d'atenció i seguiment a les drogodependències
- CAC: centre d'atenció continuada
- CL: consultoris locals
- CUAP: centre d'urgències d'atenció primària

- EAP: equip d'atenció primària
- PADES: programa d'atenció domiciliària equips de suport
- ETODA: equip de teràpia en observació directa ambulatoria
- UFFISS: unitat funcional interdisciplinària sociosanitària - equip de
valoració i suport als hospitals d'aguts que actua en l'àmbit hospitalari

1.616
Atenció primària
*veure annex

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

