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Introducció Abast territorial
La Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre abasta les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta,a més de 2
municipis del Priorat, la Bisbal de Falset i Margalef, que pertanyen a l'ABS Flix (Ribera d'Ebre). En total són 54 municipis.
Habitants

Superfície (Km²)

Densitat població (hab./Km²)

78.011

1.002,67

77,8

Baix Ebre

Baix Ebre

Baix Ebre

68.263

735,42

92,8

Montsià

Montsià

Montsià

21.870

827,32

26,4

Ribera d'Ebre

Ribera d'Ebre

Ribera d'Ebre

11.430

743,04

15,4

Terra Alta

Terra Alta

Terra Alta

317

48,8

6,5

Priorat

Priorat

Priorat

179.891

3.357,25

53,6

Total regió

Total regió

Total regió
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Introducció Distribució de recursos

5

Introducció Organització administrativa
Altebrat
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Àrea Bàsica de Salut

Baix Ebre
Arnes
Ascó
Batea
Benissanet
La Bisbal de Falset
Bot
Caseres
Corbera d’Ebre
La Fatarella
Flix
Gandesa
Garcia
Ginestar
Horta de Sant Joan
Margalef
Miravet
Móra d’Ebre
Móra la Nova
La Palma d’Ebre
El Pinell de Brai
Prat de Comte
La Pobla de Massaluca
Rasquera
Riba-roja d’Ebre
Tivissa
La Torre de l’Espanyol
Vilalba dels Arcs
Vinebre

Montsià
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3

Àrea Bàsica de Salut

Àrea Bàsica de Salut

Aldover
L’Aldea
Alfara de Carles
L’Ametlla de Mar
L’Ampolla
Benifallet
Camarles
Deltebre
El Perelló
Paüls
Roquetes
Tivenys
Tortosa
Xerta

Alcanar
Amposta
Freginals
Godall
La Galera
Mas de Barberans
Masdenverge
Santa Bàrbara
Sant Carles de la Ràpita
Sant Jaume d’Enveja
La Sénia
Ulldecona

Total Sector Sanitari
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54

Àrea Bàsica de Salut

Municipis

Informació SISCAT

6

/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

123
Total centres i equips de salut

Catalunya
Alt Pirineu i Aran
Àmbit Metropolità Nord
Àmbit Metropolità Sud

77

4

Atenció primaria

Atenció hospitalària

Barcelona Ciutat
Camp de Tarragona

11

12

Catalunya Central

Atenció
sociosanitària

Salut mental i
addiccions

Girona
Lleida

19

Terres de l’Ebre

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'atenci ó 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
Alt Pirineu i Aran

1.489.268
Visites

Àmbit Metropolità Nord
Àmbit Metropolità Sud
Barcelona Ciutat
Camp de Tarragona
Catalunya Central

Recursos

11

21

EAP

CAP

Girona
Lleida
Terres de l’Ebre

Consultar l’annex al final del document

45

0

CL

CUAP

Informació SISCAT
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Atenció primària Visites segons dispositiu

Segons dispositiu

665.651

430.396

Al centre

Per telèfon

73.503
A domicili

319.718
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

Els cinc principals diagnòstics en majors de 15 anys

1. Examen/avaluació mèdic

1. Hipertensió essencial

2. Immunitzacions i cribratges de malalties infeccioses

2. Altres trastorns nutricionals, endocrins i metabòlics

3. Altres infeccions respiratòries de vies altes

3. Immunitzacions i cribratges de malalties infeccioses

4. Reaccions al·lèrgiques

4. Diabetis mellitus sense menció de complicacions

5. Asma

5. Arítmies cardíaques

Informació SISCAT

Atenció hospitalària
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Centres i visites

Regions sanitàries

Recursos
Catalunya
Alt Pirineu i Aran

4
Hospitals

Àmbit Metropolità Nord
Àmbit Metropolità Sud
Barcelona Ciutat

Visites

Camp de Tarragona
Catalunya Central

15.469

Girona

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

Lleida

Terres de l’Ebre

Informació SISCAT

Atenció hospitalària

Sessions hospital de dia

12

Activitat

Trasplantaments *

18.151

999

Sessions

Trasplantaments

Proves diagnòstiques

Donacions *

11.720

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. Insuficiència cardíaca
5. Altres malalties de pell, teixit subcutani i mama
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Informació SISCAT

Atenció sociosanitària
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Centres i visites

Regions sanitàries

Recursos
Catalunya
Alt Pirineu i Aran
Àmbit Metropolità Nord

3
Centres sociosanitaris
d'internament

1

Àmbit Metropolità Sud
Barcelona Ciutat

Equips de suport
UFISS

3
Hospitals de dia

4
Equips de suport PADES
(inclouen ETODA)

Camp de Tarragona
Catalunya Central

Episodis

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

2.259

1.762

Episodis
hospitalaris

Episodis
ambulatoris

Informació SISCAT

Atenció sociosanitària
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Principals diagnòstics

Els cinc principals diagnòstics a l’activitat d’internament

Els cinc principals diagnòstics a l’activitat ambulatòria

1. Infeccions víriques

1. Deliri, demència

2. Insuficiència cardíaca congestiva, no hipertensiva

2. Insuficiència cardíaca congestiva, no hipertensiva

3. Infeccions vies urinàries

3. Malaltia cerebrovascular aguda

4. Malaltia cerebrovascular aguda

4. Infeccions víriques

5. Pneumònia

5. Neoplàsia maligna bronquis i pulmó

Informació SISCAT

Atenció a la salut mental i addiccions
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Centres i visites
Recursos

Regions sanitàries

1

5

Hospitals

Centres de
salut mental

Catalunya
Alt Pirineu i Aran

2

1

Hospitals de dia

CAS

Barcelona Ciutat

2

1

Camp de Tarragona

Serveis
rehabilitació
comunitària

Unitats
hospitalàries
desintoxicació

Àmbit Metropolità Nord
Àmbit Metropolità Sud

Catalunya Central

Atencions
Girona
Lleida
Terres de l’Ebre

279
Atencions hospitalàries

5.684
Atencions a les
drogodependències

Consultar l’annex al final del document

56.528
Atencions ambulatòries

Informació SISCAT

Atenció a la salut mental i addiccions
Contactes
185
Unitats d’aguts d’hospitals psiquiàtrics
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Activitat hospitalària
Els cinc principals diagnòstics

1. Esquizofrènia i altres trastorns
2. Estat d’ànim

43
Unitats de subaguts d’hospitals psiquiàtrics

3. Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics
4. Relacionats amb drogues

51
Hospitals generals

5. Relacionats amb alcohol

Informació SISCAT

Atenció a la salut mental i addiccions
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Activitat ambulatòria

Visites
546.143

1.261.493

Infantil

Adults

Els cinc principals diagnòstics infantils

Els cinc principals diagnòstics adults

1. TDAH, conducta i comportament perjudicial

1. Trastorns de l'estat d'ànim

2. Retards del desenvolupament

2. Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics

3. Trastorns habitualment diagnosticats en

3. Trastorns d'ansietat

lactància, infància o adolescència

4. Trastorns d’ansietat
5. Trastorns de l'estat d'ànim

4. Trastorns d'adaptació
5. Trastorns de la personalitat

Informació SISCAT

Atenció continuada i urgent
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Centres i visites

Regions sanitàries

Recursos
Catalunya
Alt Pirineu i Aran

15

0

CAC

CUAP

Àmbit Metropolità Nord
Àmbit Metropolità Sud
Barcelona Ciutat
Camp de Tarragona
Catalunya Central

4

26

Serveis
hospitalaris

Unitats assistencials
del SEM

Atencions

Girona
Lleida
Terres de l’Ebre

128.973

81.395

Visites a l’atenció
continuada

Urgències ateses

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 conjunt
Consultar l’annex al final del document

a

Informació SISCAT
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Atenció continuada i urgent

23.558

Trasllats i principals diagnòstics

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. Lesions i intoxicacions

2. Lesions i intoxicacions

2. Malalties del sistema musculoesquelètic i

3. Símptomes, signes i afeccions mal
definides
4. Malalties infeccioses i parasitàries

5. Malalties del sistema nerviós i els òrgans
dels sentits

el teixit connectiu

3. Símptomes, signes i afeccions mal
definides
4. Malalties de l'aparell respiratori
5. Malalties de l'aparell genitourinari

Informació SISCAT

Atenció farmacèutica i altres activitats
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Atenció farmacèutica

Receptes i aportacions

3.664.843

29,45

Receptes dispensades

Receptes per usuari

42.579.873 €
Aportació del CatSalut

Medicaments hospitalaris de dispensació ambulatòria (MHDA)

13.481.842 €
Despesa CatSalut en MHDA

Informació SISCAT

Atenció farmacèutica i altres activitats
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Ortoprotètics i rehabilitació

Regions sanitàries

Catalunya

2.731
Articles ortroprotètics liquidats

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

5.564
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

Relació no presencial i eines digitals

24

Relació no presencial
La Meva Salut *

/061

56.397
Trucades rebudes al 061 Salut Respon

GestióEmocional.cat *

1.428.512
Noves altes

496%
Increment d’altes

565.929
Usuaris

12.948.594
Accessos acumulats

91.756
Autoavaluacions realitzades
GestioEmocional.cat: Aplicatiu web d’autoavaluació de l’estat emocional que també ofereix

10.222
Sol·licitud d’ajuda professional al SEM

recursos per a la seva gestió i accés a atenció professional.

* Dades totals de Catalunya

Activitat CatSalut
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Relació no presencial i eines digitals
Puc estar contagiat *

Apps COVID

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. Dis ponible 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 transmissi ó.
* Dades totals de Catalunya

Activitat CatSalut
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Informem la ciutadania i els professionals
CanalSalut.cat i CatSalut.cat *

Dades web, xarxes i reclamacions
Reclamacions i altres expedients
gestionats *

Seguidors a les xarxes socials *

21.932.950

39.902

Trànsit global Canal Salut i CatSalut

15.531.791
Trànsit secció COVID CanalSalut

2.240.278
Documents descarregats

135.036 85.605
Twitter

Instagram

42.938 43.080
Facebook

Telegram

(Nou!)

100
Nous espais creats

* Dades totals de Catalunya

8.138

8.404

Linkedin
Telegram
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 c o nvive ̀ncia?

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 COVID 19 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
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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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Activitat jurídica i parlamentària
Activitat Jurídica *

Iniciatives parlamentàries

207

7

Preparació i assessorament en convenis

Terres de l'Ebre

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

248 M€
Despesa realitzada

11.98%

1.711,22

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

Recursos econòmics
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Obres acabades i actuacions en curs
Regions sanitàries

0
Catalunya

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

10
Actuacions en curs

Recursos econòmics
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Obres acabades i actuacions en curs
Obres acabades

* No s’ha finalitzat cap obra durant el 2020

Actuacions en curs

CL Benifallet (construcció en curs)
Hospital Comarcal Móra d'Ebre (adequació de l'àrea quirúrgica i intervencionista
en projecte)
Hospital Comarcal Móra d'Ebre (Pla d'inversió 2019)
Hospital Santa Creu (obres habilitació 4a planta)
Hospital Comarcal d'Amposta (obres habilitació 4a planta)
Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (obres planta d'especialitats per habilitar-la
com a unitat de semicrítics)

Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (en curs la primera fase de reforma
d'Urgències)
Consultori Local de Garcia (obra feta per l'Ajuntament de Garcia; equipament a
càrrec del CatSalut)
Noves consultes i Servei de Rehabilitació Comunitària de Salut Mental a Móra
d'Ebre
Nou consultori local de Jesús (en fase d'elaboració de projecte)

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.

Projectes iniciats
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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

Reforç de professionals dins el Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària
El Departament de Salut ha activat durant l’any 2020 el Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària a la Regió Sa nitària
Terres de l’Ebre. Un Pla que ha comportat la contractació de fins a 90 professionals de diversos àmbits i una inversió aproxi mada
de 2 milions d’euros entre 2020 i 2021.

Renovació tecnològica als hospitals de Móra d’Ebre i d’Amposta
L’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre i l’Hospital Comarcal d’Amposta han activat un nou sistema informàtic de gestió de les
cues de consultes externes per a millorar l’atenció als usuaris. El projecte Teseo, desenvolupat per la Direcció de Sistemes
d'Informació i Comunicació de l'ICS a les Terres de l'Ebre, funciona mitjançant la instal·lació de caixers i pantalles de cri da a les
sales d'espera. És el mateix sistema que ja s’utilitza a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.
https://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/noticia/LHospital -dAmposta-es-tecnifica-per-a-millorar-latencio-als-usuaris

Projectes iniciats
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Projectes iniciats
Projecte ampliació i modernització de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa han signat, l’11 de desembre de 2020, un protocol de col·laboració
institucional d’establiment de les bases de col·laboració per a l’ampliació i modernització de l’Hospital de Tortosa Verge de

la

Cinta.
El projecte preveu una ampliació de 15.345 metres quadrats a l’hospital de referència de les Terres de l’Ebre, i inclou la
construcció d’un nou edifici d’atenció ambulatòria i un d’atenció oncològica.
Enllaç: https://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/noticia/2021 -04-28-constituida -comissio-seguiment-projecte-hospital-tortosaverge-cinta

Plans estratègics territorials per fer front a la pandèmia
La Regió Sanitària i els proveïdors de serveis sanitaris de les Terres de l’Ebre han elaborat i implantat el Pla de contingència
territorial que ha permès fer front a les necessitats assistencials derivades la pandèmia de manera coordinada en tot el terr itori.
El Pla s’ha anat modificant per adaptar -lo a les circumstàncies específiques de les successives onades. El treball en xarxa i la
col·laboració entre els hospitals, el SEM i l’Atenció Primària ha estat un element clau per donar resposta a les necessitats de
salut de la població.
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Projectes iniciats
Habilitació de nous espais d’atenció hospitalària per ajustar la capacitat a les necessitats derivades
de la crisi sanitària i millorar l’atenció específica dels pacients afectats per la covid-19
 Conversió de la Unitat d’Especialitats I de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta en una Unitat de Cures Complexes: s’ha reformat
estructuralment i s’ha dotat de l’equipament tecnològic necessari per atendre malalts que requereixen cures intermèdies. La nova
Unitat disposa de 9 habitacions dobles i 6 d’individuals, un nou control d’infermeria, àrees de treball i descans, magatzem, i zona
bruta i de residus.
 Habilitació de la 4a planta de l’Hospital Comarcal d’Amposta com a àrea d’hospitalització convencional amb 8 habitacions dobles

per a pacients afectats per la covid-19.
 Habilitació de la 4a planta de l’Hospital de la Santa Creu per atendre pacients afectats per la covid-19 de manera que es disposa de
12 noves habitacions, 6 d’ús individual i 6 dobles, que resulten un màxim de 18 llits útils i adaptables segons necessitats d’aïllament
dels pacients.
 Reforma del Servei d’Urgències de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta avançada a causa de la situació de pandèmia: en una

primera fase s’hi han habilitat espais i circuits adaptats amb accés directe des de l’exterior i s’han millorat les àrees de triatge i
espera per a sectoritzar correctament els fluxos.
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Annex Glossari

- ABS: àrea bàsica de salut

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

-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

