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Introducció Abast territorial
Habitants

870.481

Alt Empordà

Ripollès

Regió

7.697.069

11,3%

Garrotxa

Catalunya

Gironès Nord i
Pla de d’Estany

Superfície (Km²)

5.754
Regió

Baix Empordà
Gironès Sud i Selva
Interior

Municipis

218
Regió

Alt Maresme

Selva Marítima
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Introducció Organització administrativa
Girona Nord
Baix Empordà

Alt Empordà

Albera Salut

FSE

ICS

ICS

Proveïdor

Proveïdor

SSIBE

Peralada

L’Escala

Bàscara
Figueres
la Jonquera
Llançà
Roses
Vilafant

Sant Feliu de Guíxols

La Bisbal d’Empordà
Palafrugell
Palamós
Torroella de Montgrí

Proveïdor

Proveïdor

Garrotxa

FHOCG
Proveïdor

La Vall d’en Bas
Sant Joan les Fonts

Proveïdor

Ripollès

ICS

Proveïdor

Besalú
Olot

FH Campdevànol
Proveïdor

Ribes de Freser-Campdevànol

ICS

Proveïdor

Camprodon
Ripoll-Sant Joan de les
Abadesses
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Introducció Organització administrativa
Girona Surd
Gironès nord i Pla de
l’Estany

Selva marítima

Alt Maresme

CSMS

ICS

CSMS

Proveïdor

Proveïdor

ICS

Calella
Malgrat de Mar

Canet de Mar
Pineda
Tordera

Lloret de Mar

Blanes

Proveïdor

Gironès sud i Selva interior

IAS

Proveïdor

ICS

Proveïdor

Proveïdor

Total Sector Sanitari

41

Àrea Bàsica de Salut

Anglès
Breda-Hostalric
Cassà de la Selva

Arbúcies-Sant Hilari
Santa Coloma de Farners
Salt
Sils Vidreres-Maçanet de la
Selva

218

Municipis

ICS

Proveïdor

Banyoles
Celrà
Girona 1
Girona 2
Girona 3
Girona 4
Sarrià de Ter

7

Introducció La Meva Salut
Aquest any 2020, la situació d’emergència sanitària provocada per la pandèmia del COVID-19, ha donat un fort impuls a l’espai digital LMS, com
el canal per relacionar-se la ciutadania de Catalunya, de manera no presencial, amb el sistema de Salut de Catalunya. Si bé durant l’any 2019 es
varen acreditar a LMS 23.678 persones, durant l’any 2020 s’han acreditat 138.491 persones (un augment del 484,89 % respecte l’any anterior). La
creació d’un formulari web, com a part del sistema d’acreditació extraordinària, per demanar-ne l’accés, sense haver-se de desplaçar al CAP,
s’ha situat com el canal més utilitzat per la ciutadania amb el 51,53% del total de les persones acreditades durant el 2020. Aquest fort augment
d’acreditacions a LMS ha derivat també en un fort augment dels accessos, que han passat de ser 347.247 l’any 2019 a 1.152.144 l’any 2020 (un
augment del 231,79% ).

Usuaris acreditats
Evolució anual dels usuaris acreditats en MAC. Destacar que el 60%
dels usuaris de La Meva Salut es van registrar durant el 2020.
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Introducció La Meva Salut

Acces s os anuals LMS
1.400.000

Accessos

1.200.000

1.152.144

1.000.000

2.097.799

Accessos des de 2014

Aces s os

Accessos 2020:

800.000
600.000
400.000
200.000
0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Any

3.376

Aces s os en 2014

225.566
Aces s os en 2018

28.616

117.399

Aces s os en 2015

Aces s os en 2016

347.247

1.152.144

Aces s os en 2019

Aces s os en 2020

223.451

Aces s os en 2017
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Introducció E-consulta
E-consulta
Aquest any 2020, trenta -cinc equips d’atenció primària de la Regió sanitària Girona (87,80% ) han ofert el servei d’eConsulta a la seva població
assignada. Des de la seva implantació progressiva el darrer quadrimestre del 2015, 66.377 persones assegurades l’han utilitzat , interactuant
amb 1.265 professionals , a través de 223.696 converses i 341.014 missatges (visites) .

Aquest any 2020, trenta -cinc equips d’atenció primària de la Regió sanitària Girona (87,80% ) han ofert el servei d’eConsulta a la seva població
assignada. Des de la seva implantació progressiva el darrer quadrimestre del 2015, 66.377 persones assegurades l’han utilitzat , interactuant
amb 1.265 professionals , a través de 223.696 converses i 341.014 missatges (visites) .

Informació SISCAT

10

/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
408

Regions sanitàries

Total centres i equips de salut

Catalunya
Alt Pirineu i Aran
Àmbit Metropolità Nord

272

Àmbit Metropolità Sud

Atenció
primària

11

Atenció hospitalària

Barcelona Ciutat

42

Camp de Tarragona

Atenció
sociosanitària

Catalunya Central

36

Salut mental i
addiccions

Girona

48

Lleida

Atenció continuada
i urgent

Terres de l’Ebre

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

Catalunya

Visites

Alt Pirineu i Aran

6.435.712

Àmbit Metropolità Nord

Visites

Àmbit Metropolità Sud
Barcelona Ciutat
Camp de Tarragona
Catalunya Central

Recursos

41
EAP

55

CAP

Girona
Lleida
Terres de l’Ebre

Consultar l’annex al final del document

175
CL

1

CUAP

Informació SISCAT
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Atenció primària Visites segons dispositiu

Segons dispositiu

2.880.880

2.238.096

239.996

1.076.745

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

Els cinc principals diagnòstics en majors de 15 anys

1. Examen/avaluació mèdic

1. Hipertensió essencial

2. Immunitzacions i cribratges de malalties infeccioses

2. Immunitzacions i cribratges de malalties infeccioses

3. Altres

3. Altres trastorns nutricionals, endocrins i metabòlics

4. Altres infeccions respiratòries

4. Examen/avaluació

5. Infeccions víriques

5. Altres

Informació SISCAT

Atenció hospitalària
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Centres i visites

Regions sanitàries

Catalunya

Recursos

Alt Pirineu i Aran

11

Àmbit Metropolità Nord

Hospitals

Àmbit Metropolità Sud
Barcelona Ciutat

Visites

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

71.332

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

Informació SISCAT

Atenció hospitalària
Sessions hospital de dia

83.856
Sessions

Proves diagnòstiques

59.890
Proves

* Dades totals de Catalunya
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Activitat
Trasplantaments *

999

Trasplantaments

Donacions *

380

Donacions

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 pneumònia
5. Insuficiència cardíaca
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Informació SISCAT

Atenció sociosanitària

18

Centres i visites

Regions sanitàries

Catalunya
Alt Pirineu i Aran
Àmbit Metropolità Nord
Àmbit Metropolità Sud
Barcelona Ciutat

Recursos

13

Centres sociosanitaris
d'internament

7

Equips de suport
UFISS

10

Hospitals de dia

12

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

5.666

Episodis
hospitalaris

12.739

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. Fractura coll de fémur

1. Fractura coll de fémur

2. Malaltia cerebrovascular aguda

2. Malaltia cerebrovascular aguda

3. Infeccions víriques

3. Infeccions víriques

4. Altres cures

4. Altres cures

5. Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics

5. Deliri, demència

Informació SISCAT

Atenció a la salut mental i addiccions
Regions sanitàries

Catalunya
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Centres i visites
Recursos

1

Hospitals

Alt Pirineu i Aran

7

8

1

1.923

141.471

Hospitals de dia

Barcelona Ciutat

Serveis
rehabilitació
comunitària

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

CAS

Unitats
hospitalàries
desintoxicació

Atencions

Atencions hospitalàries

23.747

Atencions a les
drogodependències

Consultar l’annex al final del document

Centres de
salut mental

3

Àmbit Metropolità Nord
Àmbit Metropolità Sud

16

Atencions ambulatòries

Informació SISCAT

Atenció a la salut mental i addiccions
Contactes
1.238
Unitats d’aguts d’hospitals psiquiàtrics

382
Unitats de subaguts d ’hospitals psiquiàtrics

303
Hospitals generals
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Activitat hospitalària
Els cinc principals diagnòstics

1. Esquizofrènia i altres trastorns
2. Estat d’ànim
3. Relacionats amb drogues
4. Relacionats amb alcohol
5. Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics

Informació SISCAT

Atenció a la salut mental i addiccions
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Activitat ambulatòria

Visites
38.189
Infantil

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

103.282

Adults

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

2. Altres

3. Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics

3. Trastorns habitualment diagnosticats en

4. Trastorns d'adaptació

lactància, infància o adolescència
4. Trastorns d'adaptació
5. Trastorns d’ansietat

5. Altres

Informació SISCAT

Atenció continuada i urgent
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Centres i visites

Regions sanitàries

Recursos

Catalunya

38

Alt Pirineu i Aran
Àmbit Metropolità Nord

1

CAC

CUAP

9

64

Àmbit Metropolità Sud
Barcelona Ciutat

Unitats assistencials
del SEM

Serveis
hospitalaris

Camp de Tarragona
Catalunya Central

Atencions

Girona

348.514

Lleida

359.107

Visites a l’atenció
continuada

Terres de l’Ebre

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
111.145

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. Lesions i intoxicacions

1. Lesions i intoxicacions

2. Malalties de l'aparell respiratori

2. Símptomes, signes i afeccions mal

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

definides
3. Malalties del sistema musculoesquelètic i
el teixit connectiu
4. Malalties de l'aparell genitourinari
5. Malalties de l'aparell respiratori

Informació SISCAT

Atenció farmacèutica i altres activitats
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Atenció farmacèutica

Receptes i aportacions

14.069.059

25,27

Receptes dispensades

Receptes per usuari

159.124.202 €
Aportació del CatSalut

Medicaments hospitalaris de dispensació ambulatòria (MHDA)

90.912.322 €

Despesa CatSalut en MHDA

Informació SISCAT

Atenció farmacèutica i altres activitats
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Ortoprotètics i rehabilitació

Regions sanitàries

Catalunya

8.947

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

26.687

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
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Relació no presencial
La Meva Salut de Catalunya

/061

311.916
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

10.222
Sol·licitud d’ajuda professional al SEM

GestioEmocional.cat:

Aplicatiu web d’autoavaluació de l’estat emocional que també ofereix

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

Accessos

Descàrregues

512.299
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
CanalSalut.cat i CatSalut.cat *

Dades web, xarxes i reclamacions

Seguidors a les xarxes socials *

Reclamacions i altres expedients
gestionats *

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

100
Nous espais creats

* Dades totals de Catalunya

Instagram

42.938 43.080
Facebook

8.138

8.404

Telegram Telegram
Linkedin
(Nou!) 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 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
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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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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

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

Comunicació corporativa

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 *

207
Preparació i assessorament en convenis

Iniciatives parlamentàries

9

Girona

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
Formacions

+ 20.000
Professionals formats al llarg de la pandèmia

Registre de
professionals

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

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

1.007 M€

Despesa realitzada

1.711,22

11.98%

Atenció
primària

61.93%

Atenció
especialitzada

Despesa per persona de
Catalunya

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

1

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

12

Obres en curs
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Obres acabades i en curs
Obres acabades

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona (reforma d'Urgències)

Obres en curs

CAP Hostalric (construcció en projecte)
CL Riells i Viabrea (construcció en curs)
CAP Verges (construcció, en fase de licitació d'obres)
CAP Pineda de Mar (construcció en projecte)
CAP Doctor Josep Torner i Fors (ampliació i remodelació en projecte)
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona (ampliació del bloc quirúrgic i
l'àrea ambulatòria ICO en fase de licitació d'obres)
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona (UCI pediàtrica, UCI nounats i
remodelació del bloc obstètric en projecte)
Hospital Comarcal de Blanes (obres d'ampliació del bloc quirúrgic en fase de licitació)
Hospital Santa Caterina (ampliació hospital de dia, en fase de licitació)
Hospital Santa Caterina de Salt. Ampliació del Servei d'Urgències, obra intramur (en
fase de licitació)
CAP Dr. Moisès Broggi de l'Escala (ampliació i remodelació en projecte)
CAP Olot-2 (construcció en projecte)
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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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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

Es triplica la capacitat de llits crítics i s’impulsa la nova UCRI
La Regió Sanitària Girona va incrementar la capacitat de llits crítics durant el 2020 en el context de
pandèmia. Hi va arribar a haver 97 llits de crítics i 36 per a malalts greus, la qual cosa es tracta d’un
augment important, tenint en compte que es partia de 30 llits i que la xifra es va arribar a triplicar.
L’Hospital Trueta, com a centre de referència, va habilitar fins a 5 unitats de crítics, que es van afegir als
18 llits de la UCI ja existents i també es van reconvertir els 8 llits de la Unitat Coronària en una unitat de
crítics per a pacients amb coronavirus. Així, en total en el centre es van habilitar entre el mes de març i
maig 75 llits de pacients crítics COVID. A l’Hospital Santa Caterina també es va incrementar la capacitat
per acollir crítics, passant de 6 a 15 llits i la Clínica Girona, que funciona com a hospital complementari
del SISCAT, va augmentar també el nombre de llits de crítics de 3 a 9. A més, en el conjunt de la resta
d’hospitals comarcals també van habilitar 36 llits més per a malalts greus.
Paral·lelament, el Servei de Pneumologia de l’ Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta va posar
en marxa la nova Unitat de Cures Respiratòries Intermèdies (UCRI). L’UCRI és una nova àrea de
monitoratge i tractament de pacients amb insuficiència respiratòria, siguin o no pacients amb COVID 19, assistits sobretot amb ventilació mecànica no invasiva que es va posar en marxa durant la primera
onada de la pandèmia i al tancament de l’any ja havia tractat més de 150 pacients.
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Hotels Salut i dispositius especials per a temporers i grups vulnerables
L’activació de dispositius d’allotjament alternatius va facilitar l’aïllament domiciliari de persones amb
dificultats per realitzar la quarantena. Es van impulsar quatre dispositius en el marc del projecte Hotels Salut,
impulsat pel Departament de Salut arreu de Catalunya. Es tractava dels hotels Ibis de Girona, Oasis Park de
Calella i Trias i La Vostra Llar de Palamós. Aquest darrer va ser el primer Hotel Salut que es va posar en
marxa a la Regió Sanitària Girona el 27 de març i successivament es van habilitar la resta. En total, aquests
hotels van acollir més de 200 pacients, que van suposar els 2.800 dies d’estada.
Paral·lelament, des del CatSalut i les pròpies entitats proveïdores del territori es van gestionar hotels i
apartaments de suport per als professionals sanitaris. A la regió es va habilitar aquest servei amb l’Hotel
Palau de Sarrià de Ter , Europa de Girona i Riu Fluvià d’Olot, juntament amb una seixantena d’apartaments.
L’objectiu d’aquests dispositius era el de facilitar allotjament alternatiu per a professionals sanitaris
desplaçats o que convivien amb persones de risc i considerats especialment sensibles.
La identificació de col·lectius especialment vulnerables degut a la seva situació laboral o administrativa va
impulsar el desplegament de dispositius alternatius per atendre aquestes especificitats . Al respecte, a la
Regió es van desplegar dos dispositius alternatius d’allotjaments per a grups d’especial vulnerabilitat:
persones sense sostre i temporers.
En relació a les persones sense llar, es van habilitar pavellons esportius a Girona i Figueres per acollir
persones sense llar mentre durés l’emergència sanitària. I en el cas dels treballadors temporers de la
campanya agrària, es van habilitar tres dispositius d’allotjament alternatius en cas de contagi de Covid, a
Viladamat, Pontós i Cabanes
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El Laboratori Clínic Territorial de Girona incorpora l’anàlisi de proves PCR
El Laboratori Clínic Territorial de Girona es va adaptar per donar resposta a l’alta demanda de proves
diagnòstiques de Covid -19. El centre es va proveir de nova maquinària que li va permetre multiplicar la
seva capacitat de processament i ser autosuficient. D’aquesta manera, al mes de setembre el
laboratori va incorporar noves màquines per augmentar la capacitat d’anàlisis, i aleshores va passar
de fer-ne un miler al dia al mes de juliol a poder-ne assumir fins a 2.000. Al novembre va incorporar un
nou robot que va permetre augmentar -ne la capacitat fins a 3.000 mostres al dia.
El laboratori va processar mostres diagnòstiques del coronavirus de tota la Regió Sanitària (dels
hospitals Dr. Josep Trueta, Santa Caterina, Palamós, Figueres, Olot i Campdevànol –Blanes i Calella
deriven a Barcelona-, d’altres hospitals i centres de salut complementaris i també de tota l’atenció
primària).
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Posada en marxa de 9 equips mòbils d’extracció de PCR
La Regió Sanitària Girona va impulsar equips mòbils d’extracció de PCR, en el marc de l’estratègia de
cribratges poblacionals per frenar l’expansió de la pandèmia. Els equips, formats per 33 professionals,
depenien de l’Atenció Continuada i Urgent Territorial (ACUT), situat al Centre Güell de Girona. Aquests
professionals van assumir la presa de mostres a les residències de gent gran, escoles i en accions de
cribratge massiu en municipis amb la finalitat d’alliberar d’aquesta tasca els equips d’atenció primària i
evitar desplaçaments de possibles casos positius. Estaven organitzats en nou equips distribuïts arreu
del territori per donar cobertura a la totalitat de la Regió: un al CAP Garrotxa d’Olot per l’àrea de la
Garrotxa i el Ripollès, un al CAP Banyoles per gestionar els centres del Pla de l’Estany; un a Figueres
per a la zona de l’Alt Empordà; dos al Centre Güell per donar sortida a les necessitats de Girona, Salt,
Sarrià de Ter, Celrà i Cassà de la Selva; un a Sant Feliu de Guíxols per als centres del Baix Empordà;
un al CAP de Santa Coloma de Farners per als centres de la Selva interior; un a Blanes per a la Selva
marítima i Tordera, i un altre equip a Canet per acabar de cobrir la zona de l’Alt Maresme.
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Canvi en el model d’atenció sanitària a les residències
Controlar els brots a les residències va ser un dels eixos centrals en la gestió de la pandèmia, en tractar -se d’una població mo lt vulnerable, envellida i amb
patologies prèvies que podien complicar una infecció de Covid. Per a l’atenció i gestió d’aquests recursos es va crear una n ova figura de treball i enllaç: els
delegats de residències. A la Regió Sanitària Girona es van establir 3 delegats per a la coordinació dels diferents centres, els quals van assumir la supervisió de
les 112 residències de gent gran, 54 de persones amb discapacitat intel·lectual, 17 de Salut Mental i 7 d’addiccions. En tota l constitueixen una població de
7.308 persones.
Tipus

Centres

Places

Residents

Treballadors

Gent Gran

112

7.032

6.187

5.095

Dicapacitat Intel·lectual

54

987

967

1.141

Salut Mental

17

177

154

101

Per tal d’alliberar espai i poder facilitar la gestió interna de les residències afectades pels contagis i amb problemes d ’espai, es va comptar també amb el Centre
Orpea, una residència que no estava en funcionament i que es va adequar per acollir residents Covid d ’altres centres. L’espai va ser impulsat conjuntament
amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i va entrar en funcionament l’ 1 d’abril de 2020. Amb una capacitat màxima de 147 llits va registrar un
total de 244 persones ingressades, amb una estada mitjana de 14,5 dies. Al desembre del 2020, l’espai seguia operatiu.
Des dels Departaments de Salut i Treball, Afers Socials i Famílies es va acordar la intervenció de dues residències de gent gran atesa la situació epidemiològica
i assistencial dels centres intervinguts: Minipark de Pineda de Mar i La Llar de l ’Hotel Maricel Tercera Edat de Canet de Mar.
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Nous perfils: Gestors Covid i Referents Escolars
Per donar resposta a les noves necessitats sorgides per la Covid -19, van emergir nous perfils
professionals. Una de les figures de nova creació va ser la dels Gestors COVID als centres d’atenció
primària, encarregats del el seguiment de casos sospitosos i dels seus contactes. A la regió es van
contractar 79 persones, que van assumir les tasques de contactar amb l’usuari sospitós d’estar infectat
per informar-lo sobre el procediment que havia de seguir i iniciar el procés d’identificació de contactes.
La pandèmia també ha permès enfortir lligams entre els diferents departaments per tal d’intensificar la
coordinació. En aquest sentit, la relació entre la Regió Sanitària Girona i el Departament d’Educació es
va intensificar amb la creació de noves figures d’enllaç entre els centres escolars i el sistema sanitari. Es
tracta 48 Referents Escolars COVID (RECO) que s’encarregaven de coordinar amb la direcció de les
escoles les casuístiques que es detectaven a cada centre, controlaven les autoritzacions familiars per
realitzar proves als centres educatius i col·laboraven en els cribratges i en l’estudi dels contactes. Així
mateix, també es van coordinar cribratges a través dels equips mòbils d’extracció de mostres PCR i els
serveis de vigilància epidemiològica davant la detecció de brots en l’entorn escolar que van permetre
agilitzar la detecció de possibles contagis i tallar les cadenes de transmissió.
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Acord per a la ubicació del nou Hospital Trueta, a la part sud de la ciutat entre
Girona i Salt
El Departament de Salut i els ajuntaments de Salt i Girona arriben a un acord pel que fa a la ubicació del
nou Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. Després de nou anys de negociacions, s’edificarà entre els
municipis de Salt i Girona, a la part sud de totes dues ciutats i es contempla la definició d’un nou campus
de salut on s’inclou l’hospital i amb el qual es milloraran els dispositius assistencials del sistema públic de
salut.
La ubicació de l’hospital es consensua gràcies a la col·laboració de totes les entitats. La ubicació i
accessibilitat del solar amb relació a la població de referència ha estat un factor clau per prendre la
decisió, però també es tenen en compte les favorables situacions urbanístiques del sòl i el fet que la major
part sigui gratuït
L’acord signat entre les parts també contempla que, un cop finalitzin les obres del Nou Trueta i es faci el
trasllat complet a la nova ubicació, es treballi per tal que l’edifici que acull l’actual hospital s’adeqüi com a
sociosanitari.
Finalment, el pacte també inclou un seguit d’inversions centrades a millorar l’atenció de primària, com ara
la construcció d’un nou CUAP, l’ampliació de dos CAP de la ciutat de Girona i l’adequació del CAP Dr.
Jordi Nadal i Fàbregas de Salt. En total, s’estima una inversió d’uns 16 milions d’euros.
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L'Hospital de Calella s'ampliarà en 15.000 m2 que augmentaran la capacitat assistencial
La Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Calella acorden ampliar l'Hospital Comarcal de Sant Jaume de Calella
en 15.000 m2 més, que permetran incrementar la capacitat, com també els recursos hospitalaris i modernitzar -ne
les instal·lacions.
El projecte, que suposa que el centre sanitari disposi de més de 31.000 metres, permetrà que l'Hospital pugui
satisfer les necessitats d'assistència sanitària de la població del territori dels 30 anys vinents. El pressupost per a
aquesta obra gira al voltant dels 36 milions d'euros, als quals s'ha de sumar el cost de l'aparcament; es calcula que
es realitzarà en 5 anys.
El Departament de Salut ha elaborat el Pla funcional del projecte d'ampliació per establir les necessitats d'atenció
sanitària tenint en compte l'increment de la població dels pròxims anys. Aquest contempla, entre d’altres, que
l'hospital passi dels 148 llits actuals a un màxim de169, que s'incorporin llits de semicrítics, d'entre 6 i 8; que es
passi dels 2 als 5 quiròfans convencionals i de 2 a 4 pel que fa als de cirurgia major ambulatòria. L'ampliació també
inclou un quiròfan d'urgències i un d'obstetrícia.
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El Trueta comença a implantar vàlvules aòrtiques transcatèter per tractar sense
cirurgia pacients amb estenosi aòrtica
El Servei Català de la Salut aprova una instrucció per la qual s’autoritza l’Hospital Universtari de Girona
Dr. Josep Trueta a implantar vàlvules aòrtiques transcatèter, transcatheter aortic valve implantation (TAVI).
Normalment aquestes vàlvules s’implanten a persones d’edat avançada o que presenten altres
circumstàncies a causa de les quals no són candidates a una cirurgia oberta cardíaca o una d’alt risc.
Es preveu que l’Hospital Trueta farà unes 50 TAVI cada any. Aquesta intervenció consisteix en la
introducció de la pròtesi valvular aòrtica habitualment des de l’artèria femoral. La pròtesi s’introdueix
plegada i, mitjançant un catèter, es porta fins la sortida del cor, on es desplega sobre la vàlvula que està
obstruïda, que comença a funcionar. Aquesta tècnica permet restablir la circulació normal de sortida de la
sang i millora la situació clínica dels pacients.
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El SEM activa el vol nocturn a l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep
Trueta
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) comença a operar en vol nocturn a l’heliport de l’Hospital
Universitari de Girona Doctor Josep Trueta a finals de setembre per donar cobertura a la població
d’aquest territori que tingui com a referència aquest centre hospitalari i que aglutina unes 740.000
persones.
L’inici d’aquest nova activitat, que en horari nocturn és des de les 20.00h del vespre fins a les 08.00h del
matí durant els 365 dies de l’any, permet el trasllat de pacients que, per la seva complexitat o per
necessitats del servei, han de ser derivats a d’altres centres hospitalaris que també compten amb una
helisuperfície en horari nocturn.
Per poder operar de nit, el Trueta ha realitzat obres de millora de l’helisuperfície així com treballs
d'abalisament i il·luminació de la instal·lació, que s’ha convertit en una helisuperfície de primer nivell. A
més, també s’amplia amb dos helistops més, que permeten que en determinats moments hi pugui haver
fins a tres helicòpters alhora.
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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
- UFISS: unitat funcional interdisciplinària sociosanitària - equip de
valoració i suport als hospitals d'aguts que actua en l'àmbit hospitalari

1.616
Atenció primaria
*veure annex

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

Si vols ampliar la informació sobre la Regió Sanitària
Girona, cons ulta aquí l’Anuari annex.

