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1

Introducció
Aquest document és la síntesi del treball desenvolupat pel Grup de
Atenció Integral dins el marc de l’Estratègia per a la Salut Sexual i
Reproductiva de la ciutat de Barcelona.
El document pretén ser un marc per al desenvolupament de les accions
de promoció de l’atenció integral de la salut sexual que es realitzin a la
ciutat i amb aquest objectiu es defineixen els conceptes bàsics com el
significat de l’atenció integral i dels col·lectius que requereixen atenció
especial o prioritària; així com els instruments necessaris per dur-la a
terme i els indicadors bàsics compartits sobre aquest àmbit
d’intervenció..
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Conceptes bàsics
2.1. Atenció integral
L’atenció integral en salut sexual i reproductiva parteix de les necessitats i
les decisions de la persona; inclou aspectes de la prevenció, l’assistència i
la rehabilitació des de la perspectiva de tots els àmbits implicats (sanitari,
social,...) vetllant per l’equitat en tota la població, col•lectius i persones
amb necessitats específiques; incorporant una bona articulació entre
nivells assistencials i serveis.

2.2. Col·lectius amb necessitats específiques
Els col·lectius amb necessitats específiques són:
 Persones nouvingudes amb necessitats de traducció/intèrpret i/o
mediació
 Població interna (presons, centres residencials)
 Persones amb discapacitat física, intel•lectual, visual, auditiva i per
trastorn mental.
 Persones amb diversitat sexual

2.3. Principis per a l'atenció integral

L'atenció integral s'aconsegueix mitjançant:
 La incorporació de la sensibilitat suficient per resoldre aquestes
situacions complexes, que permet una bona detecció, i
l’acompanyament en el procés d’atenció.
 La incidència en els eixos de desigualtat: edat, gènere, classe
social (capacitat econòmica), ètnia.
 La flexibilitat per adaptar-se a les necessitats de la població en
funció de les necessitats específiques i als eixos de desigualtat,
tant en l’enfocament de l’atenció com en les formes de prestació
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 L’optimització dels recursos que cada servei pot oferir, en el
marc de la seva competència professional, per evitar que les
persones hagin de repetir la seva història i anar a diferents
serveis per rebre una prestació que podria ser facilitada des del
primer servei on ha de ser atesa.
 La formació dels professionals per facilitar aquesta atenció
integral: coordinació amb la resta de professionals, envers la
persona, facilitar la feina del front-office..
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3.1. Variables bàsiques
3.1.1. Sexe/ Gènere
 Dona
 Home
 Dona trans
 Home trans
 Intersexual
 Altres.
3.1.2. Edats
 Primera infància: 0 – 2 anys
 Segona infància: 3 – 5 anys
 Infància 6 – 12 anys
 Primera adolescència: de 13 a 15 anys
 Adolescència mitjana: de 16 a 17 anys
 Adolescència tardana/primera joventut: de 18 a 24 anys
 Joves: de 25 a 49 anys
 Primera adultesa: de 30 a 49 anys
 Adultesa mitja: de 50 a 64 anys
 Adultesa tardana: de 65 a 74 anys
 Vellesa: 75 anys i més
 Majors de 85 anys
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3.2. Indicadors de serveis
3.2.1. Realització de proves
− Número de proves realitzades per sexe/gènere i per edats
 VIH
 Altres ITS
 VIH + Sífilis.
− Número de proves amb resultats positius per sexe/gènere i per
edats
 VIH
 Altres ITS
 VIH + Sífilis.
3.2.2. Atenció a les persones en relació a les ITS

− Número de persones ateses per sexe/gènere i per edats en
les següents activitats
 Tractaments
 Acompanyament
 Assessorament / informació
− Número d'atenció realitzades per sexe/gènere i per edats en
les següents activitats:
 Tractaments
 Acompanyament
 Assessorament / informació

3.2.3. Atenció a les persones en relació a altres aspectes de salut sexual i reproductiva
− Número de persones ateses per sexe/gènere i per edats en
les següents activitats
 Tractaments
 Acompanyament
 Assessorament / informació

− Número d'atenció realitzades per sexe/gènere i per edats en
les següents activitats:
 Tractaments
 Acompanyament
 Assessorament / informació
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