Consell de Salut
Districte de Les Corts

Barcelona, 19 d’octubre de 2021
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1.1. Atenció Primària
Visites Medicina Familiar i Comunitària

1.1. Atenció Primària
Visites Infermeria

1.1. Atenció Primària
Visites Pediatria

1.2. Atenció especialitzada
Accessibilitat d'intervencions quirúrgiques i proves diagnòstiques

1.2. Atenció especialitzada
Llistes d'espera hospitals

2. Salut mental a l’Atenció Primària: noves accions
2.1. Programa de Col·laboració de la Salut Mental amb l’Atenció Primària
• Reforç de SM a AP: garantir la presència de professionals del CSMA/CSMIJ
al centre d’AP amb més RRHH.
• Cartera bàsica de serveis a l'atenció a la SMiA des de l’AP:
• Augmentar les activitats de promoció i prevenció i treball amb la comunitat.
• Evitar la medicalització i incrementar la prescripció social.
• Potenciar l’atenció psicològica individual i grupal i els grups psicoeducatius.
• Millorar la detecció precoç del trastorns mentals greus.
• Garantir l’atenció integrada a la salut física i mental i la gestió compartida.
• Realitzar atenció domiciliària compartida.
• Reunions conjuntes per millorar el circuit d'atenció (inici en alguns equips pilot).
• Lideratge territorial: referents dels serveis de SM (CSMA, CSMIJ i CAS).
• Equip de gestió a nivell ABS format per:
• AP: medicina, pediatria, infermeria, TS.
• SM: psiquiatria, psicologia, infermeria.

EAP 4A-Montnegre
forma part dels
equips pilot

2. Salut mental a l’Atenció Primària: noves accions
2.2. Programa de Benestar Emocional i Salut Comunitària
• Reforçar EAP amb nou rol professional: referent de benestar emocional (Pla d’Enfortiment i Transformació de l’APiC).
• Cartera de serveis dels referents de benestar emocional comunitaris:
• Educació en salut emocional: tallers, grups psicoeducatius o informatius, activitats del programa Salut i Escola, etc.
• Prescripció de serveis comunitaris, relacionats amb el benestar emocional.
• Coneixement i assessorament dels recursos comunitaris de benestar emocional, associacions i teixit social.
• Detecció a l’àmbit comunitari de persones que presentin signes de risc o d’alarma de patiment mental.
• Participació en la definició i aplicació d’estratègies comunitàries per a l’abordatge del malestar emocional.
• Assessorament i implementació de plans per a l’abordatge del malestar emocional dels professionals dels EAP.
• Participació en les activitats de formació i recerca relacionades.
• Inici de la incorporació dels nous professionals en diferents
fases:
• 1a fase als EAP prioritzats segons
EAP 4A-Montnegre
índex socioeconòmic (prioritzats els de pitjor situació):
incorporarà el nou
tercer trimestre 2021.
professional durant
• Afegits alguns de 3a fase segons sol·licitut
el 2021
de les regions sanitàries.

2. Salut mental a l’Atenció Primària: noves accions
2.3. Equip Comunitari d’Atenció Intensiva a la Comunitat (PAICSAMAEC)
• A partir de mitjans de novembre hi haurà 2 equips guia d’atenció a la
complexitat per Barcelona.
• La població diana són adolescents i joves amb TSMiA i trastorn de conducta
disruptius i amb impacte social d'entre 12 i 25 anys amb uns determinats
diagnòstics clínics.
• Equip multidisciplinari integrat a la xarxa de SMiA del territori format per:
• Psiquiatra
• Psicòleg clínic
• Infermera SM
• Treball Social
• Capacitat d'interlocutar i articular intervencions amb diferents àmbits: sanitari, social, justícia, educació, benestar.
• Accessibilitat àgil, intervenció a l'entorn propi de la persona, acompanyament longitudinal en el procés, establint plans
d'actuació individualitzada i amb una temporalitat definida.

3. Actualització d’informació dels equipaments sanitaris al Districte
3.1. Espais COVID19
Actualment ja no s'utilitzen equipaments
complementaris cedits temporalment per a
vacunació o punt COVID19 (proves) al districte.
L'atenció COVID es fa als CAP Les Corts i
Montnegre i al mòdul instal·lat al costat del CAP
Les Corts als jardins del Recinte de la
Maternitat.

3. Actualització d’informació dels equipaments sanitaris al Districte
3.2. Punt de cribratge COVID19 Sant Isidor
Al juliol es va posar un marxa un punt de
recollida de mostres amb la participació de
l’AP del territori i l’Hospital Sant Joan de
Déu en que s’oferia la realització de PCR en
saliva per simptomàtics lleus a l’Escola
Industrial.
Actualment aquest punt de cribratge es
troba a la parròquia de Sant Isidor, situada
al barri de l’Eixample, al Carrer
Compte d’Urgell 176, entre els carrers
Mallorca i Provença.

3. Actualització d’informació dels equipaments sanitaris al Districte
3.2. Punt de cribratge COVID19 Sant Isidor
•Lloc: Parròquia de Sant Isidor
•Adreça: Carrer Comte d’Urgell, 176
•Horari: de 8 a 14 h
•Capacitat: 500 (inicialment) PCR/ dia
•Data inici: dilluns, 6 de setembre
•Programa: 061 - AP - ASP

Centre

Total

Escola Industrial/ Parròquia Sant Isidor
TAR

POSITIVES

PCR

POSITIVES

239

107

5247

807
Dades de 7 juliol al
7 d'octubre

3. Actualització d’informació dels equipaments sanitaris al Districte

3.3. Campanya de vacunació de la grip (Oct-Des)
Disposar d'espais complementaris als
CAP (pendents de confirmació de
disponibilitat):
- Recinte de l'Escola Industrial Edifici 15
- Centre Cívic Tomasa Cuevas
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