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MANIFESTEN: 

 

Que per tal de millorar la qualitat i eficiència de l’atenció, l’accessibilitat, l’equitat i la satisfacció de la 

ciutadania, els representants de les diferents entitats proveïdores, amb el vistiplau del Servei Català de 

la Salut, estableixen el Pacte Territorial (PT) en l’àmbit territorial del Baix Llobregat Litoral i l’Hospitalet 

Sud per al període 2015-2016 que es detalla a sota. El PT ha d’assolir els objectius territorials que es 

formulin amb la finalitat de donar resposta a les necessitats de la població i oferir una atenció sanitària 

més integrada amb garantia de continuïtat assistencial. 

El contingut d’aquest pacte dóna prioritat als projectes estratègics del Pla de Salut 2011-2015, relatius 

a la transformació del model assistencial i reordenacions assistencials, per tal de millorar la qualitat, 

l’accessibilitat i la seguretat en les intervencions sanitàries. Per aquest motiu, es comprometen a 

desenvolupar els següents compromisos i acords1 al llarg del període 2015-2016: 

 Acords en l’àmbit del Pla de salut 2011-2015 (línies de cronicitat, resolució,...) 

 Acords en l’àmbit de les reordenacions assistencials i territorials 

 Acords segons plans directors i projectes estratègics (iSalut...) 

 Altres acords segons necessitats i iniciatives territorials 
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 Acords en l’àmbit dels objectius transversals de la part variable del contracte 
 

Cadascuna de les parts es compromet al compliment de la normativa legal respecte de confidencialitat 

i a no difondre, sota cap aspecte, les informacions científiques, tècniques i econòmiques que pertanyen 

a les altres parts i a les que tingui accés gràcies al desenvolupament del present PT, sempre i quan les 

informacions no siguin de domini públic. 

 

 

L’objecte d’aquest PT és el territori del BAIX LLOBREGAT LITORAL I DE L’HOSPITALET SUD, 

composat per 23 ABS i segons dades de l’RCA totalitza un total de 511.230 habitants. 

 

 

 

 

 

 

 
  

  
  

  

  
    

  

  

  

  

Torrelles 
de 

Llobregat 

Sant Climent  
d e Llobregat 

Viladecans Gava 

Castelldefels 

Begues 

Sant Boi  de 
Llobregat  

el Prat de Llobregat 

l'Hospitalet 
de 
Llobregat 

Sta. Coloma  
de  

C ervelló 

Torrelles  
de 

Llobregat 



 

Pacte Territorial pel Baix Llobregat Litoral  
 i l’Hospitalet de Llobregat Sud 2015-2016 

 

Des del punt de vista de serveis sanitaris, distingim 3 àrees de gestió assistencials (AGA):  
 

 L’Hospitalet Sud i el Prat de Llobregat que té com a centre hospitalari de referència l’Hospital 

Universitari de Bellvitge. 

 

 El Baix Llobregat Litoral i Viladecans que engloba els municipis de Begues, Castelldefels, Gavà, 

Viladecans i Sant Climent de Llobregat i té com a centre hospitalari de referència l’Hospital de 

Viladecans. 

 

 El Baix Llobregat Litoral i Sant Boi que inclou els municipis de Sant Vicenç dels Horts, Santa 

Coloma de Cervelló, Torrelles i Sant Boi de Llobregat i té com a centre hospitalari de referència 

l’Hospital General del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi. 
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DETALL DELS ACORDS: 

 

 

1) Acord PINSAP. PT BLL LITORAL I L’HOSPITALET SUD 

Objectius 2015 
Impulsar la promoció de l'Envelliment Actiu i Saludable mitjançant 

la difusió de recomanacions d'alimentació i activitat física als 

centres d'acolliment residencial par a persones gran 

Actuacions 2015-16 1. Recollir informació mitjançant un qüestionari d'Avaluació de 

l'Alimentació i de l'Activitat Física en residències de gent gran. 

2. Elaboració de material formatiu sobre l'envelliment actiu i saludable 

mitjançant l'alimentació i activitat física adreçat als centres 

d'acolliment residencial. 

3. Difondre el material formatiu entre els professionals sanitaris. 

4. Pilotatge i monitorització en residències d'una zona pilot. 

5. Posar-ho  a disposició de tot el territori. 

 1er semestre 2015_  Recollida d'informació i disseny dels 

productes formatius (contingut, destinataris: gerents, 

treballadors; tipus de suport etc.) 

 1er semestre 2015_Elaboració material formatiu i eines 

d'avaluació. 

 2n semestre 2015_Donar a conèixer el material formatiu als 

professionals sanitaris I formació si és considera necessari. 

 1er semestre 2016_Utilització monitoritzada dels materials pels 

EAR i altres professionals sanitaris en residències pilot. 

 2n semestre 2016_  Avaluació i difusió. 

Entitats implicades 

Agència Salut Pública de Catalunya- Servei Regional a Barcelona 

SAP Baix Llobregat Centre - SAP Baix Llobregat Delta-L’Hospitalet 

Mutuam_EAR   
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ACORDS DE RESOLUCIÓ 

 

2) Acord d’Atenció Primària – Atenció especialitzada Oftalmologia PT BLL 

LITORAL I L’HOSPITALET SUD 

Objectius 2015-2016 Disminuir  la llista d’espera de les primeres visites i visites 

successives  d’ oftalmologia 

Actuacions 2015  Continuar amb la formació a Metges de Medicina Familiar i 

Comunitària per realitzar les lectures de càmeres no 

midriàtiques. 

 Formació a Metges de Medicina Familiar i Comunitària en funció 

de les necessitats detectades. 

 Orientació de patologia menor i Refraccions a altres alternatives 

assistencials. 

 Implantació dels arbres de decisió d’urgències oftalmològiques 

 Redactar i fer difusió dels criteris de derivació per a les 

patologies més prevalents. 

 Constituir el grup de treball per consensuar l’orientació de 

patologia menor i refraccions a altres alternatives assistencials. 

Cronograma 2015 Implementació de les actuacions que s’han inclòs en aquest acord. 

Seguiment d’indicadors d’activitat i accessibilitat. 

Entitats implicades HUB- PSSJD- Hospital de Viladecans- SAP Centre i SAP Delta- 

CASAP 

 

 

3) Acord d’Atenció Primària – Interconsultes electròniques AGA BLL LITORAL-

VILADECANS 

Objectius 2015-2016 Desenvolupar un programa d’interconsulta electrònica entre 

l’atenció primària i l’atenció especialitzada destinat a millorar 

l’accessibilitat de l’atenció especialitzada i així reduir la llista 

d’espera presencial en un determinat percentatge.  

Actuacions 2015 1-. Implementació d’agendes d’Interconsulta electrònica en totes les 

especialitats mèdiques i quirúrgiques de l’Hospital de Viladecans amb 

els equips d’atenció primària del que són referència. 3 fases: 

 Pacte previ de continguts i latència de resposta entre referents 

d’AP i AE. 

 Mapeig informàtic i Pilotatge en un centre.  

 Difusió i extensió a tots els equips del territori. 
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2-. Seguiment d’indicadors d’activitat i accessibilitat. 

Entitats implicades Hospital de Viladecans-  SAP Delta- CASAP 

 

 

4) Acord protocols normalitzats de derivació AGA BLL LITORAL-VILADECANS 

Objectius 2015-2016 Identificar els motius de consulta més freqüents per especialitat i 

definir un protocol normalitzat de derivació. Aconseguir que la 

taxa de primeres visites de consultes externes es situï a la mitjana 

de la RSB 

Actuacions 2015 1-. Definir el grup de treball amb membres d’ambdós nivells 

assistencials. 

2-. Identificar els 4-6 motius de consulta més freqüents de cada 

especialitat i definir un protocol normalitzat de derivació. 

3-. Difusió dels protocols pels grups de treball a cada especialitat i 

equip de primària. 

4-. Seguiment d’indicadors. 

 Adequació de la derivació al PND. 

 Activitat de primeres visites i accessibilitat.  

Entitats implicades Hospital de Viladecans-  SAP Delta- CASAP  

 

 

5) Acord sessions presencials a EAPs AGA BLL LITORAL-VILADECANS 

Objectius 2015-2016 Millorar el contingut de les sessions d’AE als EAPs i alinear-

les amb l’increment de resolució de l’AP i millora de 

l’accessibilitat. 

Actuacions 2015 1-. Definició de continguts de les sessions per l’any 2015. 

2-. Establir calendari de sessions als equips d’atenció primària.  

3-. Seguiment d’indicadors: 

 Activitat de primeres visites i accessibilitat.  

 Grau de compliment de les sessions. 

Entitats implicades Hospital de Viladecans- SAP Delta- CASAP 
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6) Acord d’Atenció Primària – Atenció especialitzada- Aparell locomotor AGA 

BLL LITORAL-VILADECANS 

Objectius 2015-2016 Disminuir la llista d’espera de les primeres visites i visites 

successives  de l’especialitat de traumatologia, reumatologia 

i rehabilitació i augmentar la resolució a l’ Atenció Primària. 

Actuacions 2015 1-. Revisió i reordenació de la cartera de serveis de Reumatologia, 

Rehabilitació i Traumatologia. 

2-. Reestructuració del servei de traumatologia en 5 grans àrees 

de coneixement: peu, genoll, maluc, columna i extremitat superior.  

3-. Informació i divulgació de la reestructuració dels serveis i de la 

seva cartera als equips d’AP. 

4-. Aplicació dels acords d’interconsultes pel desenvolupament 

dels apartats anteriors. 

5-. Elaboració i difusió de rutes assistencials segons l’acord de 

rutes assistencials. 

6-. Constituir el grup de treball de l’àrea osteomuscular AP – Hosp. 

Entitats implicades Hospital de Viladecans- SAP Delta- CASAP 

 

 

7) Acord d’Atenció Primària – Atenció especialitzada- Dermatologia  AGA BLL 

LITORAL-VILADECANS 

Objectius 2015-2016 Disminuir la llista d’espera de les primeres visites i visites 

successives  de l’ especialitat de dermatologia i augmentar la 

resolució a l’ Atenció Primària. 

Actuacions 2015  

 Aplicació dels acords d’interconsultes.  

 Implantació de interconsulta electrònica amb fotografia de 

lesions al menys en 2 centres de referència.  

 Incorporació de dermatoscòpia  en CASAP i en un CAP 

docent del àrea d’influència de l’HV. 

Entitats implicades Hospital de Viladecans- SAP Delta- CASAP 
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8) Acord d’Atenció Primària – Atenció especialitzada – Al·lergologia AGA BLL 

LITORAL-VILADECANS- AGA L’HOSPITALET SUD-EL PRAT DE LL. 

Objectius 2015-2016 Disminuir la llista d’espera de les primeres visites i visites 

successives  de l’ especialitat d’ al·lergologia i augmentar la 

resolució a l’ Atenció Primària 

Actuacions 2015  

 Optimitzar les consultories presencials /virtuals. 

 Formació  als Metges de Medicina Familiar i Comunitària en els 

serveis especialitzats implicats.  

 Revisar i consensuar  protocols i criteris de priorització. 

 Augmentar la cartera de serveis a l’Atenció Primària:  

- Administració i control d’ immunoteràpia subcutània. 

- Proves de cribratge al·lergològic (pick-test) 

Entitats implicades HUB--Hospital de Viladecans- SAP Delta- CASAP 

 

 

9) Acord d’Atenció Primària – Interconsultes AGA L’HOSPITALET SUD-EL 

PRAT DE LL. 

Objectius 2015-2016 Desenvolupar per a un mínim de 3 especialitats un programa d’ 

interconsulta amb l’atenció especialitzada destinat a reduir la 

llista d’espera presencial en un determinat percentatge.  

Actuacions 2015  Implementació consulta virtual de Medicina Interna (Al·lèrgia, 

Trombosi Venosa, Lípids, Geriatria i Medicina General). 

 Aparell Digestiu. 

 Reumatologia. 

Entitats implicades HUB- SAP Delta 
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10) Acord d’Atenció Primària – Atenció especialitzada- Ruta peu diabètic AGA 

L’HOSPITALET SUD-EL PRAT DE LL. 

Objectius 2015-2016 Aconseguir que el percentatge d’amputacions en les extremitats 

inferiors en pacients diagnosticats de DM2 se situï per a sota d’un 

valor determinat. 

Actuacions 2015  Implementació al territori de la  ruta “Peu Diabètic” (2013-2015) 

 Implantació ruta territorial DM2  

 Increment de les visites virtuals al servei d’endocrinologia 

Cronograma 2015 Implementació de les actuacions que s’han inclòs en aquest acord. 

Seguiment d’indicadors d’activitat i accessibilitat. 

Entitats implicades HUB- SAP Delta 

 

 

11) Acord d’Atenció Primària – Atenció especialitzada – Aparell locomotor AGA 

L’HOSPITALET SUD-EL PRAT DE LL. 

Objectius 2015-2016 Disminuir la llista d’espera de les primeres visites i visites 

successives  de l’ especialitat de traumatologia, reumatologia 

i rehabilitació i augmentar la resolució a l’ Atenció Primària. 

Actuacions 2015  Difusió a tot el territori de la “Ruta d’ Osteoporosis” (Territorial). 

 Interconsultes virtuals integrades en SAP. 

 Reordenació de la Fibromialgia, SFC,SHF. 

 Continuar a l’ HUB el  projecte  IT-ME (Intervenció precoç en la 

Incapacitat temporal d’origen musculoesquelètic). 

 Incrementar el número d’ interconsultes virtuals. 

 Explorar i treballar altres rutes assistencials: Artrosis, 

Lumbàlgia. 

Entitats implicades HUB- i SAP Delta 
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12) Acord d’Atenció Primària – Atenció especialitzada – Dermatologia AGA 

L’HOSPITALET SUD-EL PRAT DE LL. 

Objectius 2015-2016 Disminuir la llista d’espera de les primeres visites i visites 

successives  de l’ especialitat de dermatologia i augmentar la 

resolució a l’ Atenció Primària. 

Actuacions 2015  Realitzar sessions formatives conjuntes entre els àmbits d’ 

atenció primària i especialitzada 

 

Entitats implicades HUB- i SAP Delta 

 

 

13)  Acord d’Atenció Primària – Atenció especialitzada – Urologia AGA 

L’HOSPITALET SUD-EL PRAT DE LL. 

Objectius 2015-2016 Disminuir la llista d’espera de les primeres visites i visites 

successives  de l’ especialitat d’urologia i augmentar la 

resolució a l’ Atenció Primària  

Actuacions 2015  

 Ajustar la càrrega assistencial de les agendes. 

 Augmentar  l’activitat d’infermeria amb la conseqüent baixada 

del número de visites successives. 

 Realitzar el Protocol HUB-ICO per al tractament de les 

neoplàsies de pròstata a nivell territorial. 

 Augmentar la càrrega del gabinet d’urologia adequat a la 

demora per millorar en el temps de resolució de les 

cistoscòpies. 

 

Entitats implicades HUB- SAP Delta 
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14) Acord d’Atenció Primària – Interconsultes AGA BLL LITORAL-SANT BOI 

Objectius 2015-2016 Desenvolupar per a un mínim d’una especialitat un programa d’ 

interconsulta amb l’atenció especialitzada destinat a reduir la 

llista d’espera presencial en un determinat percentatge.  

Actuacions 2015  Fer extensiu les interconsultes virtuals d’Endocrí a la resta de 

ABS del territori. 

 

Entitats implicades PSSJD i SAP Centre  

 

 

15) Acord d’Atenció Primària – Atenció especialitzada- Ruta peu diabètic AGA 

Baix Llobregat LITORAL-SANT BOI 

Objectius 2015-2016 Aconseguir que el percentatge d’amputacions en les extremitats 

inferiors en pacients diagnosticats de DM2 se situï per a sota d’un 

valor determinat. 

Actuacions 2015  Realització de la  ruta “Peu Diabètic”  

 Elaborar i fer difusió de la Ruta del pacient diabètic 

 

Entitats implicades PSSJD i SAP Centre 

 

 

16) Acord d’Atenció Primària – Atenció especialitzada – Aparell locomotor AGA 

BLL LITORAL-SANT BOI 

Objectius 2015-2016 Disminuir la llista d’espera de les primeres visites i visites 

successives de l’especialitat de traumatologia, 

reumatologia i rehabilitació i augmentar la resolució a l’ 

Atenció Primària. 

Actuacions 2015  Avaluar el nou sistema de derivació implantat a principis del 

2015 entre primària i hospital. 

 Elaborar Ruta de Lumbàlgia. 

 Elaborar Ruta de Gonoartrosis. 

Entitats implicades PSSJD i SAP Centre 
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17) Acord d’Atenció Primària – Atenció especialitzada – Dermatologia AGA Baix 

Llobregat  LITORAL-SANT BOI 

Objectius 2015-2016 Disminuir la llista d’espera de les primeres visites i visites 

successives  de l’ especialitat de dermatologia i augmentar la 

resolució a l’ Atenció Primària. 

Actuacions 2015  Disminuir les visites de control mitjançant una millor coordinació 

amb Atenció Primària.  

 Valorar la possibilitat d’utilitzar teledermatologia per a visites de 

seguiment. 

Entitats implicades PSSJD i SAP Centre 

 

ACORDS CRONICITAT 

 

18) Acord PREALT AGA BLL LITORAL-VILADECANS 

Objectius 2015-2016 Aconseguir que un determinat percentatge mínim dels pacients 

que causen alta dels serveis d'internament tingui un contacte amb 

l’EAP dins les 48 hores posteriors a l’alta. 

Actuacions 2015 1) Potenciar el PREALT dels pacients identificats com MACA i PCC 

en els diferents dispositius d’internament. 

2) Compartir el PREALT mitjançant la HC3. 

3) Disminuir el nombre de PREALT que arriben a l’AP amb 

posterioritat a l’alta del pacient 

4) Elaborar un consens de continuïtat de cures per les altes de cap 

de setmana. 

Entitats implicades SAP Delta, Prytanis Sant Boi, Prytanis Hospitalet, Fundació 

Sociosanitària de Barcelona, CSS Frederica Montseny, Benito Menni 

CASM, CASAP, Hospital de Viladecans 
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19) Acord Cronicitat AGA BLL LITORAL-VILADECANS 

Objectius 2015-2016 Elaboració, difusió, implantació i avaluació de rutes assistencials 

per les patologies cròniques més prevalents. 

Actuacions 2015 1) Insuficiència Cardíaca:  

a) Revisió de la ruta, re-implantació i avaluació d’indicadors. 

b) Implantar pauta d’harmonització farmacoterapèutica de IC. 

c) Millorar el % de pacients identificats com a IC diastòlica 

mitjançant ecocardiografia diagnòstica en un 20% 

2) MPOC: 

a) Revisió de la ruta, re-implantació i avaluació d’indicadors. 

b) Implantar pauta d’harmonització farmacoterapèutica de 

MPOC. 

c) Millorar el % de pacients amb espiro feta segons guia i el 

registre d’estadiatge en un 20% 

3) Diabetis Mellitus: 

a) Revisió de la ruta, re-implantació i avaluació d’indicadors. 

b) Implantar la pauta d’harmonització farmacoterapèutica de DM. 

c) Implantar ruta de peu diabètic de HUB a l’àrea de influència de 

l’HV. 

4) Depressió Major: (Veure acords de salut Mental) 

5) PCC/MACA: 

a) Finalització, difusió e implantació de la ruta a l’àrea d’influència 

de Viladecans. 

b) Definició d’indicadors. 

c) Extensió a l’àrea de HUB 

6) Trastorn cognitiu: 

a) Finalització, difusió e implantació a l’àrea de Viladecans. 

b) Definició d’indicadors. 

c) Elaboració a l’àrea de HUB. 

7) Insuficiència renal: 

a) Elaboració de la ruta 

8) Obesitat: 

a) Finalització, difusió e implantació de la ruta d’obesitat a l’àrea 

d’influència de Viladecans. 

b) Definició d’indicadors. 

c) Valorar extensió a l’àrea de HUB 

 9) Dislipèmia: 

a) Elaboració de la ruta de Dislipèmia a l’àrea de l’HUB i HV. 
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b) Definició d’indicadors. 

c) Difusió de la ruta 

10) Hepatopatia crònica: 

a) Revisió e implantació de la ruta a l’àrea de HV. 

b) Avaluació d’indicadors. 

11) Osteoporosis: 

a) Implantació de la ruta a l’àrea de HV i HUB i avaluació 

d’indicadors 

b) Implantar la pauta d’harmonització farmacoterapèutica de 

osteoporosi. 

12) Fibromiàlgia: 

a) Revisió de la unitat funcional de fibromiàlgia del sector sanitari 

del Baix Llobregat Centre, Litoral i l’Hospitalet de Llobregat. 

b) Implantació de la ruta de fibromiàlgia a l’àrea de HV  

13) Patologia axial degenerativa: 

a) Elaboració de la ruta a l’àrea de HV 

Entitats implicades SAP Delta, CSS Frederica Montseny, Benito Menni CASM, CASAP, 

MUTUAM, Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital de Viladecans 

 

20) Acord PREALT AGA L’HOSPITALET SUD-EL PRAT DE LL. 

Objectius 2015-2016 Aconseguir que un determinat percentatge mínim dels pacients 

que causen alta dels serveis d'internament tingui un contacte amb 

l’EAP dins les 48 hores posteriors a l’alta. 

Actuacions 2015  Seguiment i actualització del pla operatiu del PREALT amb la 
incorporació de la línia assistencial de Salut Mental. 
 

 Seguiment del compliment d’uns criteris mínims per garantir el 

contínuum assistencial. 

 Seguiment  del circuit per assegurar el contacte amb l’EAP dins 

les 48 hores posteriors a l’alta de pacients amb comorbiditat i 

necessitat de cures, teràpies o seguiment d’administració de 

fàrmacs que requereixin continuïtat en menys de dos dies.  

 Contacte amb l’EAP dins les 12-24 hores posteriors a l’alta del 

servei d´urgències. 

 

Entitats implicades SAP Delta, Prytanis Sant Boi, Prytanis Hospitalet, Fundació 

Sociosanitària de Barcelona, CSS Frederica Montseny, Benito Menni 

CASM, CASAP, MUTUAM, ICO Duran i Reynals, Hospital Universitari 

de Bellvitge 
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21) Acord Cronicitat AGA L’HOSPITALET SUD-EL PRAT DE LL. 

Objectius 2015-2016  Millorar l’atenció als pacients amb les malalties cròniques 

prioritzades (diabetis, MPOC, ICC i depressió) 

Actuacions 2015 - Realitzar la ruta de trastorns cognitius. 

- Compartir el seguiment dels pacients inclosos al Programa 

PCC. 

- Implantació i seguiment dels nous EAR (Equips d’Assistència 

a les Residències) vetllant per la coordinació entre els 

proveïdors implicats. 

- Difusió i posada en marxa de les rutes , destacant la RAC 

(Ruta d’atenció a Cronicitat), eix vertebrador de totes les 

accions i el document aglutinador de totes les propostes. 

- Implantació de millores consensuades d’harmonització del 

tractament farmacològic. 

- Rutes i pautes.  

- Millorar l’índex de qualitat de la prescripció  farmacèutica (IQF) 

- Millorar el percentatge de pacients PCC/MACA als quals se'ls 

ha realitzat la conciliació de la prescripció en base a les 

recomanacions recollides al document: Maneig Bàsic de la 

medicació en el pacient crònic: Conciliació, revisió, prescripció 

i adherència posterior a un ingrés hospitalari o de recurs 

sociosanitari. 

- Elaboració i aplicació del circuit de PCC/MACA que son donats 

d´alta en el servei d´urgències d´HUB.  

Entitats implicades SAP Delta, Prytanis Hospitalet, Fundació Sociosanitària de Barcelona, 

CSS Frederica Montseny, Benito Menni CASM, CASAP, MUTUAM, 

Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital de Viladecans. 
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22) Acord PREALT AGA BLL LITORAL-SANT BOI 

Objectius 2015-2016 Aconseguir que un determinat percentatge mínim dels pacients 

que causen alta dels serveis d'internament tingui un contacte amb 

l’EAP dins les 48 hores posteriors a l’alta. 

Actuacions 2015  Revisió i actualització del pla operatiu del PREALT  
 

 Definició d’un document PREALT consensuat entre AP, AE i SS 
 

 

Entitats implicades PSSJD i SAP Centre 

 

23) Acords sobre cronicitat AGA BLL LITORAL-SANT BOI 

Objectius 2015-2016 A) Aconseguir que les taxes d'hospitalitzacions evitables 

relacionades amb l'ICC i l'MPOC se situïn per sota de 

determinats valors.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

B) Assolir que un determinat percentatge mínim de pacients 

entre 40 i 80 anys amb diagnòstic d’MPOC disposi 

d’espirometria publicada en l’HC3 

Actuacions 2015 Harmonització terapèutica (MPOC) 

Revisió de Ruta de ICC 

Entitats implicades SAP Centre, PSSJD 

 

Objectius 2015-2016 A) Aconseguir que el percentatge d’incidències en la prescripció 

farmacèutica dels pacients amb complexitat (PCC i MACA) se 

situï per sota de sengles valors màxims.   

B) Aconseguir que un determinat percentatge mínim de població 

assignada disposi de PIIC amb registre de recomanacions en 

cas de crisi en l’HC3 de forma estructurada (pacients PCC) i que 

un determinat percentatge mínim de població assignada disposi 

de PIIC amb registre de planificació de decisions anticipades en 

l’HC3 de forma estructurada (pacients MACA) 

Actuacions 2015 Definició del circuit de Sub aguts. 

Revisió d’alertes de seguretat farmacològica (definides al Pacte 

Territorial de Farmàcia). 

 Pacients PCC amb PIIC modificat/Pacients PCC: 50% 

 Pacients MACA amb PIIC modificat/Pacients MACA: 70% 

Entitats implicades SAP Centre, PSSJD, Serveis Socio Sanitaris 
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Objectius 2015-2016 Execució d'una acció territorial de seguiment i pla de millora de 

les rutes assistencials de DM2, MPOC, IC i depressió.                      

 

Actuacions 2015 Realització i presentació de la Ruta de Diabetis. 

Revisió Ruta ICC i MPOC. 

Difusió Ruta Depressió. 

Entitats implicades PSSJD, Benito Menni CASM, SAP Centre. 

 

Objectius 2015-2016 

 

Disposar d’una versió inicial de les rutes assistencials de 

demència i malaltia renal crònica.    

Actuacions 2015 Realització i presentació de la Ruta de Deteriorament Cognitiu (entitats 

implicades, PSSJD, Benito Menni, SAP Centre). 

Realització i presentació de la Ruta de IRC (amb HUB). 

Entitats implicades PSSJD, SAP Centre, HUB, SAP Delta 

 

ACORDS FARMACIA 

 

24) Acord Farmàcia  AGA BLL LITORAL-VILADECANS AGA L’HOSPITALET SUD-

EL PRAT DE LL 

Objectius 2015-2016 

 

Millorar el resultat en l’IQF dels AGA del territori 

Actuacions 2015 Millorar els resultats dels indicadors específics en relació a: 

a) MATMA, dels fàrmacs més prevalents. 

b) Sobreutiltzació de fàrmacs antiulcerosos. 

c) Hiperprescripció i selecció de fàrmacs pel tractament de 

l’osteoporosi. 

d) Disminució de la hiperprescripció relacionada amb la 

adequació de l’ús de condroprotectors. 

e) Unificació de criteris d’ús integrats especialitzada-primària: 

Nous anticoagulants orals en fibril·lació auricular. 

Entitats implicades SAP Delta, CSS Frederica Montseny, Benito Menni CASM, CASAP, 

MUTUAM, Hospital de Viladecans, Hospital de Bellvitge, Prytanis, 

FSSB 
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25) Acord Farmàcia  AGA BLL LITORAL-SANT BOI 

Objectius 2015-2016 Millorar la coordinació de prescripció farmacèutica entre AP i AE 

Actuacions 2015  Assolir un determinat valor mínim de l’IQF en la prescripció 

farmacèutica: detectar punts de millora i consensuar 

actuacions transversals. 

 Elaborar un acord o ruta en pacients PCC/MACA per tal 

d’establir els mecanismes de coordinació entre les diferents 

línies assistencials. Revisió de les incidències de seguretat. 

 Incorporació a les rutes de les pautes d’harmonització del 

tractament farmacològic emeses pel programa 

d’harmonització farmacoterapèutica del CatSalut. 

 

Entitats implicades PSSJD i SAP Centre 

 

 

ACORDS SALUT MENTAL 

 

26)  Acord Psicosi PT BLL LITORAL I L’HOSPITALET SUD 

Objectius 2015-2016 Assolir que en un determinat percentatge mínim d'HCAP consti 

el registre sobre el cribratge dels factors de risc de síndrome 

metabòlic de pacients amb psicosi.  

 

Actuacions 2015 1) Manteniment de les bases de dades creuades entre proveïdors 

per garantir que a e-CAP estan identificats tots els pacients diana 

i poder fer seguiment de factors de risc. 

2) Assolir un determinat percentatge d’assoliment del cribratge. 

3) Millorar la intervenció sobre hàbits de vida saludable en funció 

dels factors de risc implicats. 

Entitats implicades Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital Sant Joan de Déu 

d’Esplugues, PSSJD, SAP Delta, SAP Centre, CASAP, Fundació 

Orienta, Benito Menni CASM. 
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27) Acord Programa de Suport a la Primària PT BLL LITORAL I L’HOSPITALET 

SUD 

Objectius 2015-2016 Assolir la integració dels professionals de salut mental dels 

CSMA i CSMIJ en un determinat percentatge mínim d'EAP i 

millorar l’accessibilitat i capacitat de resolució de l’AP 

 

Actuacions 2015 1) Manteniment de la situació de desenvolupament del PSP al 

territori amb: 

a) Presència física periòdica de professionals del PSP als EAPs, 

a excepció de adults a Viladecans, Gavà, Prat de Llobregat i 

Florides. 

b) Realització d’ interconsultes presencials en cas de no tenir 

implantat el punt 1.a. 

2) Seguiment d’activitat i accessibilitat. 

Entitats implicades Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital Sant Joan de Déu 

d’Esplugues, PSSJD, SAP Delta, SAP Centre, CASAP, Fundació 

Orienta, Benito Menni CASM. 

 

 

28) Acord Ruta de Depressió Crònica de l’Adult PT BLL LITORAL I 

L’HOSPITALET SUD 

Objectius 2015-2016 Implantació de la RDCA 

 

Actuacions 2015 1) Assolir un determinat percentatge mínim de registre del 

diagnòstic de depressió en l'HCAP: 

a) Manteniment de les bases de dades creuades entre 

proveïdors per garantir que a e-CAP i als sistemes propis 

dels CSMA estan identificats tots els pacients amb diagnòstic 

de depressió major amb els codis pactats entre les entitats. 

b) Seguiment d’incidència i prevalença de depressió a e-CAP. 

2) Implementar la ruta de depressió en el territori 

a) Presentació de la ruta de depressió als referents de SM dels 

equips. 
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b) Formació als referents de SM d’infermeria en tècniques 

d’atenció d’infermeria al pacient amb depressió. 

c) Presentació de la RDCA en els equips d’AP per part dels 

referents d’AP i els professionals dels CSMA. 

3) Assolir un determinat percentatge mínim de pacients 

diagnosticats de depressió que disposin d'avaluació de risc 

de suïcidi registrada en l'HCAP 

a) Formació en avaluació de risc de suïcidi als referents de SM 

dels equips 

b)  Registre del risc de suïcidi a la història clínica del pacient 

adult amb diagnòstic de depressió major utilitzant l’aplicatiu 

informatitzat corresponent i disponible a la HCAP (e-CAP).  

c) Formació en els equips de l’avaluació del risc de suïcidi i de 

l’aplicatiu informàtic elaborat per això. 

4) Avaluació d’indicadors implementació: 

a) Incidència i prevalença de DCA en e-CAP 

b) Prevalença de l’avaluació de risc de suïcidi en DCA 

c) Calendari de sessions realitzades 

Entitats implicades Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital Sant Joan de Déu 

d’Esplugues, PSSJD, SAP Delta, SAP Centre, CASAP, Fundació 

Orienta, Benito Menni CASM. 

 

 

29) Acord Detecció precoç de patologia de salut mental  en l’adolescència PT 

BLL LITORAL I L’HOSPITALET SUD 

Objectius 2015-2016 Millorar la detecció precoç de risc de patologia de salut mental 

en l’adolescència. 

Actuacions 2015 1) Identificació de la població subsidiària de seguiment en AP per 

detecció precoç de risc. 

2) Definició de codi en e-CAP i periodificació de la cerca proactiva 

del pacient i avaluació de risc. 

3) Constitució del grup de treball per definir circuit i actuacions en 

cas de detecció.  

Entitats implicades Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital Sant Joan de Déu 

d’Esplugues, PSSJD, SAP Delta, SAP Centre, CASAP, Fundació 

Orienta, Benito Menni CASM. 
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30) Acord Pla de formació en salut mental PT BLL LITORAL I L’HOSPITALET SUD 

Objectius 2015-2016 Elaborar un pla de formació en Salut Mental entre els 

professionals dels CSMA, CSMIJ i els referents d’AP 

Actuacions 2015 1) Elaboració del pla de formació: 

a) RDCA (Veure apartats anteriors) 

b) Avaluació risc de suïcidi. 

c) Valoració global del estat de Salut Mental 

Entitats implicades Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital Sant Joan de Déu 

d’Esplugues, PSSJD, SAP Delta, SAP Centre, CASAP, Fundació 

Orienta, Benito Menni CASM. 

 

 

 

31) Acord d’atenció als malalts de Salut mental PT BLL LITORAL I L’HOSPITALET 

SUD 

Objectius 2015-2016 Aconseguir l’estada mitjana a hospitalització d'aguts de salut 

mental per sota d'un determinat nivell. 

Actuacions 2015 - Monitorització trimestral de les estades mitjanes a la 

Unitat d'aguts 

- Anàlisi dels motius d'excés d'estada. 

- Coordinació amb serveis territorials per aconseguir un 

flux fluid de pacients 

Entitats implicades Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital Sant Joan de Déu 

d’Esplugues, PSSJD, SAP Delta, SAP Centre, CASAP, Fundació 

Orienta, Benito Menni CASM. 
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ACORDS MATERNO-INFANTIL 

 

32) Acord per la salut materno-infantil. Obstetrícia PT BLL LITORAL I 

L’HOSPITALET SUD 

Objectius 2015-2016 Millorar l’atenció obstètrica al sector sanitari del Baix Llobregat 

Centre, Litoral i l’Hospitalet de Llobregat 

Actuacions 2015 1. Cribratge precoç de les pacients amb factors de  risc. 

     

2. Derivació precoç de les pacients de risc per avaluació 

hospitalària i seguiment si s'escau.    

  

3. Realització de les ecografies de primer trimestre a l'hospital de 

referència de cada ASSIR en les pacients amb factors de risc.

      

4. Realització de les ecografies de segon trimestre als ASSIR en 

pacients de baix risc, de moment en volum equivalent al volum de 

derivacions per ecografia de primer trimestre que cada centre faci 

al seu hospital de referència.    

  

Entitats implicades Hospital Sant Joan de Déu d’esplugues, Consorci Sanitari Integral. 

SAP Delta, SAP Centre. 

 

 

33) Acord per la salut materno infantil- Pediatria. PT BLL LITORAL I 

L’HOSPITALET SUD 

Objectius 2015-2016 Millorar l’atenció pediàtrica al sector sanitari del Baix Llobregat 

Centre, Litoral i l’Hospitalet de Llobregat 

Actuacions 2015  Atenció primària/especialitzada  ambulatòria  

   

- Potenciar la figura del "Expert Clínic" a l'atenció pediàtrica 

primària per augmentar la capacitat de resolució i facilitar la 

connexió amb els especialistes hospitalaris.  

   

- Creació Grups de Treball territorial per les especialitats més 

prevalents (OFT, ORL, COT, IMMUNO, DERMATO) que 

consensuaran circuits i protocols de derivació de les principals 

patologies.     
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- Implementar activitats formatives que es derivin dels acords 

assolits en el punt anterior.     

- Derivació directe a PSSJD de les especialitats que formen part 

de la cartera de serveis del centre (ajustar recursos entre 

PSSJD i HSJD).     

- Potenciar el paper dels professionals infermers en les activitats 

preventives, de detecció i de resolució de la patologia de baixa 

complexitat.     

- Millorar la informació sobre el temps d'espera per primera visita 

de les principals especialitats de HSJD. Enfocar estratègies 

per disminuir-lo i impulsar eines de priorització.  

    

 Atenció urgent     

- Completar l'anàlisi de situació: activitat que es realitza a 

ACUTS i CUAP del territori; ABS origen de les urgències 

hospitalàries. 

     

- Potenciar la formació i el reciclatge de metges i infermeres de 

AP que atenen població pediàtrica.   

  

- Avaluar les fórmules de consultoria virtual d'urgències per 

pacients 24/365.  

    

 Atenció amb hospitalització     

- Avaluar potenciar les fórmules d'atenció 

ambulatòria/domiciliària.   

   

Entitats implicades Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues, Consorci Sanitari Integral. 

SAP Delta, SAP Centre. 

 

 

ACORDS ONCOLOGIA 

 

34)  Acord d’atenció als malalts oncològics PT BLL LITORAL I L’HOSPITALET 

SUD 

Objectius 2015-2016 Millora del circuit de Diagnòstic ràpid dels malalts amb sospita de 

patologia oncològica al sector sanitari del Baix Llobregat Centre, 

Litoral i l’Hospitalet de Llobregat 

Actuacions 2015  CDR 

- Millora del sistema de comunicació mitjançant la reducció de 

sol·licituds en paper i l’establiment de mesures de feedback 

(retroalimentació d’informació) entre recursos assistencials. 
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- Establiment d’un sistema de registre unificat pel territori. 

- Consens de criteris d’inclusió entre recursos assistencials. 

- Realitzar anàlisi conjunt dels  resultats. 

- Definició del rol d’infermeria gestora. 

- Determinació de funcions d’UDR / UDRA. 

Entitats implicades ICO, Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital Sant Joan de Déu 

d’Esplugues, Consorci Sanitari Integral. SAP Delta, SAP Centre. 

 

 

35) Acord pel desplegament del model territorial d’atenció oncològica AGA BLL 

LITORAL-VILADECANS AGA BLL LITORAL-SANT BOI 

Objectius 2015-2016 Disposar d’un Pla Funcional pel desplegament del model 

territorial d’atenció oncològica al Baix Llobregat Litoral 

Viladecans i Baix Llobregat Litoral Sant Boi. 

Actuacions 2015 - Realitzar una anàlisi de situació de l’atenció oncològica a la 

població Baix Llobregat Litoral Viladecans i Baix Llobregat 

Litoral Sant Boi. 

Entitats implicades ICO, Hospital de Viladecans i Hospital General del Parc Sanitari Sant 

Joan de Déu de Sant Boi. 

 

 

ACORD ACTIVITAT QUIRÚRGICA 

 

36) Acord d’una aliança per la resolució de l’activitat quirúrgica al territori. PT 

BLL LITORAL I L’HOSPITALET SUD 

Objectius 2015 Establir una aliança entre centres hospitalaris per augmentar la 

resolució de l’activitat quirúrgica i disminuir la llista d’espera de 

pacients del territori. 

Actuacions 2015 - Definir  una proposta de derivació de fluxos de pacients 

en aquells processos quirúrgics amb més llista d’espera. 

- Gestionar els fluxos de derivació i proposar propostes de 

millora si s’escau. 
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- Potenciar les col·laboracions en docència i recerca entre 

els tres hospitals. 

Entitats implicades Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital de Viladecans, PSSJD, SAP 

Delta, SAP Centre. 

 

 

 

ACORD PROGRAMACIÓ ONLINE 

 

37) Acord Programació online AP- Centres destí. PT BLL LITORAL I 

L’HOSPITALET SUD 

Objectius 2015 Anàlisis de la situació dels circuits de la derivació i programació 

actual entre l’AP  amb les diferents línies sanitàries per tal 

d’aconseguir la eliminació del “ paper “ en les transaccions. 

Actuacions 2015 1.Anàlisis de la situació dels circuits de derivacions:  

 Revisió dels circuïts existents  

 Detecció de millores en els circuits 

2. Definir quines línies assistencials han de ser on-line. 

3. Definir criteris mínims per aplicar la programació online. 

 

Entitats implicades Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital Sant Joan de Déu 

d’Esplugues, Consorci Sanitari Integral. SAP Delta, SAP Centre,   

Fundació Orienta, Benito Menni CASM, Sagrat Cor Serveis de Salut 

Mental. 
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Signatures 

Sr. Antoni Andreu (Gerent Territorial Metropolitana Sud de l’ICS, en representació d’HUB, HV, SAP Centre i SAP 
Litoral) 
 
 
 
 
Sra. Candela Calle  (Directora General ICO) 
 
 
 
 
Sr. Miquel Arrufat (Gerent CSI) 
 
 
 
 
Sr. Manuel del Castillo (Gerent HSJDE ) 
 
 
 
 
Sr. Enric Mangas (Director General PSSJD) 
 
 
 
 
Sr. Joan Orrit (Gerent Benito Menni CASM) 
 
 
 
 
Sr. Alfons Icart  (Director Fundació Orienta) 
 
 
 
 
Sr. Antoni Peris(Gerent CASAP) 
 
 
 
 
Sra. Concepción Ramos ( Gerent Prytanis) 
 
 
 
 
Sr. Joan  Farré (Gerent  d’Atenció Social de CSS Frederica Montseny) 
 
 
 
 
Sra. Rosa  Pujol  (Gerent FSSB) 
 
 
 
 
Sra. Marta Chandre  (Directora tècnica EAR Mutuam) 
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Sra. Cristina Pérez (Directora Servei Territorial Barcelona- ASPCAT) 
 
 
 
 
Sr. Josep Maria Soto (Cap Territorial  Àrea Territorial Metropolitana Sud-SEM) 
 
 
 
 
  
 
 

 

Vist-i-plau del CatSalut. 

 


