CatSalut. Instrucció 03/2015
Modificació de la Instrucció 15/2012, Implantació de la prova
pilot de la targeta sanitària individual (TSI) Cuida’m

Assumpte

1. Exposició de motius

Modificació de la Instrucció 15/2012, Implantació
de la prova pilot de la targeta sanitària individual
(TSI) Cuida’m.

Mitjançant la Instrucció 15/2012, es va establir la
implantació de la prova pilot de la TSI Cuida’m.
La TSI Cuida’m, com a objectiu del Pla de salut
2011-2015, inicia la implantació mitjançant una
prova pilot, tal com estableix la Instrucció
15/2012.

Àmbit d’aplicació
Servei Català de la Salut (CatSalut).

D’acord amb aquest objectiu, es considera
necessari l’ampliació de la implantació de la
prova pilot de manera progressiva, de forma que
a final de la vigència del Pla de salut a
desembre 2015 se n’assoleixi el total
desplegament.

Sistema sanitari integral d’utilització pública de
Catalunya (SISCAT).

Índex

D’acord amb l’article 11 del Decret 118/2014, de
5 d’agost, sobre la contractació i prestació dels
serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de
la Salut, que preveu les instruccions del Servei
Català de la Salut i que estableix que les entitats
proveïdores de serveis sanitaris han de complir
les instruccions que el Servei Català de la Salut
dicti en el marc de les seves competències.
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D’acord amb el conseller de Salut, i en exercici
de les facultats que m’atorguen els articles 16 i
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2. Àmbit d’aplicació
Servei Català de la Salut (CatSalut).
Sistema sanitari integral d’utilització pública de
Catalunya (SISCAT).

3. Objecte
L’objecte d’aquesta Instrucció és modificar
algunes previsions de la Instrucció 15/2012, pel
que fa a la implantació de la prova pilot de la
TSI Cuida’m, així com establir la implantació del
projecte a tot Catalunya el 2015.

4. Modificacions
4.1. Modificacions a l’apartat 7.1
L’expressió:
«Pel que fa a les altres patologies, les
sol·licituds s’han de fer en els centres de salut
mental d’adults (CSMA) i infantils i juvenils
(CSMIJ) i en els serveis especialitzats en salut
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mental per
(SESMDI).

a

discapacitats

intel·lectuals

Es modifica per l`expressió:
«Els territoris on s’està duent a terme la prova
pilot, des de l’1 de juny 2014 i per a tots els
diagnòstics establerts a l’apartat 6, són: la Regió
Sanitària Catalunya Central, la Regió Sanitària
Girona i als municipis següents de la Regió
Sanitària Barcelona: Alella, Arenys de Mar,
Argentona,
Badalona,
Barcelona
ciutat
(districtes Esquerra de l'Eixample, les Corts,
Sants-Montjuïc i Sarrià-Sant Gervasi), Begues,
Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes d’Estrac,
Castelldefels, Cervelló, Cornellà de Llobregat,
Dosrius, el Masnou, el Papiol, el Prat de
Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, la
Palma de Cervelló, l’Hospitalet de Llobregat,
Mataró, Molins de Rei, Montgat, Òrrius, Premià
de Dalt, Premià de Mar, Sant Adrià de Besòs
(CAP Dr. Barraquer), Sant Andreu de
Llavaneres, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de
Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern,
Sant Vicenç de Montalt, Sant Vicenç dels Horts,
Santa Coloma de Gramenet, Teià, Vallirana,
Viladecans, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar.»

»En cas d’infants amb autisme i/o discapacitat
intel·lectual atesos en els centres de
desenvolupament i atenció precoç (CDIAP),
dependents de l’ICASS, els professionals
d’aquests centres hauran de fer un informe
adreçat al centre de salut mental infantil i juvenil
(CSMIJ) de la xarxa sanitària responsable de fer
la sol·licitud.»
Es modifica per l’expressió:
«Pel que fa a les altres patologies, les
sol·licituds les poden fer els psiquiatres i
psicòlegs dels centres de salut mental d’adults
(CSMA) i infantils i juvenils (CSMIJ), i també es
poden fer en els serveis especialitzats en salut
mental per a persones amb discapacitat
intel·lectual (SESMDI) ateses en els centres de
desenvolupament.
»En el cas d’infants amb autisme i/o discapacitat
intel·lectual, els pediatres d’atenció primària
poden fer les sol·licituds, i en cas que siguin
atesos en els centres de desenvolupament i
atenció precoç (CDIAP) dependents de l’ICASS,
els professionals d’aquests centres han de fer
un informe adreçat als professionals de la xarxa
sanitària que poden fer les sol·licituds.»

b) Al final de l’apartat 9.1 s’afegeix l’expressió
següent:
«Les
regions
sanitàries
implantaran
territorialment la possibilitat de sol·licitar la TSI
Cuida’m d’acord amb el calendari que
s’estableixi, de manera que aquest projecte
estigui implantat a tot Catalunya el 2015, segons
l’objectiu establert en el Pla de salut 2011-2015.»

4.2. Modificacions a l’apartat 9.1
a) L’expressió:

5. Entrada en vigor

«Els territoris on es durà a terme la prova pilot i
les patologies que es tindran en consideració
són:

Aquesta Instrucció entra en vigor el 9 de març
de 2015.

»Manresa. A les 4 àrees bàsiques de salut:
demències.
»Cornellà de Llobregat. A les 4 àrees bàsiques
de salut: demències. CSMIJ: autisme. CSMA:
discapacitat intel·lectual amb trastorns de
conducta.

Barcelona, 3 de març de 2015
El director

»Maresme Central. CSMIJ: autisme.
»Posteriorment, i de forma progressiva, la
prova pilot també s’implantarà a Barcelona
ciutat–Esquerra de l’Eixample, a les 5 ABS (2A
Sant Antoni, 2B Via Roma, 2C Esquerra
Eixample Rosselló, 2D Universitat i 2E
Esquerra Eixample Casanovas: demències).
CSMIJ:
autisme.
CSMA:
discapacitat
intel·lectual amb trastorns de conducta.»

Josep Maria Padrosa i Macias
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