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És per a mi una satisfacció fer-vos a
mans la memòria d’activitats de la
Gerència Territorial Alt Pirineu i
Aran de l’ICS de 2009, un any en què
continuem consolidant-nos com
una organització líder en l’atenció
sanitària, la docència i la recerca en
l’àmbit de la salut a Catalunya.

Aquest any hem fet un pas més en el
desenvolupament de l’empresa púb -
lica, amb vistes a esdevenir una
organització descentralitzada i amb
base territorial: s’han aprovat els
Estatuts de l’ICS, s’ha dissenyat el
Pla estratègic per als propers anys,
s’ha posat en marxa el projecte d’au-
tonomia de gestió en 10 equips d’a-
tenció primària i es continuen sig-
nant acords de gestió amb l’atenció
primària i els hospitals.

L’ICS també avança fermament en el
programa ARGOS. Ara ja són sis els
hospitals de l’ICS que han implantat
l’estació de treball clínic corporativa
desenvolupada amb tecnologia SAP. 

Estem satisfets de retre comptes de
totes les accions portades a terme el
2009 i, sobretot, de tenir una planti-
lla de professionals competitiva,
competent i preparada per afrontar
els reptes de salut que ens planteja
la societat del segle XXI. 

Enric Argelagués Vidal
Director gerent de l’ICS 

Em plau presentar-vos, un any més, la memòria de la Gerència Territo-
rial Alt Pirineu i Aran.

L’any 2009 ha estat el període per aprofundir en el treball en xarxa
entre els diferents nivells assistencials. Per a la nostra organització, el
fet d’establir aliances estratègiques entre diferents proveïdors interns i
externs ha estat fonamental, ja que ens ha permès estabilitzar i asse-
gurar un contínuum assistencial, en concret de l’atenció pediàtrica, en
el conjunt del nostre territori.
Aquestes aliances estratègi-
ques han de facilitar la forma-
ció, la docència i la recerca
bàsica dels nostres professio-
nals, integrant-los en la xarxa
acadèmica d’hospitals univer-
sitaris d’alta qualificació.

També ha estat l’any de la
implantació del projecte d’au-
tonomia de gestió dels equips
d’atenció primària, en concret
de l’EAP de Tremp, que s’hi va incorporar amb el consens dels profes-
sionals i va acceptar el repte de la coresponsabilització en la gestió de
recursos, millorant el funcionament, el nivell competencial i els resul-
tats de l’equip.

Voldria destacar que el 2009 ha estat un any ple d’activitat comunità-
ria, la qual cosa il·lustra el grau d’implicació dels professionals de la
nostra organització envers les necessitats de salut dels ciutadans.

Ha estat un any de nous equipaments, que dignifiquen i milloren el tre-
ball quotidià dels professionals en aquest territori. Això sense oblidar
els projectes de gestió mediambiental que evidencien el nostre com-
promís amb la responsabilitat social corporativa del grup ICS.

Des de sempre, aquest conjunt d’activitats, que en síntesi recull aques-
ta memòria, expliciten l’arrelament, la motivació i la fidelitat dels pro-
fessionals de la nostra organització a un territori singular, però fona-
mentalment als seus ciutadans, que són els que donen raó de ser a la
nostra voluntat de servei públic.

José Ramón Casas Iglesias
Gerent territorial

“Per a la nostra

organització, 

el fet d’establir aliances

estratègiques entre

diferents proveïdors

interns i externs 

ha estat fonamental.”
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L’ICS 
a l’Alt Pirineu i Aran

EAP Alt
Urgell Sud

EAP La Pobla
de Segur

EAP Alta
Ribagorça

EAP La Seu
d’Urgell

EAP Tremp

EAP Pallars
Sobirà

■ 6 equips d’atenció primària (EAP)

■ 66 consultoris locals

■ 1 unitat d’atenció continuada i urgències de base territorial (ACUT)

■ 2 punts d’atenció continuada (PAC)

■ 10 dispositius aïllats / muntanya

■ 1 servei d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR)

Personal contractat per l’ICS en
centres de gestió aliena

La Gerència Territorial Alt Pirineu i Aran representa la sin-
gularitat territorial i organitzativa de les comarques piri-
nenques de Lleida. Aquesta singularitat és determinada per
l’àmbit geogràfic que engloba i s’evidencia en la complexi-
tat de la nostra xarxa de comunicacions, en la nostra baixa
densitat demogràfica per la dispersió i ruralitat i en un mar-
cat envelliment de la població. Tots aquests aspectes confi-
guren una atenció primària d’especial complexitat per la
seva atomització, però amb voluntat d’oferir uns serveis
sanitaris accessibles, equitatius, propers i de qualitat per a
la ciutadania del Pirineu.

Professionals 215

Pressupost 15.277.095 euros

L’activitat d’un dia
Atenció primària (visites)

950 Medicina de família
140 Pediatria
819 Infermeria
49 Odontologia
37 Treball social

105 Atenció continuada
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Visites EAP

Medicina de família 234.651

Al domicili 6.105

Al centre 228.546

Pediatria 34.703

Al domicili 6

Al centre 34.697

Infermeria 202.334

Al domicili 9.579

Al centre 192.755

Odontologia 12.114

Al domicili 10

Al centre 12.104

Treball social 9.114

Al domicili 440

Al centre 8.674

Total 492.916

Font: SIAP / SIAH – SAP.

Visites d’atenció continuada

Al domicili 4.155

Al centre 34.203

Total 38.358

Font: SIAP / SIAH – SAP.

Proves diagnòstiques

Radiologia 13.135

Gabinets 121

Total 13.256

Font: SIAP / SIAH – SAP.

Activitat assistencial
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Aliances estratègiques: pediatria territorial

Atenció pediàtrica territorial a les comarques 
del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça

Aquest model significa una organització integral de l’aten-
ció pediàtrica en les comarques del Pallars Jussà, Pallars
Sobirà i Alta Ribagorça, abastant tant l’atenció primària
com l’hospitalària, i implica gestionar de forma compartida
l’atenció pediàtrica de la zona basada en la integració dels
pediatres d’atenció primària gestionats per l’ICS, els metges
pediatres de l’Hospital Comarcal del Pallars i els pediatres
que incorpora l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, la qual
cosa situa l’ICS com a articulador i garant de la prestació de
serveis pediàtrics en aquests territoris.

Aquest model pretén estabilitzar i donar continuïtat a l’a-
tenció pediàtrica en aquestes comarques i aconseguir una
coordinació efectiva i integrada dels recursos de pediatria
al territori i d’aquests amb la referència de nivells superiors.
També pot assegurar un contínuum assistencial en la pres-
tació del servei d’atenció pediàtrica, independentment del
nivell d’atenció del nen. I per últim, facilita la participació
dels professionals en la formació continuada de la seva
pràctica clínica, la docència i la recerca bàsica, integrats en
la xarxa acadèmica d’un hospital universitari d’alta qualifi-
cació (Hospital Universitari Vall d’Hebron), enfront de la
situació d’aïllament que poden viure els professionals dels
serveis assistencials de muntanya.

Activitat pediàtrica d’atenció primària

EAP 4t trim. 2008 4t trim. 2009 % variació
Alta Ribagorça 1.005 977 -2,79

Pallars Sobirà 1.605 1.767 10,09

La Pobla de Segur 2.209 2.560 15,89

Tremp 1.519 2.119 39,50

Total 6.338 7.423 17,12

Activitat pediàtrica de l’atenció hospitalària
(Hospital Comarcal del Pallars)

4t trim. 2008 4t trim. 2009
Urgències 301 427

Trasllats urgències 1 6

Trasllats/urgències 0,3% 1,4%

Altes 25 30

Trasllats hospital 3 0

Trasllats/altes 12% 0%

Conveni de pediatria territorial a l’Alt Urgell

Per donar resposta a les necessitats assistencials de la
població pediàtrica a l’Alt Urgell s’ha establert una aliança
estratègica entre diferents proveïdors, en concret l’atenció
primària de l’ICS, la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Ur-
gell i l’Hospital de Sant Joan de Déu.

El seu objectiu és implantar un model assistencial per a
l’àmbit de pediatria que ha de tenir els següents principis
inspiradors: proporcionar uns serveis acurats i de qualitat a
la població de referència, aprofundir en el contínuum assis-
tencial, promoure el més rellevant nivell de satisfacció en el
desenvolupament professional del personal adscrit, facili-
tant la transmissió de coneixement, i optimitzar els recur-
sos públics adscrits al projecte.

Avancem en el model territorial
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Autonomia de gestió 

El projecte d’autonomia de gestió dels equips d’atenció pri-
mària de l’Institut Català de la Salut es desenvolupa en el
nou marc institucional d’empresa pública, d’acord amb el
contingut dels articles 29, 30 i 31 dels Estatuts aprovats pel
seu Consell d’Administració. El projecte es vol construir
amb la participació decisòria dels professionals, incorpo-
rant les experiències prèvies d’èxit, tant en la mateixa
empresa com en altres organitzacions i amb el marc de
referència del Pla estratègic de l’ICS i de les polítiques defi-
nides pel Departament de Salut en matèria de planificació i
ordenació dels serveis sanitaris.

La Gerència Territorial Alt Pirineu i Aran va incorporar l’EAP
Tremp al projecte amb el consens dels seus professionals,
que van acceptar el repte d’implementar el model amb
voluntat de coresponsabilització en la gestió de recursos.
Amb l’autonomia de gestió es persegueix una millora quali-
tativa en els resultats clínics en l’atenció als ciutadans i el
reforç del prestigi competencial dels professionals, així com
la millora del funcionament de l’EAP d’acord amb les carac-
terístiques pròpies de l’equip i del territori. 

Valoració del primer any

• Els professionals han participat en la redacció dels objec-
tius i s’han responsabilitzat dels resultats.

• L’equip coneix la seva disponibilitat de recursos econò-
mics, fet que es reflecteix en un acord de gestió.

• L’assignació pressupostària inclou elements correctors,
com la dispersió i l’envelliment, fet que permet adequar-la
a la realitat específica de cada EAP.

• Es disposa d’un quadern de comandament específic que
monitoritza els resultats de l’estàndard de qualitat assis-
tencial i la gestió dels recursos econòmics.

• S’ha redactat el pla funcional de l’equip i s’ha creat la
Comissió de Qualitat.

• La implantació del projecte ha estat un repte també per a
l’equip directiu, el qual ha rebut una formació específica
per poder assumir aquest designi.

• El fet de participar en un projecte que albira un nou horit-
zó, una nova manera de fer, donant més autonomia als
professionals i possibilitant convenis amb altres institu-
cions, ha generat il·lusió i ha servit de revulsiu per a l’e-
quip.

Característiques de la població de referència de l’EAP Tremp

8 municipis

13 consultoris locals

9.088 habitants

Càrrega assistencial: 16.659

20,8% de la població és immigrant

Cartera de serveis

Activitat assistencial

Atenció continuada

Educació en grup

Activitats comunitàries

Grups psicoeducatius

MAPA

Salut i escola

PAFES

Deshabituació al tabac

Projecte de reutilització de material ortopèdic

Conveni docència Universitat/Ajuntament/ABS/HCP

L’equip de professionals

Medicina de família 8

Pediatria 1

Odontologia 1

DUI 1

Treball social 1

Auxiliar d’infermeria 1

Gestió i serveis 5

Llevadora 1

ACUT (atenció continuada) 1
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La telemedicina 

El territori del Pirineu de Lleida és una àrea muntanyosa,
rural i distant dels hospitals de referència, on hi ha l’atenció
especialitzada amb una millor capacitat diagnòstica i reso-
lutiva. Aquest cert aïllament dificulta la formació mèdica
continuada dels professionals sanitaris.

La instauració d’un programa de telemedicina pluridiscipli-
nari que connecti ambdues estructures permet millorar l’a-
tenció dels pacients que hi resideixen, pel fet de poder tenir
l’opinió dels especialistes, permetre una participació activa
del metge de família en la resolució dels problemes dels
seus malalts i facilitar la seva formació.

La implantació d’aquestes noves tecnologies possibilita un
seguit d’avantatges al procés assistencial, com poden ser,
entre d’altres, la detecció precoç de patologies prevalents,
la rapidesa en l’exploració, la disminució de la massificació
als centres i de les consultes de l’atenció especialitzada, la
millora de la coordinació entre nivells i la millora de l’acces-
sibilitat per la reducció del nombre de desplaçaments. Tot
això suposa, en darrer terme, un increment del grau de
satisfacció dels ciutadans usuaris dels serveis de salut.

Teleoftalmologia

Per tal de millorar la prevenció de la retinopatia diabètica,
l’any 2004 es va posar en marxa a l’Alt Pirineu i Aran un pro-
jecte per assegurar la detecció precoç d’aquesta patologia
amb càmera midriàtica.

Aquest projecte es va iniciar amb la voluntat de donar res-
posta a les característiques singulars del territori del Piri-
neu de Lleida que consisteixen, bàsicament, en la seva dis-
persió geogràfica, la ruralitat, l’envelliment de la població,
així com la dificultat d’accés a la consulta especialitzada.
També hi havia la voluntat que les noves tecnologies d’apli-
cació informàtica en el camp oftalmològic (teleoftalmolo-
gia) poguessin ajudar a un correcte seguiment dels malalts
crònics per part del metge d’atenció primària.

La col·laboració entre l’Institut Català de la Salut i l’Institut
Lleida d’Oftalmologia permet que en el mateix centre de
salut es pugui fer una fotografia de fons d’ull i que aquesta
s’enviï via internet a l’oftalmòleg que la revisarà. L’obtenció
d’una imatge digital de qualitat possibilita fer un seguiment
de l’evolució d’una eventual lesió ocular al llarg dels anys i
dóna molta informació als metges sobre la situació de la
retinopatia diabètica en el seu territori.

Activitat de teleoftalmologia

Pacients amb diabetis Fons d’ulls realitzats
EAP Pallars Sobirà 320 94

EAP Alta Ribagorça 243 181

Total 563 275

Teledermatologia

El programa de teledermatologia facilita la possibilitat d’in-
teraccionar amb l’especialista mitjançant un sistema àgil de
teleconsulta via correu electrònic, utilitzant com a base la
historia clínica informatitzada de primària (ECAP). El 2009
s’han fet 114 exploracions.

Telecardiologia

Dins el projecte global d’implantació de les noves tecnolo-
gies al camp de l’atenció sanitària, des de fa cinc anys s’ha
desplegat a tot el territori del Pirineu de Lleida un progra-
ma de lectura i orientació diagnòstica d’electrocardiogra-
mes amb suport especialitzat telemàtic que millora la capa-
citat de resolució clínica dels professionals.

Exploracions de telecardiologia

CAP

La Seu 43

Sort 5

Consultoris

Martinet 54

Coll de Nargó 64

Organyà 176

Esterri d’Àneu 8

Gerri de la Sal 1

Llavorsí 1

Rialp 4

Ribera de Cardós 5

Total 361

Innovació, qualitat i millores assistencials
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Recerca i docència

Docència

S’ha donat continuïtat a la docència de pregrau en Inferme-
ria. D’acord amb el conveni entre l’Institut Català de la Salut
i l’Escola Universitària d’Infermeria d’Andorra, l’ABS Seu
d’Urgell ha acollit durant el 2009 un total de 28 alumnes en
pràctiques, 24 alumnes de segon curs i 4 de primer. Han
participat com a docents 14 infermeres.

Durant els tres mesos d’estiu l’ABS Pallars Sobirà ha acollit
un metge resident en Medicina Familiar i Comunitària.

Aquest any també s’ha signat un conveni de col·laboració
entre els alumnes de pregrau i postgrau i per als alumnes
d’Infermeria i Medicina amb la Universitat de Lleida.

Recerca

Durant el 2009 s’han presentat diversos pòsters i comuni-
cacions en les següents jornades i congressos: 

• Al X Congrés Nacional de l’Associació Espanyola de Treball
Social i Salut:
- Pòster: Vamos al CAP
- Pòster: PAS para niños: Empowerment en primeros auxi-

lios

• Al VI Congrés FAECAP, celebrat a Oviedo:
- Pòster: Vamos al CAP 
- Comunicació: PAS para niños

• Al XXIX Congrés de la Societat Espanyola de Medicina
Familiar i Comunitària, celebrat a Barcelona: 
- Pòster: Jornada de salud para personas con diabetes
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Professionals
Plantilla per categories professionals

Facultatius 76

Farmacèutics 1

Auxiliars d’infermeria 4

Diplomats d’infermeria/ATS 74

Personal de gestió i serveis

Personal administratiu 30

Personal subaltern 19

Treballadors socials 6

Altre personal no sanitari 4

Residents 1

Total 215

Avenços en la prevenció dels riscos laborals

Grup de treball sobre avaluació específica 
del risc psicosocial 

Al desembre de 2008 es va presentar l’informe preliminar
de l’avaluació de riscos psicosocials realitzada a la Gerència
Territorial Alt Pirineu i Aran, que inclou la identificació i
mesura dels factors de risc de naturalesa psicosocial i les
claus per interpretar-los i dissenyar les mesures preventi-
ves que escaiguin. Aquest informe està basat en els resul-
tats obtinguts de la lectura i extracció de les respostes dels
treballadors als qüestionaris realitzats a mitjan 2008 a tra-
vés de la metodologia PSQCAT21, amb una taxa de respos-
ta del 79,75%. 

Es va crear un grup de treball format per quatre membres
del Comitè de Seguretat i Salut Laboral; quatre membres de
la Gerència Territorial Alt Pirineu i Aran; un tècnic de la Uni-
tat Bàsica de Prevenció, i un tècnic de la Unitat Central de
Prevenció, com a coordinador i secretari. 

En aquest grup de treball s’han analitzat les dades contin-
gudes als informes i ampliades a demanda del mateix grup,
i s’han plantejat mesures preventives per millorar aquests
resultats. 

L’informe final ha estat aprovat el 20 de novembre de 2009.
De forma general el grup de treball considera que els resul-
tats obtinguts evidencien una situació saludable de l’orga-
nització del treball a la Gerència Territorial Alt Pirineu i
Aran si es compara amb la mitjana actual de l’ICS o del con-
junt d’àmbits d’atenció primària. Tot i així, s’han cercat
mesures preventives per a aquells aspectes que presenta-
ven resultats més negatius. 

Formació en línia 

D’acord amb el que disposen els articles 18 i 19 de la Llei
31/1995, de prevenció de riscos laborals, l’ICS ha de garantir
que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica en
matèria preventiva i específica del seu lloc de treball.

Per tal de complir aquest precepte, l’empresa ha dut a
terme un curs en línia l’últim trimestre de 2009 que té com
a objectius formar i sensibilitzar de forma general els pro-
fessionals sobre temes de prevenció, donar a conèixer els
possibles riscos generals, i ensenyar a aplicar adequada-
ment els mitjans de prevenció al seu abast. És una iniciati-
va que, a mitjà termini, ha d’ajudar a reduir els accidents
laborals i millorar les condicions de treball.

Dones embarassades o en període de lactància

D’acord amb el Reial decret 298/2009, de 6 de març, la Uni-
tat Bàsica de Prevenció ha elaborat un procediment intern
per a la identificació dels llocs amb possible risc per a dones
embarassades o en període de lactància, i s’ha dut a terme
la identificació d’aquests llocs en l’àmbit d’atenció primària.

Plans d’emergència

S’han realitzat dos exercicis de simulacre: l’un al CAP Olia-
na, en què van participar unes 20 persones, i l’altre al CAP
Alta Ribagorça, en què van participar 30 persones. 

Agressions i accidents de treball

Durant l’any s’han produït cinc incidents que han acabat en
agressions al personal, set accidents de treball (el 54,14%
dels quals van ser accidents in itinere i la resta a la feina) i
dues bioinoculacions. 

Exàmens de salut

La planificació trianual de l’Àrea de Vigilància de la Salut de
la Unitat Bàsica de Prevenció considerava per a l’any 2009
oferir els exàmens de salut inicials i/o periòdics in situ als
treballadors de les ABS de la Seu d’Urgell i Oliana. Tots els
exàmens de salut s’han fet a l’ABS de la Seu d’Urgell ja que
a l’ABS d’Oliana només quatre dels 23 treballadors van res-
pondre que sí que volien fer-se l’examen de salut. 

Vacunacions antigripals

En comparació al 2008 s’observa un increment del 36% en
el nombre de dosis de vacunes administrades als treballa-
dors, ja que el 2009 s’han administrat dues vacunes antigri-
pals: la de la grip estacional i la de la grip A (H1N1). D’acord
amb les fases establertes pel Departament de Salut, el 21 de
setembre es va iniciar la campanya de vacunació anitigripal
estacional, amb l’administració de 84 dosis de vacuna. I el
16 de novembre es va iniciar la de la grip A, amb l’adminis-
tració de 56 dosis.
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Altres accions per a la disminució del risc laboral

Altres accions que han permès eliminar, o si més no mini-
mitzar, el risc a què estaven exposats els treballadors han
estat:

• Substitució dels recipients de formaldehid per monodosis
de 20 cc.

• Substitució dels desinfectants que contenen glutaralde-
hid per altres que no en tenen.

• Elaboració d’una nota de prevenció sobre l’administració
de citostàtics per part de la Unitat Bàsica de Prevenció.

• Lliurament de les fitxes de dades de seguretat (FDS) dels
nous productes adquirits.

• Revisió i actualització del circuit de gestió dosimètrica a
tota la Gerència Territorial.

Junta Clínica

Durant el 2009 la Junta Clínica a la Gerència Territorial Alt
Pirineu i Aran s’ha reunit en cinc ocasions, en les quals s’han
tractat temes relacionats amb:

• Els aspectes organitzatius i de coordinació amb els hospi-
tals comarcals de referència –majoritàriament Hospital
Comarcal del Pallars i Fundació Sant Hospital– sobre
millores en els circuits de programació de visites, amb la
possibilitat de programar des dels centres de salut les visi-
tes als especialistes de l’Hospital del Pallars, tal com ja es
feia amb les visites de dermatologia i radiologia.

• Les altes Prealt, que es tramitaven a través del nus sanita-
ri i no per fax.

• La possibilitat de poder-se connectar amb els hospitals
comarcals a través de la història clínica compartida.

• Les modificacions en el registre de l’activitat continuada
amb la creació de les noves agendes ACUT –diferenciades
amb visites programades i urgents.

• Els suggeriments de millora de l’aplicatiu de recepta elec-
trònica davant la problemàtica sorgida en alguns aspectes
en la utilització d’aquest programa.

• La possibilitat d’endegar a curt termini la petició electrò-
nica d’analítiques.

• Els aclariments sobre el protocol de facturació a tercers o
la definició del nou model territorial de pediatria. 

• La formació continuada, com el seguiment del curs TAO
de la CAMFIC o el seguiment dels cursos d’urgències i el
curs en línia de riscos laborals, així com la programació de
la formació per al 2010. 

• Els diferents plans d’actuació davant la pandèmia de la
grip A i també el protocol radiològic que cal seguir a l’Hos-
pital Comarcal del Pallars. 

Acord de gestió

Els aspectes més destacats de l’acord de gestió de 2009 van
ser que tots els equips van aconseguir l’estàndard de quali-
tat assistencial i els equips de Tremp i de l’Alt Urgell Sud van
millorar la puntuació de l’any 2008. L’estàndard de prescrip-
ció de qualitat farmacèutica va ser assolit pels equips de
Tremp i de l’Alt Urgell Sud. 

D’altra banda, els equips de la Seu d’Urgell i de Tremp van
aconseguir un resultat superior al 80% en l’acord de gestió
de 2009, cosa que va suposar un assoliment del 100% de
l’objectiu.

Deshabituació tabàquica

Durant aquest any s’ha consolidat el Programa d’atenció
primària sense fum (PAPSF), a través del qual es realitzen
activitats de deshabituació tabàquica per a la població, amb
assessorament individual i també teràpia grupal a les
poblacions de Tremp, Sort i el Pont de Suert. 

A més, s’ha col·laborat en les activitats preventives i de
divulgació sobre els beneficis de deixar el tabac durant la
Setmana sense Fum, coincidint amb el Dia Mundial sense
Tabac (31 de maig). 

Com en els darrers anys, el Departament de Salut ha pro-
porcionat tractament farmacològic al personal sanitari i a
altres treballadors de l’ICS que han sol·licitat ajut per deixar
de fumar.
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Formació

El Pla formatiu de 2009 ha respost a les necessitats expres-
sades pels professionals a les juntes clíniques i a les línies
estratègiques de l’Institut Català de la Salut.

Despesa en formació

Pressupost fons de formació contínua 8.905,04

Pressupost propi 11.682,48

Pagament de cursos, jornades i congressos externs 5.117

Total 25.704,52

En euros.

Cursos per línia de formació

Ús de les TIC Segon curs de maneig de les eines informàtiques

Curs d’Excel bàsic

Curs de Word bàsic

Urgències i emergències Cinc edicions del curs Maneig de la patologia urgent a l’AP

Tres edicions dirigides a l’acreditació pel CCR sobre suport vital bàsic i desfibril·lació semi-
automtica (DEA) per a professionals mèdics i infermeres que treballen en els centres de salut

Pediatria Aplicació del programa del nen sa

Odontologia ECAP mòdul d’odontologia

Unitats d’atenció a l’usuari Curs d’incidències IT al SIAP web. Interrelació ICS-ICAM

Millora de la qualitat Curs de millora de la qualitat en AP

Cursos assistencials Quatre edicions del curs sobre maneig del MAPA

Formació en les noves guies de pràctica clínica, Self Audit i Guia farmacoterapèutica

Curs d’actualització dels criteris diagnòstics i terapèutics més prevalents a l’atenció primària

Cursos de prevenció de riscos laborals 3 edicions de divulgació dels plans d’emergències

Curs en línia de prevenció de riscos laborals

Cursos per a directius Coaching d’equips

Habilitats directives II

Ciutadania
Atenció a l’usuari

Queixes, reclamacions, suggeriments i agraïments

2008 2009
Assistència 5 18

Hoteleria/habitació/confort 9 2

Informació 4 1

Organització i tràmits 85 24

Tracte 4 2

Total 107 47

Activitat comunitària

El 2009 s’han fet un gran nombre d’activitats comunitàries,
entre les quals destaquen les següents:

• Sessions d’informació, vacunació i prevenció de la grip A
dirigides a escoles, instituts, grups de risc, població gene-
ral, casals d’avis, ajuntaments, etc.

• Activitats preventives en els instituts dins el programa
Salut i escola, mitjançant conferències, xerrades i tallers
dirigits a la prevenció de les drogodependències, salut ali-
mentària, publicitat i moda, salut afectivosexual, etc.

• Activitats en els casals d’avis dirigides a la prevenció i pro-
moció d’hàbits saludables, patologies i canvis fisiològics
de l’envelliment, etc.

• Col·laboració amb La Marató de TV3 sobre les malalties
minoritàries.

• Promoció de la salut bucodental a les escoles, a través de
les fluoritzacions i el raspallat bucodental correcte en els
nens.

• Activitats preventives dirigides a grups específics de risc,
diabètics, etc.

• Xerrades en casals i associacions sobre l’ús dels genèrics i
de la recepta electrònica.
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• Jornades de portes obertes en els centres de salut.

• Promoció de l’activitat física en la població general. Pla
d’activitat física, esport i salut (PAFES).

• Atenció als cuidadors informals o potencials cuidadors de
persones dependents.

• Xerrades sobre primers auxilis en nens i tercera edat.

• Xerrades sobre la dona en associacions de dones.

• Xerrades de promoció i educació per la salut dirigides a
col·lectius immigrants.

Activitats comunitàries per EAP

Alt Urgell Sud 32

Alta Ribagorça 36

Pallars Sobirà 72

La Pobla de Segur 50

La Seu d’Urgell 25

Tremp 61

Total 276

A l’octubre i novembre de 2009 l’Equip d’Atenció Primària
de la Seu d’Urgell va adreçar tres xerrades sobre la grip A, la
primera als treballadors de l’Ajuntament d’aquesta pobla-
ció, l’altra al sector de l’ensenyament i l’última a la població
en general. A les xerrades es va fer molt èmfasi en la utilit-
zació de guants i mascaretes, en la higiene i en la importàn-
cia de la vacunació.

Grup de salut mental 

Activitats de salut mental i participants per EAP

Activitats Participants
Alta Ribagorça 1 9

Pallars Sobirà 2 28

La Pobla de Segur 1 12

La Seu d’Urgell 1 12

Tremp 1 10

Total 6 71

Jornada de salut per a persones amb diabetis

L’EAP del Pallars Sobirà, liderat pel col·lectiu d’infermeria,
va organitzar una jornada de salut dirigida a persones amb
diabetis. Hi van ser convocades 200 persones, entre fami-
liars i diabètics, amb dos objectius: involucrar la comunitat
en temes de promoció de la salut i posar a la pràctica els
coneixements i les experiències viscudes durant les ses-
sions teòriques sobre diabetis que van impartir les inferme-
res al llarg de l’any anterior.

Per aquesta activitat grupal, les infermeres del Pallars Sobi-
rà van dissenyar un programa de sis sessions teòriques,
assessorades per l’equip mèdic i amb el suport de la Unitat
d’Atenció a l’Usuari i de la treballadora social. L’objectiu va
ser donar coneixements teòrics i alhora compartir expe-
riències i facilitar eines perquè els pacients assolissin més
autonomia envers la seva malaltia. 

Tota la comarca va participar en aquest acte:

• El Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal del
Pallars Sobirà va organitzar la caminada popular. 

• L’associació de restauradors “La Xicoia” va elaborar el
dinar amb criteri dietètic gràcies a la participació de l’As-
sociació de Diabètics de Lleida. 

• El Servei de Rehabilitació de l’Hospital Comarcal del
Pallars es va posar a disposició de les persones que no
podien fer la caminada per causes físiques.

Hi va haver una alta participació i l’experiència va ser molt
positiva. Va ser una jornada on es va combinar exercici,
dieta equilibrada i educació sanitària, els tres pilars bàsics
del tractament de la diabetis. Va tenir un caire lúdic per
compartir entre professionals, pacients i familiars.
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Responsabilitat social corporativa 
Gestió mediambiental

L’Institut Català de la Salut, conscient de les repercussions
que l’activitat assistencial pot tenir sobre el medi ambient i
sobre la salut, va establir l’any 2007 una política ambiental
i va decidir desenvolupar, certificar i mantenir un sistema
de gestió ambiental per a l’atenció primària. 

L’any 2008 es va implantar en 21 centres de 5 gerències
territorials i el 2009 s’ha implantat en 26 nous centres, que
s’auditaran properament.

Al final de 2008 es va implantar el sistema al CAP de Sort i
el 2009 s’ha implantat a les oficines de la Gerència Territo-
rial Alt Pirineu i Aran, i als CAP de Tremp i de la Pobla de
Segur. 

Els procediments que s’han implantat en aquests centres
faciliten la gestió acurada dels seus residus, la minimització
dels riscos ambientals, el control del soroll que genera el
centre, les emissions a l’atmosfera, l’abocament d’aigües
residuals i la disminució del consum de primeres matèries.
Així mateix, potencien la participació i la conscienciació
dels professionals i usuaris en els temes ambientals. 

La Marató de TV3 

La Marató de TV3 de 2009 tractava sobre les malalties
minoritàries, unes malalties greus, poc freqüents i que afec-
ten un nombre reduït de persones. D’aquí la importància de
realitzar tasques de divulgació i sensibilització entre la
població.

Arran d’això, a Tremp s’han organitzat xerrades sobre
aquestes malalties a la població en general i en diversos
centres de Tremp: al CAP, al casal d’avis, a la Residència Fun-
dació Fiella de Tremp, a l’IES Tremp i  a les associacions de
dones de Tremp, Talarn i Isona.

PAFES

Durant l’any 2009 l’ABS de Tremp, juntament amb la Secre-
taria General de l’Esport i l’Ajuntament de Tremp, ha posat
en marxa el PAFES (Pla d’activitat física, esport i salut).

El PAFES ha inclòs tres actuacions:

• Els professionals sanitaris aconsellen i sensibilitzen de la
importància de l’activitat física els seus pacients.

• Els professionals sanitaris prescriuen l’exercici com a eina
terapèutica, i aconsellen als pacients que facin unes rutes
amb diferents graus de dificultat que han estat prèvia-
ment dissenyades i que es recullen en un tríptic.

• S’organitzen activitats d’exercici físic supervisades per un
tècnic i que han estat prèviament revisades per un espe-
cialista en medicina de l’esport. Durant l’any s’han dut a
terme dos grups d’exercici supervisat amb una durada de
sis mesos cadascun. 

Fires

Fa més de 15 anys que l’ABS de Tremp col·labora en la Fira
de Primavera a través d’un estand en el qual es duen a
terme diferents activitats comunitàries dedicades a la pro-
moció de la salut i la prevenció de la malaltia.

El 2009 l’estand ha estat dedicat a la promoció de l’activitat
física entre les persones sedentàries, dins del programa
PAFES que es du a terme conjuntament amb l’Ajuntament
de Tremp i la Secretaria General de l’Esport. 

La nostra participació en actes públics del municipi és molt
positiva, ja que en un espai curt de temps ens permet con-
tactar amb un nombre molt elevat de persones, en ocasions
poc freqüentadores dels serveis sanitaris, en el marc d’una
activitat lúdica. 
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Execució del pressupost

Gerència Territorial Alt Pirineu i Aran 15.277.095,24 euros

Font: Direcció Econòmica i d’Organització de l’ICS.

Gestió econòmica

Inversions i nous equipaments

Nou CAP de la Pobla de Segur

A l’octubre es va inaugurar el nou CAP de la Pobla de Segur,
amb una inversió de més de 3 milions d’euros en la cons-
trucció, i 140.000 euros en l’equipament. Té una superfície
construïda de 1.206,31 m2 i útil de 1.005,96 m2.

Consta de quatre plantes:

• Al soterrani hi ha la unitat del SEM i les sales de màquines.

• A la planta baixa hi ha l’entrada principal, amb una àrea
administrativa, una àrea d’urgències i consultes de medi-
cina familiar.

• A la primera planta hi ha l’àrea de pediatria, odontologia,
treball social, atenció a la dona (llevadora), l’aula d’educa-
ció sanitària i la zona de magatzems.

• La segona planta és tota per al personal sanitari, despatx
de coordinació, sala de reunions/biblioteca, vestidors, sala
de descans i dormitoris.

• A la tercera planta hi ha la sala de rehabilitació.

Més centres on fer-se les mamografies

Durant l’any 2009 es van instal·lar quatre punts de conne-
xió de preses de corrent (CETAC), per tal que la unitat mòbil
de mamografies del Servei Català de la Salut pogués des-
plaçar-se a diferents localitats per poder realitzar les corres-
ponents mamografies a la població diana (es van instal·lar
al CAP del Pont de Suert, CAP de Sort, CAP d’Oliana i al
Consultori d’Esterri d’Àneu).

Nova seu de la Gerència Territorial 
Alt Pirineu i Aran 

Al febrer es va inaugurar a Tremp la seu de la Gerència Terri-
torial Alt Pirineu i Aran de l’Institut Català de la Salut. Les
noves oficines estan ubicades a la planta baixa del nou Cen-
tre d’Atenció Primària de Tremp. Tenen una superfície de
292,67 m2 (220,5 m2 útils), així com tres places de pàrquing i
van tenir un cost d’uns 400.000 euros.

La instal·lació vol oferir una millor qualitat de treball per als
19 professionals que duen a terme la gestió de l’atenció pri-
mària a l’Alt Pirineu.



Resumen Abstract

Generalitat de Catalunya

Departament de Salut

© Institut Català de la Salut

Gerència Territorial Alt Pirineu i Aran

Sant Jordi, 13
25620 Tremp
Tel. 973 65 22 60
www.gencat.cat/ics

Coordinació: Elena Gallart Casals i Josep Ramon Gasa Capdevila

Realització: Hores extraordinàries, SL
Disseny gràfic: Víctor Oliva. Disseny gràfic SL
Fotografies: Quim Roser i arxiu de la Gerència Territorial
Impressió: B-2/c Gràfiques, SL
Dipòsit legal: B-27.946-2010

La Gerencia Territorial Alt Pirineu i Aran representa la
singularidad territorial y organizativa de las comarcas
pirenaicas de Lleida, singularidad que viene determinada
por el ámbito geográfico que engloba y se evidencia en la
complejidad de la red de comunicaciones, la baja densidad
demográfica debido a la dispersión y ruralidad de la
población, así como el marcado envejecimiento de la
misma. Todos estos aspectos configuran una atención
primaria de especial complejidad por su atomización, pero
con voluntad de ofrecer unos servicios sanitarios
accesibles, equitativos, próximos y de calidad para la
ciudadanía del Pirineo. 

Esta memoria explicita el arraigo, motivación y fidelidad
de los profesionales de nuestra organización a un
territorio singular, pero fundamentalmente a sus
ciudadanos, que son quienes dan razón de ser a nuestra
voluntad de servicio público. 

The Alt Pirineu i Aran Regional Management reflects the
unique regional organization of the counties in the
Pyrenees of Lleida, which is determined by the geographic
area and can be seen in the complexity of the
communication network, as well as the low demographic
density due to dispersion, the rural nature of the region,
and the marked ageing of the population. All these
features combine to make it particularly complicated to
provide primary care, but it is the management’s aim to
provide the people of the Pyrenees region with quality
healthcare services that are accessible and comparable to
those provided in other regions.  

This report describes the background, motivation and
loyalty of the professionals in the organization in a unique
region, but, above all, it describes the people of this
region, who are the driving force behind this public
service. 
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