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Desplegament del programa 

Persones de Risc COVID-19 

des dels Equips d’Atenció 

Primària

25 de febrer de 2021



S/ Ordre de la sessió

— Benvinguda i introducció

— Els 3 pilars del Programa de prevenció Persones de Risc 

— Les dades clau del Programa de Persones de Risc

 El paper de l’Atenció Primària 

 L’atenció de les persones de risc des de l’Atenció Primària clau per 

evitar la 4a onada

 Metodologia d’estratificació per identificar les persones de més risc 

davant la COVID-19

— Operativa del programa

 Quins professionals poden fer aquestes trucades? 

 Contingut del qüestionari 

 Interface del formulari per centres que fan servir sistemes alternatius a 

ECAP i gestió d’alta per accedir-hi 

 Interface del formulari en l’ECAP i accés als fitxers

— Tancament 

— Preguntes 
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S/

Els 3 pilars del 

programa

Anna Buisan Alvarez

Cap de l’Oficina d’Estratègia – Àrea de Ciutadania, Innovació i 

Usuari al Servei Català de la Salut



Adoptar una estratègia 

proactiva i sistèmica del 

Sistema de Salut de Catalunya 

per les persones de risc en 

vers la COVID19 davant la 

pandèmia provocada pel SARS-

Cov2 establint mesures 

preventives diferenciades per a 

cada segment poblacional de 

risc per tal d’evitar el seu 

contagi

S/ Objectius globals del programa



S/ Els tres pilars del Programa de Persones de 
Risc davant la COVID 19

Campanya de 

sensibilització

Programa 

d’atenció 

personalitzada 

des dels EAPs

Pla 

d’informació a 

públics 

prioritzats 



Fase 0 Fase 2

S/ Fases del programa de persones de risc

Fase 1 Fase 3



Info a persona risc i convivents

Salut Emocional

Activitat física i mental

Alimentació

Relacions socials

Atenció a la salut

S/ Estratègia sota el lema ”Tu pots ser de risc, no 

t’arrisquis” amb 6 verticals de continguts



43.507 
seguidors

12.664 
seguidors

S/ Comunitat digital



Si cuides alguna persona amb condició de risc ⚠️, és important extremar les 
precaucions i conèixer com prevenir-la dels contagis de la COVID-19:

🧠 Sigues conscient del risc de contagi de cada activitat que duguis a terme.
🙅♂️ Exposa’t el mínim possible.
😷 Limita l’activitat social i no facis activitats sense respectar les mesures de protecció.
🌳 Prioritza activitats a l’aire lliure i amb el teu grup estable de convivència.

👉 Recorda, a canalsalut.gencat.cat podràs trobar més informació per preservar la salut 
de les persones amb condició de risc. 📱

S/ Consells per prevenir els contagis del covid-19

http://drive.google.com/file/d/1tjR73fvSgISzyLqdPblb_32CWdufD3rL/view
http://drive.google.com/file/d/1tjR73fvSgISzyLqdPblb_32CWdufD3rL/view


La por 😰, l’angoixa 😣, la tristor 😢 o la preocupació 😔 són emocions totalment normals amb la situació 

d’alerta sanitària que estem vivint. 

👉 Per això, si ets una persona amb condició de risc no deixis de banda la teva salut emocional. 💙 Et donem 

suport amb aquesta aplicació web: GestioEmocional.cat (accessible des de telèfon, tauleta i ordinador).  

Allà et faran un seguit de preguntes que t’ajudaran a avaluar el teu estat d’ànim, a proporcionar-te eines per 
l’autogestió de les emocions i, en cas necessari, obtenir l’atenció psicològica d’un professional. 

👉 Informa’t sobre la resta de punts a seguir per preservar la teva salut si ets una persona de risc a

canalsalut.gencat.cat. 📱

S/ Salut emocional



Ser una persona activa física i mentalment és molt important quan ets una persona amb condició de risc! 🚨 I ho 

pots aconseguir de manera senzilla seguint aquests consells:

💪 Fes activitat física adaptada a les teves possibilitats, uns 30 minuts cada dia.

🧠 Mantén la ment desperta: aprendre noves aficions, llegir, prendre l’aire… 

😊 Estigues actiu també a casa. Moveu-te cada 2 hores, caminant per casa o fent algun exercici físic senzill.

🧠 Mentén una bona higiene personal i de la llar per sentir-te bé i estructurar el dia.

🛌 Dorm les hores necessaries.

🧠  Mantén i respecta una rutina habitual.

👉 Informa’t sobre la resta de punts a seguir per preservar la teva salut si ets una persona de risc a 

canalsalut.gencat.cat. 📱

S/ Activitat física



Una bona salut en les persones de risc també comença 

per una bona alimentació. 😋 Així que recorda aquests 

consells:

🍎 Realitza una alimentació completa, equilibrada, 

variada i adequada a les teves necessitats i gustos, 

prioritzant productes frescos, integrals i de temporada.

🚰 Hidrata’t bé bevent aigua.

😊 Gaudeix del menjar a taula: dedica-hi temps i mastega 

poc a poc!

⚖️ Intenta mantenir un pes estable.

📝 Si cal, planifica els àpats i fes una llista de la compra 

setmanal per organitzar-te.

👉 Descobreix la resta de punts a seguir per preservar la 

teva salut si ets una persona de risc a

canalsalut.gencat.cat. 📱

S/ Alimentació



Compartir informació sobre el teu estat de salut i emocional amb els familiars 

o les amistats quan ets una persona de risc és imprescindible. 😊💬

I sobretot, és molt important que demanis ajuda si la necessites. 🆘

Perquè recorda, tot i que ara no és recomanable el contacte físic, sí que podem 
mantenir les relacions socials a través d’altres mecanismes i extremant precaucions:

📱 Les noves tecnologies com el telèfon mòbil o l’ordinador connectats a 

Internet són una bona opció per estar en contacte.

🌳 Si vols veure les teves persones estimades millor que ho facis a l’aire lliure, 

mantenint la distància de seguretat (uns 2 metres) i tots amb mascareta.

🏠 I si reps visites, no descuidis aquestes mesures i ventila bé la casa (durant 

i després de la visita).

👉 Informa’t sobre la resta de punts a seguir per preservar la teva salut si ets 
una persona de risc a canalsalut.gencat.cat. 📱

S/ Relacions socials



Recorda que si ets una persona amb condició de risc, o al càrrec d’alguna persona amb 

aquesta condició ⚠️, els centres d’atenció primària i els hospitals són llocs segurs i que 

en cas de necessitat, no deixis d’anar-hi. 🏥

👉 A més, sempre que ho necessitis també pots contactar amb els teus professionals 

sanitaris 🧠 , trucar al 061 📞 o fer una eConsulta a través de la Meva Salut 📱.

S/ Atenció a la salut



S/ Materials pels EAPs

Infografia a la ciutadania, 
col·lectius de risc i cuidadors

Materials de recurs per les xarxes 

socials digitals i pantalles de les sales 

d’espera



S/ Materials pels EAPs

http://videosalut.gencat.cat/

http://videosalut.gencat.cat/


S/ Materials pels EAPs



510.000 unitats de 

fulletons distribuïdes a 

557 equipaments 

(EAPs, CUAPs i 

hospitals)

S/ Materials per la ciutadania



S/ Materials per la ciutadania

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-
ncov/ciutadania/que-es-coronavirus/persones-de-risc/

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/que-es-coronavirus/persones-de-risc/
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S/

El paper de 

l’Atenció Primària

Esther Limón Ramírez

Metgessa de Família. Mataró-7. ICS
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 L'atenció primària de salut és el primer punt d'accés a l'assistència sanitària. A
la resta de serveis del sistema públic hi accedireu per derivació des de l'atenció
primària, excepte al 061/Salut Respon o a les urgències mèdiques, on us
podeu adreçar directament si teniu una urgència i no podeu anar al CAP.

 Els serveis d’atenció primària ofereixen diagnòstic i atenció als principals
problemes de salut aguts i crònics, assistència sanitària i social, i serveis de
promoció de la salut, d'atenció preventiva, curativa i rehabilitadora, servei
d'atenció a domicili, atenció urgent o continuada i atenció a la salut sexual i
reproductiva.

 Els serveis d’atenció primària els garanteix el CatSalut i formen part de la
Cartera comuna bàsica, que són els serveis assistencials coberts de manera
completa per finançament públic.

S/ El paper de l’Atenció Primària
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• Diagnòstic i atenció als principals problemes 
de salut aguts (COVID) i crònics

• Servei d'atenció a domicili, atenció urgent o 
continuada

• Suport a residències, escoles

• Actuacions comunitàries de cribratge 

• Vacunació poblacional

23

S/ I en temps de COVID
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S/

L’atenció de les 

persones de risc des de 

l’Atenció Primària clau

per evitar la 4a onada
Albert Boada Valmaseda

Metge de família - Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut
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• la centralitat en les persones, família i comunitats

• l’atenció integral

• la continuïtat de les cures

Solera Albero Juan, Tárraga López Pedro Juan. La Atención Primaria de Salud: más necesaria que nunca en la crisis del Coronavirus. JONNPR  [Internet]. 2020  [citado  2021  Feb  23] ;  5( 5 ): 468-
472. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2529-850X2020000500001&lng=es.  Epub 19-Oct-2020.  http://dx.doi.org/10.19230/jonnpr.3655.

S/ Principals elements del model integral de 

la APIC



27

Capacitat de resolució:

equips interdisciplinaris 

serveis de qualitat

Coneixement de la població:

socioeconòmic 

cultura 

riscs 

factors protectors

Coneixement del territori: 

comunitària

S/ Principals elements del model integral de 

la APIC
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80% malaltia lleu

S/ Algunes dades COVID-19

14% malaltia greu 

hospitalització

5%   UCI
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• Atenció presencial a persones amb símptomes de COVID als CAPs

• Atenció a domicili a persones amb símptomes COVID

• Atenció a les residències

• Atenció telefònica de seguiment a persones amb símptomes COVID

• Atenció telemàtica: mail, e-consulta, videotrucada

• Proves diagnòstiques: PCRs, TAR, Serologies (a CAPs i domicilis).

• Suport a familiars d’afectats (ansietat, dol,...)

• Vacunació

• Atenció a tota la resta de patologies agudes i cròniques

S/ Què estem fent a Atenció Primària i Comunitària?
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Edat

S/ Factors de risc en la COVID
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Cita d’on surten aquests quadres

S/ Factors de risc en la COVID



Actuació prevista des del Equips d’Atenció Primària

•

Procediment d’acompanyament i suport proposat:

1. Contacte i anàlisi 
persona de risc COVID

2. Informació del 
risc

3. Consells de protecció, sospita i 
seguiment

4. Valorar estat 
immunitat 

COVID

5. Valorar proposta 
seguiment assistencial

Info de la web amb consells + 
entrega flyer

Prescripció d’eines com La Meva 
Salut, eConsulta, Stop COVID i Gestió 
Emocional.cat

Reforç circuit accés EAP o per 
consulta urgent 061

Variables clíniques 
de sospita:
- Temperatura
- Oximetria

Recomanar presa de 
temperatura. 

En aquells casos que 
EAP ho consideri 
necessari, proposar 
el seguiment 
assistencial



PCC/MACA o residència 

o llarga estada o 
ATDOM

Edat Estrat Població Immunitzats

AP Farmàcia

Amb visita 
darrers 3 mesos

Sense visita 
darrers 3 mesos

Sense visita 
darrer any

Amb 

dispensació 

darrers 3 
mesos

Sense 

dispensació 

darrers 3 
mesos

Sense 

dispensació al 
2020

No

16-44 anys Alt 3.101 309 2.084 708 116 2.149 643 643

16-44 anys Molt alt 2 0 1 1 1 1 1 1

45-64 anys Alt 363.786 22.033 220.654 121.099 29.688 241.922 99.831 99.831

45-64 anys Molt alt 1.386 175 936 275 44 884 327 327

65 o més anys Alt 805.239 31.317 471.874 302.048 86.483 525.800 248.122 248.122

65 o més anys Molt alt 370.531 16.754 265.978 87.799 9.541 278.130 75.647 75.647

Sí

16-44 anys Alt 1.187 342 669 176 11 687 158 158

16-44 anys Molt alt 18 8 6 4 0 8 2 2

45-64 anys Alt 12.636 1.597 8.730 2.309 299 8.554 2.485 2.485

45-64 anys Molt alt 2.989 906 1.713 370 27 1.618 465 465

65 o més anys Alt 23.153 1.809 17.201 4.143 556 16.316 5.028 5.028

65 o més anys Molt alt 171.240 26.562 125.532 19.146 1.287 117.532 27.146 27.146

Carolina 

NOTA: Actualitzades les xifres es prioritza la realització de trucades els col·lectius d’Alt Risc i Molt Alt Risc (segments 1, 2 i 3) que durant el darrer any no han tingut contacte 
amb el Sistema Públic de Salut per recomanar la programació d’una visita assistencial.
Es decideix també, una vegada es realitzin totes les trucades als segments 1, 2 i 3, contactar amb segments de Molt Alt Risc majors de 45 anys (segment 4).

Segments prioritzats per el seguiment des 
dels Equips d’Atenció Primària

SEGMENTS DIANA PER TRUCADA INFORMATIVA i/o 
PROGRAMAR ACTE ASSITENCIAL TENINT EN COMPTE EL 
CONTEXT ACTUAL. 

UN TOTAL DE 213.555 TRUCADES. 
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S/ Podem arribar a més persones?

“…será imposible proteger la salud de la población y reducir su 
mortalidad en el contexto de la pandemia por COVID-19 sin el 
mantenimiento y fortalecimiento de la AP. No sólo para una 
adecuada prevención, contención y atención de la epidemia, sino 
también para la atención y el cuidado del resto de problemas de 
salud que seguirán afectando a la población”.

Sergio Minué. Contra el coronavirus, más Atención Primaria que nunca.AMF 2020
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S/

Metodologia d’estratificació 

per identificar les persones 

de més risc davant la 

COVID-19
Emili Vela Vallespin

Unitat d’Informació i Coneixement – Àrea de Sistemes

d’Informació del Servei Català de la Salut
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S/ Justificació

Sergio Minué. Contra el coronavirus, más Atención Primaria que nunca.AMF 2020
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S/ Característiques

Sergio Minué. Contra el coronavirus, más Atención Primaria que nunca.AMF 2020
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S/ Objectiu
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S/ Mètodes
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S/ Estratificació
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S/ Estratificació
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S/ Bondat de l’ajust
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S/ Validació amb la segona onada
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S/ Validació amb la segona onada
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S/ Característiques: estrat de risc molt alt



46

S/ Característiques: estrat de risc alt
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S/ Característiques: estrat de risc moderat
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S/ Característiques: estrat de risc baix
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S/ Situació actual
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S/ Situació actual
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S/ Situació actual
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S/ Situació actual



53

S/ Utilitats
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S/

Quins professionals poden 

fer aquestes trucades?

Evolució del rol de Gestor/a Covid

Anna González Abad

Gerent de Professionals – Àrea d’Organitzacions i 

Professionals del Servei Català de la Salut



S/ Context COVID-19

Font: Departament de Salut



Sessions grupals Anàlisi de dades

S/ Procés de treball

Conclusions

En aquest procés han participat

97 professionals de l’Atenció 
Primària, de diferents perfils i 
territoris de Catalunya

• Direcció AP
• Director/a d'Equip
• Coordinador Administratiu/va
• Metge/essa
• Infermer/a
• Gestor/a Covid

• DEAP
• DAP
• Referent de Gestió i Serveis
• Metge/essa
• Infermer/a
• Gestor/a Covid



S/ Conclusions

Tendència sobre les noves funcions vinculades amb la 

pandèmia que podrien assumir els/les gestors/es covid

Vacunació
Programar vacunes (1a i 2a dosi)

Col·laborar en l'organització i la logística de vacunació

Facilitar informació sobre la vacunació

Realitzar els registres de vacunació

Covid
Educació sanitària del cas i facilitar informació del procés assistencial

Fer seguiment de pacient covid, canalitzar i resoldre consultes, etc.

Gestionar incidències, IT’s, etc.

Identificar el risc social i derivació a serveis socials si es requereix

Promoure l'ús de les eines digitals (LMS, ContacteCovid.cat i Radar COVID).

Crònics
Realitzar contacte telefònic per valorar necessitats assistencials

Programar visites, proves, etc.

Donar suport en la preparació prèvia de visites de control

Revisar alertes de properes caducitats de plans de medicació

Usuari/àries
Programar/ reprogramar visites

Canalitzar demandes no assistencials

Informar i donar suport en activitats preventives i de promoció de la salut

Formar i informar els ciutadans que ho precisin sobre eines digitals (p.ex.LMS)
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S/

Contingut del 

qüestionari

Albert Boada Valmaseda

Metge de família - Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut
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S/

Interface del formulari per 

centres que fan servir 

sistemes alternatius a ECAP 

i gestió d’alta per accedir-hi 

Albert Boada Valmaseda

Metge de família - Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut
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XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX
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• Cada centre hauria de facilitar-nos un llistat d’usuaris que hauran de 
tenir accés a l’eina. Per a facilitar la tasca, adjuntem un fitxer Excel per a omplir 
amb les dades dels professionals que hauran d’accedir. Si teniu qualsevol dubte 
amb el fitxer, us podeu posar en contacte amb jordi.fuster@catsalut.cat

• Un cop tinguem el fitxer, es procedirà a crear usuari i contrasenya. 
Posteriorment  donarem els permisos necessaris per a que es visualitzin les 
dades dels centres corresponents.

• En aquest punt, ja es pot accedir a l’aplicatiu amb els usuaris facilitats 
al fitxer Excel. Enviarem un correu de confirmació d’accés, facilitant la guia d’ús 
per a navegar per la plataforma. 

S/ Pasos per gestionar l’accés al formulari

mailto:jordi.fuster@catsalut.cat
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S/

Interface del formulari en 

l’ECAP

Assumpta Puig-Pey Saurí

Àrea d’Atenció a la Ciutadania (ECAP) | Direcció estratègica i Qualitat

de l’Institut Català de la Salut



25 de Febrer 2021

Barcelona
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Alertes epidemiològiques a ECAP
Pacient COVID RISC COVID-19

Mª Assumpta Puig-Pey Saurí



S/ Recerca d’usuari
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ECAP Administratiu ECAP RUP
ECAP Sanitari

S/ Delegació d’alertes
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A la pantalla que apareix es pot seleccionar el nivell de risc 
dels pacients als que es vol trucar i marcar els pacients amb els 
que ja s’ha contactat.

El llistat de pacients prioritzats es troba a l’opció Pacients no 
visitats recentment amb risc molt alt o alt de COVID19 (per 
trucar)

S/ Llistats al SISAP adminsitratiu



• Podem accedir a les alertes epidemiològiques 
des de tres punts de l’ECAP, prèvia cerca de la 
ciutadania  
– Programació per motius
– Programació de visites 
– Menú gestions sanitàries

• Alertes epidemiològiques 

79

S/ Accés a alertes epidemiològiques
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S/ Alertes epidemiològiques des de Programació per motius 
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S/ Visites metge, infermera, altres
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S/ Alertes epidemiològiques des de l’ECAP sanitari
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Esborrar, si  ja hem guardat la prova 

Guardar

L’enquesta es divideix en 5 blocs 
1. Acollida, presentació, confirmació de dades i identificació de 

l’interlocutor
2. Programació de visita assistencial  
3. Informació COVID 19
4. Valoració social
5. Cloenda 

Visualització de proves 

Ja s'està fent una prova

S/ ECAP Pacient Alt Risc COVID-19



Bloc 1. Acollida , presentació confirmació de dades i identificació de l’interlocutor 
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Bloc 2.  Programació de visita assistencial 
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Bloc 3. Informació COVID-19
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Bloc 3.  Informació



Bloc 4. Valoració Social 
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Bloc 4. Valoració Social 
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MOLT IMPORTANT : UNA VEGADA HE FET TOT EL TEST, HE DE 
CLICAR EL BOTÓ GUARDAR 

Bloc 4. Cloenda



• Durant la crisi de la COVID-19, s’ha desenvolupat un model 
predictiu per identificar les subpoblacions que tenen més 
risc de morir o de ser hospitalitzades, anomenat Estat risc 
COVID-19. 
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S/ ECAP Sanitari : Estat de rics COVID-19 al GMA
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– Intel·ligència activa

– Situacions d’especial cura

– Consulta espontània

– Procés atenció/ Nou pla de cures

– Problemes de Salut

– Consulta espontània

S/ Altres pantalles on està informat el Risc de 

COVId-19 GMA



• A partir de la combinació del risc de ser hospitalitzat,
del risc de necessitar cures intensives durant
l’hospitalització i del risc de morir es van establir 4
categories mútuament excloents, assignant totes les
persones a alguna d’aquestes categories:

– Risc molt alt: persones amb alt risc de morir per la COVID-19

– Risc alt: persones amb risc moderat de morir per la COVID-19, o bé amb alt risc de ser
hospitalitzades per la COVID-19 i alt risc de patir complicacions greus si això es produeix

– Risc moderat: persones amb alt risc de ser hospitalitzades per la COVID-19 o de patir
complicacions greus, o bé persones amb risc moderat de ser hospitalitzades per la COVID-19 i
risc moderat de patir complicacions greus si això es produeix

– Risc baix: resta de la població

Per més informació nota formativa 16 de febrer de 2021 a ECAP sanitari
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Oficina de projecte ECAP: oficinaprojecte.ecap.ics@gencat.cat

ECAP Blog: https://ecapics.wordpress.com

mailto:oficinaprojecte.ecap.ics@gencat.cat
https://ecapics.wordpress.com/
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S/

Accés als fitxers

Mireia Fàbregas Escurriola

MFiC. Responsable de l’Àrea de Definició del SISAP.



ECAP administratiu

Usuaris amb el rol de 

SISAP

S/ Com accedir als llistats de pacients a trucar 



S/ Pacients no visitats recentment amb risc molt alt o 

alt de COVID19 (per trucar)



S/ El llistat



S/ El llistat



S/ El llistat

Un cop el marquem, 
es marca per 

tothom



S/ El llistat

Actualització (cada dilluns)

Desapareixen del llistat si:
- Marques trucat
- S’omple el formulari



S/ Què fer si no es té el rol SISAP 

El referent de GIS o 

el responsable UP 

de l’EAP 



S/ Delegació alertes

Un cop donat 
accés al 
SISAP (Admin 
- rol SISAP) 
hem 
d’esperar fins 
el dilluns 
següent per 
accedir als 
llistats




