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La Regió Sanitària del CatSalut
Territori i població 1.1
Territori i població
Les regions sanitàries del CatSalut

La Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre abasta les comarques
del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, a més
dels municipis de la Bisbal de Falset i Margalef que, tot i ser del
Priorat, pertanyen a l'ABS de Flix (Ribera d'Ebre). En total són
54 municipis que ocupen el 10,5% de l'extensió de Catalunya.

La major part dels municipis de
la Regió no supereren els 2.000
habitants. I només n'hi ha 4 amb
més de 10.000 habitants.

Entre 501 i 2.000

habitants (46,3%)

Fins a 500 habitants (18,5%)

Entre 2.001 i 5.000

habitants (16,7%)

Entre 5.001 i 10.000

habitants (11,1%)

Entre 10.001 i 50.000

habitants (7,4 %)

Gràfic 1. Distribució dels municipis per nombre d'habitants
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La Regió Sanitària del CatSalut
Territori i població1.1

Població assegurada pel CatSalut
El CatSalut, com a asseguradora pública, és l’entitat encarregada
de reconèixer el dret a rebre l’assistència sanitària als ciutadans i
ciutadanes empadronats als municipis de Catalunya mitjançant el
lliurament de la targeta sanitària individual que identifica cada perso-
na i n'acredita la cobertura sanitària de forma individual i universal.

Per donar suport a la localització de les persones en les estructures
sanitària i administrativa, s’utilitza el registre central de persones as-
segurades (RCA). La població registrada a l'RCA (amb CIP assignat)
és la que té algun nivell de cobertura sanitària a càrrec del CatSalut.

L'any 2016 hi ha hagut 179.873 usuaris registrats a l'RCA, segons el
tall oficial de població 2016 aprovat pel Consell de Direcció del
CatSalut. Això significa que respecte a l'any anterior hi ha hagut una
disminució de l'1,21% (-2.197 assegurats).

Indicadors demogràfics RCA 2016

• L'índex d'envelliment continua incrementant-se i l'any 2016 és de
147,68% (145,23% l'any 2015). L'índex global de Catalunya és de
119,12%.

• El percentatge de sobreenvelliment també continua incrementant-
se i és de 18,4% (17,8% l'any 2015). A Catalunya, l'índex global
és de 16,4%

Des de l'any 2009 en què hi
va haver el màxim nombre
històric d'assegurats a les
Terres de l'Ebre, hi ha hagut
una davallada contínua any
rere any, amb una disminució
acumulada de 10.557
assegurats (-5,54%).

Pel que fa al nombre de població, al territori de la Regió hi ha
empadronat el 2,4% de la població de Catlaunya

Taula 1. Territori i població
* Dades corresponents als municipis de Margalef i la Bisbal de Falset

Font: IDESCAT. Dades de població segons el padró continu a 1 de gener de 2016

Població Extensió Densitat Increment Increment

en km2 de població 2016/15 2016/11

Baix Ebre 78.977 1.002,70 78,8 -0,97% -4,43%

Montsià 67.646 735,4 92,0 -1,28% -6,39%

Ribera d’Ebre 22.471 827,3 27,2 -1,11% -5,94%

Terra  Alta 11.761 743 15,8 -0,93% -8,45%

Priorat (*) 305 48,8 6,3 -8,26% 0,00%

Total Regió 181.160 3.357,20 54,0 -1,10% -5,61%

Total Catalunya 7.522.596 32.108,00 234,3 0,19% -0,23%

Amb dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESAT) referi-
des a l'any 2015, tant el creixement natural de la població com el
saldo migratori és negatiu a les quatre comarques de les Terres de
l'Ebre. En el conjunt de la Regió la taxa bruta de creixement natural
és de -2,56 i la taxa bruta del saldo migratori és de -3,73.
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Taula 2. Població assegurada per sexe i grans grups d'edat
Font: RCA tall oficial 2016

Homes  Dones Total

Nombre % Nombre % Nombre %

 0-14 anys 13.657 7,6% 12.625 7,0% 26.282 14,6%

15-44 anys 35.220 19,6% 31.798 17,7% 67.018 37,3%

45-64 anys 24.356 13,5% 23.405 13,0% 47.761 26,6%

65-74 anys 8.792 4,9% 9.243 5,1% 18.035 10,0%

75-84 anys 6.125 3,4% 7.526 4,2% 13.651 7,6%

85 anys o més 2.636 1,5% 4.490 2,5% 7.126 4,0%

Total 90.786 50,5% 89.087 49,5% 179.873 100,0%

Gràfic 2. Evolució del nombre d'assegurats del CatSalut a les Terres de l'Ebre 2006-2016

La Regió Sanitària del CatSalut
Territori i població 1.1
• L'índex de dependència global que l'any 2015 era de 55,6%, el

2016 ha passat a ser 56,7%. En el conjunt de Catalunya és del
52%.

• Un total de 30.961 assegurats tenen nacionalitat estrangera,
cosa que representa el 17,21% del total (17,7% al 2015). En el
conjunt de Catalunya el percentatge és del 13,55%.

• El grup més nombrós d'assegurats de nacionalitat estrangera és
el procedent de Romania, que representa el 32,1% del total
d'assegurats estrangers. El segon grup és el procedent del
Marroc, amb el 23,5%. I en tercer lloc està el grup amb
nacionalitat pakistanesa que és el 5,35%.



10 Regió Sanitària Terres de l'Ebre. Memòria 2016

Consell de Direcció

Unitat de Planificació
i Compra de Serveis

Unitat d'Atenció
al Ciutadà
i Qualitat

Unitat de Control
de Gestió

i Suport Operatiu

Consell de Salut

Gerent

Organigrama de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre

Unitat d'Atenció
Farmacèutica

Coordinació del SEM Tarragona-Terres de l'Ebre

La Regió Sanitària del CatSalut
Estructura organitzativa1.2

Estructura organitzativa
El Consell de Direcció és l'òrgan superior de govern de la Regió Sani-
tària, mentre que el Consell de Salut és l'òrgan de participació comu-
nitària. Les funcions de cadascun d'aquests consells són les que els
atribueixen, respectivament, els articles 26 i 31de la Llei 15/1990 d'or-
denació sanitària de Catalunya (LOSC).

El gerent assumeix la direcció i la gestió de la Regió Sanitària, així
com la representació plena del Consell de Direcció pel que fa a
l’execució dels acords que aquest adopta. El gerent té el suport de
les unitats que es mostren a l’organigrama:
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Línies estratègiques i projectes
Pla de salut 2.1
Pla de salut
El Pla de salut és el marc de referència per a totes les actuacions
públiques en matèria de salut que desplega la Generalitat de
Catalunya, amb l’objectiu principal de millorar la salut i la qualitat de
vida de la població.

El Pla de salut 2016-2020 s’estructura en quatre eixos:

• El compromís i participació dels ciutadans i dels professionals,
per apoderar-los a millorar la salut i el sistema sanitari.

• L’atenció de qualitat, amb uns serveis accessibles, resolutius i
integrats.

• El bon govern, que potencií l’avaluació i la transparència,
garanteixi la seguretat, incorpori la recerca en salut i s’adapti a
les necessitats dels territoris.

• La salut en totes les polítiques, que reforça el treball inter-
sectorial i interdepartamental que garanteixi l’equitat en salut.

A partir d’aquests eixos de transformació s’han definit 12 línies
estratègiques que contenen 58 projectes.

El Pla de salut 2016-2020 també proposa 10 àrees prioritàries de
salut que destaquen per ser causa de mortalitat, de morbiditat, de
discapacitat, de dependència i, en qualsevol cas, de patiment i
dolor. Aquests àrees són: el càncer, les malalties de l’aparell
circulatori -tant cardiovascular com cerebrovascular-, les malalties
de l’aparell respiratori, la salut mental i les addiccions, la gent gran i
la discapacitat, les malalties de l’aparell locomotor, les malalties
transmissibles, la vulnerabilitat en la infància i l’adolescència, i les
malalties minoritàries.

Pla de salut territorial de les Terres de l'Ebre
D'acord amb el Pla de salut de Catalunya, les regions sanitàries han
prioritzat 2-3 objectius per assolir de cara al 2020. En el cas de les
Terres de l'Ebre els objectius escollits són:

• Desplegar un model d'atenció territorial a les síndromes de
sensibilitat central.

• Reorganitzar de forma gradual l’assistència nefrològica integral i
crear la Unitat Funcional d’Assistència Nefrològica de les Terres
de l’Ebre.
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2.2
Desenvolupament dels projectes
més remarcables de la Regió
Model d'atenció territorial a les síndromes de sensibilitat
central (SSC)
Sota la denominació de síndrome de sensibilització central (SSC)
s’agrupen un conjunt de més de 50 malalties que podrien tenir un
origen fisiopatològic comú. Les tres malalties més paradigmàtiques
incloses en les SSC són la fibromiàlgia (FM), la síndrome de fatiga
crònica (SFC) i la sensibilitat química múltiple (SQM).

El fet que la simptomatologia moltes vegades sigui poc específica i
que el diaganòstic estigui molt condicionat a la confusió amb altres
patologies o a la comprovació de la perdurabilitat i la intensitat dels
símptomes, fa que en moltes ocasions s'allargui molt el temps que
transcorre entre l’inici dels símptomes i l'establiment del diagnòstic

L'any 2008, com a resultat d’una iniciativa legislativa popular, el
Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 203/VIII, que instava
el Govern a implantar un protocol d’actuació per a la FM i la SFC, i a
desenvolupar unitats hospitalàries especialitzades (UHE) amb una
accessibilitat garantida. Posteriorment, mitjançant l’Ordre SLT/115/
2010, es van regular determinats aspectes de les UHE. Des
d’aleshores ençà, s’han creat a Catalunya 16 UHE entre les quals
figura la de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta que és la referent
per a l’àmbit territorial de la Regió Sanitària.

Anteriorment, l’atenció primària, l’atenció especialitzada de salut
mental i els serveis de rehabilitació i reumatologia de l’Hospital de
Tortosa Verge de la Cinta havien posat en marxa a la Regió una
Unitat Funcional de Fibromiàlgia que només va arribar a desplegar-
se a les comarques del Baix Ebre i la Terra Alta.

Amb aquests antecedents i d'acord amb els objectius previstos en
el Pla de salut territorial de cara al 2020, les activitats proposades
per al 2016 han estat:

• Redacció del protocol conjunt de maneig de la FM, el protocol
conjunt de maneig de la SFC i del protocol conjunt de maneig de
la SQM.

• Constitució de la Unitat Funcional Territorial d’Abordatge de les
Síndromes de Sensibilitat Central i inici de les activitats
individuals, grupals i de coordinació entre nivells assistencials.

• Inici de la formació de referents d’atenció primària.

Al juny de 2016 l'Institut Català de la Salut ha posat en
funcionament la Unitat d’Expertesa de la Síndrome de
Sensibilització Central de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre que

Línies estratègiques i projectes
Desenvolupament dels projectes més remarcables de la Regió

El Departament de Salut ha
aprovat els criteris per a la
declaració d’idoneïtat de les
unitats d’expertesa
(Resolució SLT/1379/2016),
amb l’objectiu d’homologar-
ne el funcionament i la
qualitat  i poder garantir una
atenció adequada.
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2.2
s'ha ubicat físicament al CAP Baix Ebre de Tortosa. Al mes de juliol
s'ha fet l'auditoria externa per a l’acreditació de la Unitat i al
novembre s'ha dictat la Resolució d'idoneïtat.

Es tracta d’una unitat multidisciplinària formada per professionals
d’infermeria, medicina familiar i comunitària, medicina interna,
reumatologia, tant de l’àmbit de l’atenció primària com de l’Hospital
de Tortosa Verge de la Cinta. També compta amb la participació
d’especialistes en psicologia clínica, psiquiatria i rehabilitació.

Els objectius de la Unitat d’Expertesa de la Síndrome de
Sensibilització Central són els següents:

• Garantir el desplegament del Programa d’atenció a la síndrome
de sensibilització central al territori.

• Abordar l’assistència mitjançant l’equip multidisciplinari.

• Atendre els pacients al nivell assistencial corresponent segons
els criteris de derivació establerts.

• Coordinar les entitats proveïdores d’atenció primària amb
l’atenció especialitzada bàsica.

• Col·laborar amb altres proveïdors de recursos sanitaris quan
calgui.

• Organitzar les sessions de formació continuada o els tallers
adreçats als professionals de la mateixa unitat, als referents dels
EAP i als dels centres col·laboradors.

• Participar en projectes d’investigació i recerca.

Programa de cribratge del càncer de còlon i recte
El Programa estableix el desplegament del cribratge de càncer
colorectal mitjançant la prova de detecció de sang oculta a la femta
a la població entre 50 i 69 anys de la Regió, amb una periodicitat bi-
ennal,  i la realització d’una colonoscòpia a aquells pacients amb
resultat positiu.

El Programa es va inciciar al maig del 2012 a l'ABS Tortosa Est i
s'ha anat estenent progressivament per comarques.

Taula 3. Desplegament del Programa de cribratge del càncer
de còlon i recte per comarca

Baix Ebre Maig 2012

Montsià Juny 2014

Terra Alta Octubre 2015

Ribera d’Ebre Abril 2016

Aquest deplegament progressiu fa que en algunes ABS s'estigui fent
la primera volta mentre que en altres ja se n'està fent la tercera:

Aquest any 2016 s'ha iniciat
el Programa a la Ribera
d'Ebre, completant així el
desplegament a les 4
comarques.

Línies estratègiques i projectes
Desenvolupament dels projectes més remarcables de la Regió

L'any 2016 ja s'hi han fet 104
visites, de les quals 67 han
estat primeres visites.
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2.2
Taula 4. Desplegament del Programa de cribratge del càncer de còlon i recte per ABS

ABS Inici Primera volta Segona volta Tercera volta

Tortosa Est Maig 2012 Finalitzada 2013 Finalitzada 2015 En procés 2016

Tortosa Oest Octubre 2012 Finalitzada 2013 Finalitzada 2015 Inici març 2017

L’Aldea-Camarles-L’Ampolla Abril 2013 Finalitzada 2014 Finalitzada 2016 -

Ulldecona-La Sénia Juny 2013 Finalitzada 2014 Finalitzada 2016 -

L’Ametlla-El Perelló Setembre 2013 Finalitzada 2014 Finalitzada 2016 -

Sant Carles de la Ràpita-Alcanar Octubre 2013 Finalitzada 2014 Finalitzada 2016 -

Deltebre Desembre 2013 Finalitzada 2014 Finalitzada 2016 -

Amposta Juny 2014 Finalitzada 2015 Inici gener 2017 -

Terra Alta Octubre 2015 Finalitzada 2016 - -

Flix Abril 2016 En procés 2016 - -

Móra la Nova-Móra d’Ebre Inici febrer 2017 - - -

Taula 5. Població convidada i participants en les ABS en què ha finalitzat ronda l’any 2016
1 Calculat sobre la població elegible (excloent de la població convidada aquella que no compleix els criteris del

Programa)=20.212 persones
2 Hi manca la participació ocasional per reinvitació durant els primers mesos de 2017

ABS Inici Població convidada Participants % de participació1

Flix2 (1a volta) Abril 2016 2.178 1.176 54,0%

Terra Alta (1a volta) Octubre 2015 2.993 1.993 66,6%

L’Aldea-Camarles-L’Ampolla (2a volta) Setembre 2015 2.281 1.311 57,8%

L’Ametlla-El Perelló (2a volta) Octubre 2015 2.120 1.136 54,1%

Deltebre (2a volta) Febrer 2016 2.755 1.548 57,0%

Ulldecona-La Sénia (2a volta) Octubre 2015 2.714 1.761 65,8%

Sant Carles de la Ràpita-Alcanar (2a volta) Febrer 2016 5.343 2.883  54,6%

Total 20.384 11.808 58,4%

Resultats en les ABS finalitzades
Dels 772 casos positius de les ABS finalitzades l’any 2016, el
96,5% (745 casos) han acceptat fer la prova de colonoscòpia, la
majoria de les quals, un 96,4%, ja estan realitzades (718 proves).

Taula 6. Positivitat en les ABS en què ha finalitzat ronda l’any
2016
1 Hi manca la participació ocasional per reinvitació durant els primers mesos de

2017

ABS Proves positives1 %

Flix (1a volta) 82 7,0

Terra Alta (1a volta) 140 7,0

L’Aldea-Camarles-L’Ampolla (2a volta) 88 6,7

L’Ametlla-El Perelló (2a volta) 66 5,8

Deltebre (2a volta) 98 6,3

Ulldecona-La Sénia (2a volta) 111 6.3

Sant Carles de la Ràpita-Alcanar (2a volta) 187 6,5

Línies estratègiques i projectes
Desenvolupament dels projectes més remarcables de la Regió

El percentatge de positivitat
global ha estat del 6,5%.
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2.2
Taula 7. Resultats de les colonoscòpies realitzades en les ABS
en què ha finalitzat ronda l’any 2016
* Sense lesions neoplàstiques, pòlips, adenomes o malaltia inflamatòria intestinal.

Resultat Nombre %

Càncer invasiu 32 4,5%

Càncer in situ 19 2,6%

Adenomes d'alt risc 104 14,5%

Adenomes de risc mitjà 186 25,9%

Adenomes de baix risc 142 19,8%

Poliposi 44 6,1%

Malaltia inflamatòria intestinal 12 1,7%

Pòlip hiperplàstic 54 7,5%

Normal* 125 17,4%

Total 718 100,0%

Increment de la resolució de l’atenció primària

Telecura i teleostomia
Al maig de 2014 es va implantar el Projecte d’expertesa en telecura
que permet consultar telemàticament, amb una infermera experta,
tots els processos de ferides cròniques més complicats, amb
l’objectiu d’escurçar el temps de curació i atendre el pacient en el
seu CAP de referència o el propi domicili, proporcionant-li major
confort i estalviant temps i recursos.

Els professionals referents de cures de cada EAP del territori poden
programar una visita virtual al mòdul de telecura, fer una valoració,
tant del pacient com de l’úlcera, i adjuntar-ne una foto. El referent
hospitalari visualitza la foto, consulta les dades i proposa un
tractament.

Amb el Projecte de teleostomia -que es va iniciar al mes d’octubre
del 2014-  es vol donar resposta a les necessitats que tenen els
pacients ostomitzats per mitjà de dues modalitats assistencials:
consulta presencial (ubicada a la consulta de cirurgia de l’HTVC) i
consulta virtual lligada al programa ECAP. En la primera fase, els
professionals de la Comissió Territorial de Ferides Cròniques són els
responsables de portar a terme les consultes virtuals.

Aparell locomotor
Durant l’any 2016 s’ha mantingut la implantació de les millores del
model d’atenció a patologies de l’aparell locomotor en l’ABS
L’Ametlla de Mar-El Perelló, mitjançant la figura de l’expert clínic en
patologia osteoarticular a l’EAP L’Ametlla-Perelló i UFG Delta, amb
els objectius específics de:

• Prestar l’atenció en una consulta immediata al mateix centre
d’AP per part de l’expert clínic d'atenció primària

L'objectiu és reduir la
mortalitat i la incidència
d'aquest tipus de càncer
descobrint-lo en estadis més
inicials, així com detectar i
tractar les lesions que en són
precursores.

Línies estratègiques i projectes
Desenvolupament dels projectes més remarcables de la Regió

Durant l’any 2016 s’han
realitzat un total de 80 visites
de telecures i 20 de
teleostomies

Amb l’increment de la
resolució de l’atenció
primària per a consultes de
baixa complexitat s’espera
reduir el temps d’espera de
visita a l’especialista i a les
proves diagnòstiques.
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2.2
• Posar en marxa protocols consensuats seguint les guies de

pràctica clínica

• Fer un pla de comunicació interna i externa, pla de qualitat i
seguretat

Respecte al 2014 enguany s'han reduït un 62% les derivacions des
de l’ABS L’Ametlla de Mar-El Perelló al Servei de Traumatologia de
l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.

Oftalmologia
S’ha portat a terme la formació de 25 professionals de les diferents
ABS del territori en el nou model d’atenció oftalmològica.

El model ha permès disminuir un 7,47% les derivacions al Servei
d’Oftalmologia (613 derivacions menys).

Dermatologia
El projecte d’increment de resolució en dermatologia s’ha dut a
terme en 9 de les 11 ABS de la Regió (Amposta, Deltebre, Flix,
Móra la Nova-Móra d’Ebre, Sant Carles de la Ràpita-Alcanar, Terra
Alta, Tortosa Est, Tortosa Oest i Ulldecona-La Sénia).

Les accions realitzades han estat:

• Creació del Grup Territorial en Teledermatologia

• Integració d’un expert clínic en dermatologia (visita clínica de
dermatologia, dermatoscòpia i crioteràpia).

• Actualització clínica dels criteris de derivació a dermatologia.

• Formació a l’equip en derivacions, teledermatologia i dermato-
logia clínica.

• Creació d’una comissió de resolució per treballar la millora de les
derivacions.

• Creació d’una comissió territorial amb professionals formats en
crioteràpia i dermatoscòpia per a la realització de crioteràpia als
centres del territori.

Durant el 2016 les derivacions al servei de dermatologia s'han
mantingut pràcticament igual que al 2015 en què es van disminuir en
un 11,33%.

Interconsulta sense pacient
En el marc de l’increment de resolució a l’atenció primària, una eina
fonamental és la possibilitat que des de l'atenció primària es puguin
realitzar interconsultes de forma virtual als diferents serveis de
l'atenció especialitzada, de manera que s’evita el desplaçament de
l’usuari i, al mateix temps, s’assegura el continuum assistencial.

Durant l’any 2016 s’han fet un total de 1.420 interconsultes sense
pacient des de l’atenció primària a l’atenció especialitzada.

Les interconsultes sense
pacient des de l’atenció
primària a l’atenció
especialitzada s'han
incrementat un 15,82%
respecte al 2015.

Línies estratègiques i projectes
Desenvolupament dels projectes més remarcables de la Regió

Entre els anys 2015 i 2016
s’ha estès el cribratge de
retinopatia diabètica a totes
les ABS del territori.
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2.2
Visites virtuals
Per tal de millorar l’accessibilitat a les consultes d’atenció primària,
l’any 2015 es va posar en marxa el projecte per incrementar les
visites virtuals a totes les ABS del territori que s’ha continuat
impulsant el 2016.

Les visites virtuals permeten desburocratitzar la consulta dels
professionals sanitaris i al mateix temps possibiliten augmentar la
interrelació amb l’usuari.

Les accions que s'han portat a terme a tot el territori són:

• Activitat formativa (presencial i en línia)

• Agenda de visites sense presència física (virtuals) a totes les
ABS.

• Enviament SMS o correus electrònics encriptats a pacients, amb
l'obtenció prèvia del seu consentiment (e-consentiment).

L’activitat realitzada durant
2016 es de 111.187 visites
virtuals, un 2,6% més que
l’any passat

Estratègia d’atenció a la cronicitat
El Departament de Salut va crear el Programa de prevenció i atenció
a la cronicitat (PPAC) amb l’objectiu d’aportar un nou model d’aten-
ció social i sanitària centrat en la persona que potenciï la promoció
de la salut i la prevenció dels factors de risc de les malalties
cròniques de més impacte, i desplegui l’atenció des de les fases
més incipients fins als estadis de més complexitat o dependència.

Per operativitzar el PPAC es van desplegar sis projectes estratègics:

• Desenvolupament de processos clínics integrats per a les
malalties cròniques de més impacte en tots els territoris.

• Potenciació de la protecció i la promoció de la salut i la prevenció
com a instruments per mantenir la salut i evitar la malaltia
crònica.

• Promoció de l’autoresponsabilització i l’autocura dels ciutadans
pel que fa a la seva salut, factors de risc i/o malalties.

• Desplegament de dispositius assistencials socials i sanitaris i
sistemes integrats adequats per donar atenció al pacient crònic i
a la persona dependent.

• Facilitació de l’atenció holística i proactiva del pacient crònic
complex.

• Incorporació de la racionalització en l’ús de fàrmacs.

Desplegament del PPAC a la Regió Sanitària
• S'apliquen les rutes assistencials per a quatre malalties: MPOC,

diabetis mellitus, insuficiència cardíaca i depressió. També està
presentada la ruta del pacient crònic complex.

• En totes les ABS del territori, els usuaris identificats com a PCC
o MACA estan inclosos en el Programa d’atenció al pacient

Línies estratègiques i projectes
Desenvolupament dels projectes més remarcables de la Regió
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2.2

Taula 8. Pacients crònics identificats a 31 de desembre

ABS Població assignada PCC MACA PCC+MACA PCC / Pob Assig MACA / Pob Assig

Terra Alta 11.238 242 56 298 2,15% 0,50%

Flix 7.589 203 58 261 2,67% 0,76%

L’Ametlla de Mar-El Perelló 9.106 189 18 207 2,08% 0,20%

Ulldecona-La Sénia 11.997 212 28 240 1,77% 0,23%

Tortosa Oest 22.512 508 88 596 2,26% 0,39%

Amposta 29.958 494 53 547 1,65% 0,18%

Tortosa Est 17.580 361 63 424 2,05% 0,36%

Deltebre 11.689 160 12 172 1,37% 0,10%

L’Aldea-Camarles-L’Ampolla 10.207 233 29 262 2,28% 0,28%

Móra la Nova-Móra d’Ebre 13.970 205 45 250 1,47% 0,32%

Sant Carles de la Ràpita-Alcanar 23.517 472 30 502 2,01% 0,13%

Total 176.286 3.279 480 3.759 1,86% 0,27%

• Atenció 7x24: es tracta d’un model d’abordatge als pacients
identificats com a PCC i MACA que permet prevenir les
reaguditzacions i garantir l’atenció els 7 dies de la setmana
durant les 24 hores, així com fomentar l’atenció al final de la vida
en el lloc més adequat. Aquest model es va iniciar l’any 2013 a
l’ABS Ulldecona-la Sénia, que és on està més consolidat.

L’any 2016, 337 pacients identificats com a PCC o MACA han
estat atesos d’acord amb aquest model, un 41,6% més que l’any
passat.

• Ús racional dels medicaments en els malalts crònics:

- S’ha treballat en un programa específic de revisió i conciliació
de tractaments farmacològics en els pacients PCC/MACA.
S’han estandarditzat i analitzat les taxes d’incidència de la
prescripció (nombre de prescripcions no adequades a les
recomanacions de seguretat i ús racional del medicament en
relació amb el nombre de pacients identificats com a PCC/
MACA).

- S’ha treballat per generalitzar les guies harmonitzades per a
les patologies amb rutes assistencials.

- S’han introduït mecanismes de millora de la seguretat clínica
gràcies a l’ús de la recepta electrònica.

• L’any 2016 s’ha mantingut l’activitat de subaguts a l'Hospital
Comarcal d’Amposta i a l'Hospital de la Santa Creu, amb un total
de 796 episodis comunicats al CMBD-SS. També s'ha iniciat la
contractació de llits de subaguts amb l'Hospital Comarcal Móra
d'Ebre.

crònic complex (PCC) i el Programa de malaltia crònica
avançada (MACA). El 2016 s’ha acomplert l’objectiu de mantenir
la prevalença de marcatges, tot augmentant la qualitat dels plans
d’intervenció individual i compartida (PIIC) associats.

A la Unitat de Subaguts de
l'Hospital Comarcal
d'Amposta es poden fer
ingressos de pacientes
identificats com a PCC o
MACA directament des de
l'atenció primària

Línies estratègiques i projectes
Desenvolupament dels projectes més remarcables de la Regió
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2.2
• En el Programa de pacient expert, s’han fet 7 grups sobre quatre

problemes de salut diferents, en què han participat 72 pacients.

Taula 9. Grups de pacients experts en funcionament per ABS

Malaltia/problema de salut Centre Pacients participants

Teràpia anticoagulant oral Deltebre 12

Diabetis tipus 2 El Temple 11

Diabetis tipus 2 Bítem 13

Diabetis tipus 2 Ulldecona 12

Insuficiència cardíaca Amposta 9

Deshabituació tabàquica Baix Ebre 7

Deshabituació tabàquica Baix Ebre 8

• S’han continuat potenciant els programes de promoció i
prevenció de la salut i prevenció de les malalties: Pla d’activitat
física, esport i salut (PAFES), Pla integral per a la promoció de
l’activitat física i l’alimentació saludable (PAAS) i programes de
prevenció del consum de tabac i ajuda a deixar de fumar (Atenció
primària sense fum, Embaràs sense fum, Hospitals sense fum,
Línia telefònica, Unitats de referència). Totes les activitats de
promoció i prevenció de la salut s’enregistren a la història clínica
d’atenció primària (ECAP).

 • El Govern de la Generalitat va promoure al 2014 el Pla
interdepartamental d’integració i atenció social i sanitària
(PIAISS) amb l'objectiu de promoure la transformació del model
d’atenció social i sanitària, per tal de garantir una atenció
integrada i centrada en la persona, capaç de donar resposta a
les seves necessitats.

En aquest sentit, a  la Regió es va iniciar, també al 2014, una
experiència innovadora a la ciutat d’Amposta que va permetre
realitzar un adequat seguiment sanitari i social dels usuaris. Amb
el suport de la Unitat de Sistemes d’Informació de la Gerència
Territorial de l’ICS Terres de l’Ebre, es va crear una aplicació
informàtica anomenada Salut+Social que va permetre la
coordinació entre els professionals de la salut i els dels serveis
socials.

És una aplicació web multicentre i multirol que permet establir un
flux de comunicació permanent entre els diferents professionals
de diferents àmbits (hospital de referència, hospital comarcal,
serveis socials, atenció primària de salut) per tal de coordinar i
agrupar els esforços i compartir informació dels usuaris
candidats al programa conjunt.

L’aplicació, a partir del registre de l’usuari i la seva alta a
l’aplicació, permet als professionals intercanviar informació de
l’usuari i intercanviar dades dels diferents moviments que es van
fent en cada visita.

El 2015 el projecte es va implantar a la ciutat de Tortosa, i durant
el 2016 s’han signat els convenis de col·laboració amb els

Línies estratègiques i projectes
Desenvolupament dels projectes més remarcables de la Regió

Salut+Social ha rebut
diversos premis durant el
2016: Premi a la Gestió
Sanitària de l'entitat BSalut-
Chiesi, Premi de la Fundació
TIC Salut  i Premi a la
Qualitat en Sanitat atorgat
per la Fundació Avedis
Donabedian
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2.2
consells comarcals de la Ribera d’Ebre, Terra Alta i Baix Ebre.

La valoració que en fan els professionals és molt positiva perquè:

- El concepte d’integració de serveis facilita l’atenció a l’usuari
des d’una visió global; no té sentit que els dos sistemes
d’atenció treballin de manera paral·lela o separada, ja que han
de confluir en una intervenció integral de la realitat de l’usuari.

- La posada en marxa d’un treball conjunt ha suposat un revulsiu
per a les organitzacions. Ha estat una empenta a la necessitat
d’establir mecanismes de treball i de comunicació i
coordinació entre els professionals sanitaris i socials que, per
diferents motius i circumstàncies, presentaven dificultats.

- La feina conjunta ha donat lloc a la consolidació i permanència
del concepte d’innovació en el dia a dia del treball professional,
i s’ha convertit en un element de millora contínua. La motivació
dels individus i dels equips és constant i permanent.

Durant el 2016 s'hi han
introduït 843 usuaris de l’EAP
Amposta i 1.184 usuaris de
Tortosa que han generat més
de 3.000 moviments.

Línies estratègiques i projectes
Desenvolupament dels projectes més remarcables de la Regió
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2.3
Pla integral d’urgències de Catalunya
El CatSalut, amb la col·laboració dels centres de la Xarxa Sanitària
Pública de Catalunya, posa en marxa cada any el Pla integral d’ur-
gències de Catalunya (PIUC) que reforça els recursos assistencials
habituals en les èpoques de l'any de més demanda assistencial. Les
línies d'actuació són:

• Campanyes de prevenció: vacunacions i consells a la població.

• Adequació i ampliació de l’oferta a tots els nivells assistencials.

• Reforç de la difusió d’informació sobre els recursos assistencials
que donen resposta en les èpoques de major demanda.

• Creació i ampliació dels sistemes d’informació que permeten co-
nèixer en tot moment la pressió assistencial dels diferents
recursos a fi d'activar els plans d’acció dels centres segons les
necessitats.

Actuacions en el PIUC d'hivern
• Vacunació contra la grip en la campanya anual del 46,4% de la

població de risc identificada com a tal.

• Canvis organitzatius als centres d’atenció primària: ampliació de
l'horari d'accés telefònic, agenda oberta d'infermeria, més espai
per a visites espontànies...

• Accions de coordinació entre l'atenció primària, l'atenció hospitalà-
ria, els equips PADES, l'atenció sociosanitària de referència, 061, i
els serveis socials; Programa de preparació a l'alta (Prealt).

 • Reforç en la contractació de serveis d'atenció sociosanitària per al
període de gener a març: contractació específica de 55 altes i
ampliació d'horaris dels 4 equips PADES del territori per cobrir la
franja horaria de 8 a 20 h.

• Reforç en la contractació d'altes hospitalàries per als períodes de
gener a abril i de novembre a desembre: 500 a l'Hospital de
Tortosa Verge de la Cinta, 34 a l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i
40 a l'Hospital Comarcal d'Amposta.

Pla d’actuació per prevenir els efectes de les onades de calor so-
bre la salut (POCS)
L'Agència de Salut Pública i el CatSalut coordinen cada any la posa-
da en marxa d'un conjunt d’actuacions per a prevenir els efectes de
les onades de calor sobre la salut. Els objectius d’aquest Pla són:

• Predir les possibles situacions meteorològiques de risc.

• Minimitzar els efectes negatius de les onades de calor sobre la sa-
lut, especialment als grups més vulnerables per l’edat, malaltia o
situació social.

• Coordinar les mesures i els recursos existents per fer front a una
possible onada de calor.

Aquest any els equips
d'atenció primària han atès
10.637 persones en situació
de risc (9.786 en els centres
de salut i 851 a domicili).

Per primer cop els usuaris
han pogut demanar per
internet visita específica per
a vacunar-se de la grip.

Desenvolupament de línies estratègiques i projectes
Pla integral d’urgències de Catalunya
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Seguiment de l'accessibilitat a les
proves diagnòstiques i a les
intervencions quirúrgiques
Proves diagnòstiques
El seguiment de la llista d'espera de proves se centra en les que
tenen categoria de diagnòstiques, per tant, se n'exclouen les de
seguiment, les de cribratge i les urgents. El termini màxim de
referència per a l’accés a les proves diagnòstiques és de 90 dies (o
de 30 dies si tenen prioritat preferent).

Taula 10. Situació a 31 de desembre de les llistes d'espera de
proves diagnòstiques per centres
1 Temps mitjà d'espera, en dies, dels pacients amb la prova realitzada

Nombre Temps mitjà Activitat

de pacients d’espera1 realitzada

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta 793 80 4.423

Hospital Comarcal Móra d’Ebre 115 9 4.133

Hospital Comarcal d’Amposta 318 22 4.840

Institut de Diagnòstic per la Imatge (Tortosa) 1.629 44 5.888

Total Regió 2.855 39 19.284

Total Catalunya 135.809 42 710.862

Aquest any el nombre de pacients en espera ha disminuïtun 28,9%
respecte a l'any anterior i el temps mig d'espera en 2 dies.

Taula 11. Situació a 31 de desembre de les llistes d'espera de
proves diagnòstiques per tipus de prova
1 Temps mitjà d'espera, en dies, dels pacients amb la prova realitzada

Nombre Temps mitjà Activitat

de pacients d’espera1 realitzada

Ecocardiografia 407 64 2.383

Ecografia abdominal 375 22 3.238

Ecografia ginecològica 122 17 1.663

Ecografia urològica 290 29 1.775

Colonoscòpia 289 78 1.890

Endoscòpia esofagogàstrica 115 46 1.121

Tomografia computada 420 21 3.717

Mamografia 105 24 916

Polisomnografia 9 19 140

Ressonància magnètica 640 58 1.885

Ergometria 4 18 128

Electromiografia 79 93 428

Gammagrafia 0 0 0

Total Regió 2.855 39 19.284

Desenvolupament de línies estratègiques i projectes
Seguiment d'accessibilitat a les proves diagnòstiques i a les intervencions quirúrgiques2.4

En conjunt, els proveïdors
sanitaris de la Regió han
incrementat l'activitat de
proves diaganòstiques un
13% respecte a l'any anterior

En comparació amb les
dades del 2015, en totes les
proves ha disminuït el
nombre de pacients en
espera.
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Desenvolupament de línies estratègiques i projectes
Seguiment d'accessibilitat a les proves diagnòstiques i a les intervencions quirúrgiques 2.4
Procediments quirúrgics
Segons les ordres SLT/101/2015 i SLT/102/2015 els terminis
màxims per a intervencions quirúrgiques són els següents:

Taula 14. Situació de les llistes d'espera de cataractes i pròtesis (a 31 de desembre)

Procediment Total de pacients  Temps mitjà d'espera Temps mitjà d'espera Baixes en llista

 en espera pacients no intervinguts pacients intervinguts per intervenció

Cataractes 791 82 130 1.946

Pròtesis de maluc 44 51 120 202

Pròtesis de genoll 187 78 142 450

Total 1.022 80 131 2.598

Taula 13. Situació de les llistes d'espera de cirurgia oncològica (a 31 de desembre)

Centre Total de pacients  Temps mitjà d'espera Temps mitjà d'espera Baixes en llista

 en espera pacients no intervinguts pacients intervinguts per intervenció

Hospital Verge de la Cinta de Tortosa 17 17 27 411

Hospital Comarcal Móra d’Ebre 4 17 25 43

Clínica Terres de l’Ebre 0 - 5 1

Hospital Comarcal d’Amposta 32 20 31 256

Total 53 19 28 711

L'any 2016, el CatSalut ha dictat la Instrucció 05/2016 -en vigor a
partir de l'11 de juliol- que recull les actuacions i la informació que
els hospitals del sistema sanitari integral d’utilització pública de
Catalunya (SISCAT) han de facilitar a les persones incloses en el
Registre de llistes d’espera quirúrgiques del Servei Català de la
Salut.

A 31 de desembre de 2016 l'activitat quirúrgica dels centres de la
Regió ha estat d'un 17,5% superior a la del 2015. Malgrat això, els
malalts en llista d'espera s'han incrementat un 5% entre els dos
períodes (196 usuaris més en espera). Aquesta situació s'explica,
en part, perquè el 2016 s'han realitzat 2.213 proves diagnòstiques
més que el 2015, cosa que genera més llista d'espera quirúrgica.

Taula 12. Procediments quirúrgics amb termini garantit

Procediment Termini màxim garantit

Oncològics, excepte pròstata, bufeta urinària i epiteliomes basocel·lulars 45 dies

Oncològics de pròstata i bufeta urinària 60 dies

Cirurgia cardíaca valvular i coronària 90 dies

Cataractes, pròtesis de maluc i pròtesis de genoll 180 dies

Resta d'intervencions quirúrgiques

- Prioritat preferent 90 dies

- Prioritat mitjana 180 dies

- Prioritat baixa 365 dies



26 Regió Sanitària Terres de l'Ebre. Memòria 2016

Taula 16. Situació de les llistes d'espera de la resta de procediments (a 31 de desembre)

Centre Total de pacients  Temps mitjà d'espera Temps mitjà d'espera Baixes en llista

 en espera pacients no intervinguts pacients intervinguts per intervenció

Varices 14 72 52 157

Herniorràfia inguinal i femoral 93 72 79 330

Colecistectomia 119 110 98 192

Septoplàstia, rinoplàstia, intervenció plàstica nasal 198 168 156 152

Artroscòpia 245 108 129 348

Vasectomia 4 188 34 80

Prostatectomia 41 100 148 89

Alliberament de la canal carpiana 186 138 124 280

Amigdalectomia/adenoïdectomia 97 138 162 80

Circumcissió 27 130 35 109

Cateterisme cardíac - - - -

Histerectomia 26 64 96 114

Fistulització ap. lacrimal cavitat nasal 59 163 352 60

Operacions d’orella mitjana i interna 82 162 271 102

Extracció quirúrgica de dent 21 197 15 410

Incisió o excisió de fístula anal 36 71 64 86

Procediments d’hemorroides (quiròfan) 47 59 88 56

Hèrnies umbilical, incisional i altres 112 84 104 189

Galindons i altres deformitats dit peu 129 104 128 195

Pat. intervertebral i radicular no instrumentada 57 308 205 19

Cirurgia instrumentada del raquis 291 373 312 62

Obesitat mòrbida - - - -

Operacions de múscul, tendó i fàscia mà 144 158 197 159

Excisió de lesió parts toves aparell locomotor 124 159 204 98

Intervenció del quist o si pilonidal 30 78 69 43

Excisió de lesió cutània 40 105 58 470

Procediments per incontinència urinària 17 64 136 42

Operacions del sistema nerviós central 1 17 235 58

Altres operacions del sistema nerviós perifèric 15 156 157 24

Operacions sistema endocrí 39 191 253 37

Operacions pterigi i altres operacions de còrnia 70 143 280 56

Operacions de retina i iris 15 99 183 96

Operacions de parpella i conjuntiva 162 154 272 165

Desenvolupament de línies estratègiques i projectes
Seguiment d'accessibilitat a les proves diagnòstiques i a les intervencions quirúrgiques2.4

Taula 15. Situació de les llistes d'espera de la resta de procediments, resum per centres (a 31
de desembre)

Centre Total de pacients  Temps mitjà d'espera Temps mitjà d'espera Baixes en llista

 en espera pacients no intervinguts pacients intervinguts per intervenció

Hospital Verge de la Cinta de Tortosa 2.342 178 186 2.574

Hospital Comarcal Móra d’Ebre 262 86 109 896

Clínica Terres de l’Ebre 91 104 13 1.383

Hospital Comarcal d’Amposta 382 68 74 1.362

Total 3.077 154 112 6.215
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Desenvolupament de línies estratègiques i projectes
Seguiment d'accessibilitat a les proves diagnòstiques i a les intervencions quirúrgiques 2.4
Taula 16 (continuació). Situació de les llistes d'espera de la resta de procediments (a 31 de
desembre)

Centre Total de pacients  Temps mitjà d'espera Temps mitjà d'espera Baixes en llista

 en espera pacients no intervinguts pacients intervinguts per intervenció

Operacions de musculatura ocular i globus 6 178 310 12

Cirurgia cardíaca - - - -

Altres operacions d’orella 8 112 107 20

Altres operacions de nas i sins paranasals 24 166 288 35

Altres operacions ORL 56 156 185 98

Cirurgia maxil·lofacial - - - -

Cirurgia toràcica - - - -

Cirurgia vascular 0 - 54 11

Operacions hematològiques 1 100 65 26

Operacions de tub digestiu superior 2 166 285 6

Operacions de tub digestiu inferior i altres 9 98 44 83

Operacions de fetge, pàncrees i vies biliars - - - -

Operacions d’aparell urinari 26 43 56 103

Operacions d’òrgans sexuals masculins 37 141 111 68

Operacions d’òrgans sexuals femenins 63 81 103 279

Operacions de mama 16 147 132 55

Operacions d’os 68 117 215 104

Altres operacions d’estructures articulars 28 121 97 56

Reparacions articulars 105 153 208 116

Cirurgia reparadora de pell i teguments 19 168 66 43

Altres procediments diagnòstics 11 188 77 30

Procediments dels trastorns de conducció cardíaca - - - -

Altres 57 101 30 712

Total 3.077 154 112 6.215
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Desenvolupament de línies estratègiques i projectes
L'atenció al ciutadà2.5

L’atenció al ciutadà
Pla d’enquestes de satisfacció

El Pla d’enquestes de satisfacció de les persones assegurades del
CatSalut és una eina d’avaluació que mesura periòdicament l’opinió
sobre la qualitat dels serveis rebuts i el grau de satisfacció i de
fidelitat dels assegurats del CatSalut envers les diferents línies de
serveis sanitaris públics.

Les enquestes disposen d’una quantitat d’ítems que varia en funció
del tipus de servei que s’avalua i que permeten detectar les àrees de
millora (qüestions amb un percentatge d’assegurats satisfets inferior
al 75%), els resultats estàndard (qüestions amb un percentatge
d’assegurats satisfets entre el 75-90%) i els resultats d’excel·lència
(qüestions amb un percentatge d’assegurats satisfets superior al
90%). A més hi ha un ítem que permet obtenir una puntuació de sa-
tisfacció global entre 0 i 10 punts i un altre que mesura el grau de
fidelització (continuaria venint a aquest centre/servei?).

Les dades més rellevants sobre els centres avaluats al 2016 són:

Resultats d’atenció a la salut mental ambulatòria d'adults
La satisfacció global dels usuaris a la Regió és de 8,16 punts (8,05
en el total de Catalunya). Dels tres CSMA que hi ha a la Regió, la
puntuació més alta s’obté al CSMA Amposta amb 8,58 punts.

El grau de fidelitat és del 80,3% a la Regió (82,6% a Catalunya). El
grau de fidelització més alt també s’obté al CSMA Amposta amb un
89,9%.

De la resta d’ítems avaluats (22 en total) n’hi ha 1 en àrea de millora
(la freqüència de les visites amb el psiquiatre), 12 amb resultats
estàndard i 9 amb resultats d’excel·lència.

Resultats d'atenció urgent hospitalària
En el conjunt de Catalunya s’ha obtingut un grau de satisfacció de
7,51 punts, mentre que en el global de la Regió és de 7,67. El
percentatge de fidelització es del 80,3% a Catalunya i del 83,3% a la
Regió. Per centres, els resultats són:

• A la Clínica Terres de l’Ebre el grau de satisfacció és de 8,00
punts i el grau de fidelització del 81,3%. Dels 27 ítems analitzats,
n’hi ha 11 amb resultats d’excel·lència, 11 amb resultats
estàndard i 5 en àrees de millora.

• A l’Hospital Comarcal d’Amposta el grau de satisfacció és de
7,89 punts i el grau de fidelització del 87,5%. Dels 27 ítems
analitzats, n’hi ha 14 amb resultats d’excel·lència, 8 amb
resultats estàndard i 5 en àrees de millora.

L'any 2016 s'han avaluat
quatre àmbits assistencials.
El detall de tots els resultats
està disponible a la pàgina
web del CatSalut.
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• A l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre el grau de satisfacció és de
7,52 punts i el grau de fidelització del 80,8%. Dels 27 ítems
analitzats, n’hi ha 10 amb resultats d’excel·lència, 11 amb
resultats estàndard i 6 en àrees de millora.

• A l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa el grau de satisfacció és
de 7,25 punts i el grau de fidelització del 83,8%. Dels 27 ítems
analitzats, n’hi ha 7 amb resultats d’excel·lència, 9 amb resultats
estàndard i 11 en àrees de millora.

L'ítem pitjor valorat és el que fa referència a si durant l'espera algú
vigilava com es trobava el malalt, tant en el global de Catalunya
(11,3%) com en els centres de la Regió (12,5%)

Resultats d’atenció a l'embaràs, part i puerperi
La satisfacció global de les usuàries a la Regió és de 7,9 punts (8,3
en el total de Catalunya) i el grau de fidelitat és del 77,6% (83% a
Catalunya)

Dels 26 ítems que resten, n’hi ha 4 en àrees de millora, 10 amb
resultats estàndard i 12 amb resultats d’excel·lència.

Totes les àrees de millora fan referència a la informació suficient
sobre l'embaràs, les proves que li van fer, el part i el postpart.

Resultats d'atenció sociosanitària amb internament
En el conjunt de Catalunya s’ha obtingut un grau de satisfacció de
8,42 punts (8,43 al 2013) i un grau de fidelització del 91,6% (91,9%
al 2013.

Els resultats dels centres de la Regió són:

• A l’Hospital Comarcal d’Amposta la satisfacció global és de 9,17
punts. Dels 21 ítems analitzats, n’hi ha 17 amb resultats
d’excel·lència, 1 amb resultat estàndard i 3 en àrees de millora.
El grau de fidelització ha estat del 100%.

• A l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre la satisfacció global és de
8,88 punts. Dels 21 ítems analitzats, n’hi ha 20 amb resultats
d’excel·lència i 1 amb resultat estàndard. El grau de fidelització
ha estat del 100%.

• A l’Hospital de la Santa Creu la satisfacció global és de 8,45
punts. Dels 21 ítems analitzats, n’hi ha 13 amb resultats
d’excel·lència, 7 amb resultats estàndard i 1 en àrees de millora
(el que fa referència a si s’avorreix a l’hospital). El grau de
fidelització ha estat del 90,1%.

L’ítem pitjor valorat en el conjunt dels hospitals de la Regió ha estat
el que respon a la pregunta "s’avorreix a l’hospital?" amb un resultat
global del 59,7%.



30 Regió Sanitària Terres de l'Ebre. Memòria 2016

Reclamacions
El CatSalut disposa d'una aplicació informàtica per a la gestió de les
reclamacions (GRE) a la qual tenen accés totes les entitats proveï-
dores del SISCAT de la Regió Sanitària. D'aquesta manera la Regió
Sanitària disposa en tot moment de la informació actualitzada
relativa a les reclamacions presentades en qualsevol dels centres
del territori i, alhora, de quin centre o entitat està gestionant la recla-
mació, cosa que permet, d'una banda, evitar duplicats, i d'una altra
banda, la unicitat i la coherència en la resposta a l’usuari.

L'any 2016 els usuaris residents a les Terres de l'Ebre han presentat
un total de 1.681 expedients de reclamacions en el conjunt del sis-
tema sanitari de Catalunya, la qual cosa representa una taxa de 9,3
reclamacions per cada 1.000 habitants (la més alta de Catalunya
que en conjunt té una taxa de 6,4).

Quant a les queixes referents a centres de la Regió, s'han enregis-
trat 1.567 expedients (un 6,5% més que l'any anterior) amb un
temps de resposta mitjà de 15 dies. També s'han enregistrat altres
16 expedients: 13 són d'agraïment, 2 de sol·licitud d'informació i 1
de suggeriments.

Motius de reclamació
Els expedients de reclamacions poden incloure més d'un motiu de
reclamació, per això el sistema està preparat per poder enregistrar
d’un a tres motius per reclamació. L'any 2016 hi ha hagut 1.599 re-
clamacions per motius (1.493 al 2015).

El grup de motius més nombrós continua sent el d’organització i trà-
mits (demora excessiva per llista d’espera quirúrgica, demora ex-
cessiva per consulta/cita prèvia, demora excessiva per a ingrés hos-
pitalari...) que representa el 72,7% del total de reclamacions.

En segon lloc, hi ha un 14,1% de reclamacions per motius
assistencials (satisfacció d’assistència, manca de confiança en el
metge...).

En comparació amb l'any 2015 s'observa que les variacions més
significatives en termes percentuals es troben en els grups
d'hosteleria i confort, que disminueix un 23,8% el nombre de
reclamacions, el d'organització i tràmits que incrementa un 12,8%,
el d'informació que disminueix un 10,7% i el de tracte, que
incrementa un 9,3%.

En nombres absoluts, la variació més significativa està en el grup
d'organització i tràmits amb 132 reclamacions més que l'any
anterior.

Desenvolupament de línies estratègiques i projectes
L'atenció al ciutadà2.5

L'any 2016 els ciutadans
residents a les Terres de
l'Ebre han incrementat un
3,3% les seves queixes en el
conjunt del sistema sanitari
català.
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Gràfic 3. Distribució de les reclamacions per grans grups de
motius

Organització

i tràmits Documentació
Hosteleria

 i confort
Assistència InformacióTracte

Segona opinió mèdica
El Decret 125/2007 garanteix que els ciutadans puguin demanar una
segona opinió mèdica en els supòsits que comporten circumstànci-
es d’especial gravetat següents:

• Diagnòstic d'una malaltia degenerativa progressiva del sistema
nerviós central, sense tractament curatiu; o una malaltia neoplàsti-
ca maligna, llevat dels càncers de pell que no siguin el melanoma.

• Prescripció de la realització d’una intervenció quirúrgica dels tipus:
cirurgia ortopèdica amb risc de limitació funcional important, neuro-
cirurgia, cardiocirurgia, cirurgia vascular o oftalmològica.

• Prescripció de la necessitat d’un trasplantament.

• Diagnòstic d'una malaltia rara (menys de 5 casos per 10.000
habitants) que comporti perill de mort o d’invalidesa crònica.

L'any 2016 els usuaris de la Regió han presentat 115 sol·licituds de
segona opinió mèdica, cosa que significa un increment del 9,5%
respecte al 2015. La taxa per 100.000 assegurats és de 63,9 la més
alta de Catalunya, que té una taxa mitjana d'11,2.
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El temps mitjà de resolució
de les sol·licituds és de 2,75
dies.

Desenvolupament de línies estratègiques i projectes
L'atenció al ciutadà2.5

TSI Cuida'm és la targeta
sanitària per a persones per
a persones especialment
vulnerables que necessiten
una atenció diferenciada.

Taula 17. Sol·licituds de segona opinió mèdica

2015 2016

Sol·licituds presentades 105 115

Sol·licituds denegades 34 25

Sol·licituds desestimades 4 28

Sol·licituds estimades i aprovades 66 62

Temps mitjà de resolució en dies 3,03 2,75

L'especialitat mèdica que més sol·licituds genera és traumatologia,
amb el 48,7% de les sol·licituds presentades; seguida d'oncologia,
amb el 10,4%, urologia amb el 7% i oftalmologia amb el 5,2%.

El 54% de les sol·licituds han estat estimades i aprovades. L'informe
de segona opinió ha estat emès en un temps mitjà de 31 dies.

Per especialitats, cal dir que s'han aprovat el 100% de les
sol·licituds que feien referència dues especialitats: oncologia i a
cirurgia general. Pel que fa a traumatologia, que és el grup més
nombrós, s'han estimat i aprovat el 55% de les sol·licituds.

Taula 18. Centre sanitari de destinació de les sol·licituds apro-
vades

Centre sanitari de destinació Sol·licituds %

Hospital Universitari de Bellvitge 9 14,5%

Hospital Universitari de Traumatologia Vall d’Hebron 2 3,2%

Hospital Clínic de Barcelona 16 25,8%

Hospital del Mar - Hospital de l’Esperança 6 9,7%

Hospital Sant Joan de Déu 1 1,6%

Fundació Puigvert - IUNA 3 4,8%

ICO l’Hospitalet de Llobregat 9 14,5%

Hospital Universitari Vall d’Hebron 16 25,8%

Total 66 100,0%

TSI Cuida'm
Amb aquesta targeta sanitària individual s'identifica aquelles
persones que per les seves característiques clíniques especials
necessiten un conjunt d’actuacions diferenciades en la seva relació
amb els professionals i els serveis sanitaris. La sol·licita el metge o
metgessa dels centres sanitaris i està destinada a persones amb
les patologies o diagnòstics següents:

• Demència

• Discapacitat intel·lectual greu i profunda

• Discapacitat intel·lectual lleu o moderada amb trastorns de
conducta

• Trastorns de l’espectre autista

• Dany cerebral
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A 31 de desembre de 2016 hi
ha sol·licitades 126 TSI
Cuida'm per a usuaris de les
Terres de l'Ebre

La Meva Salut
Cat@Salut La Meva Salut és un espai digital, personal i intransferi-
ble concebut com un entorn on els ciutadans puguin interactuar en
línia, a través del seu ordinador o d’altres dispositius mòbils, amb
els professionals del sistema sanitari públic i amb el CatSalut, per
abordar qüestions relacionades amb les informacions i les prestaci-
ons de l’asseguradora pública.

Informació que es pot consultar:

• L'equip d’atenció primària assignat i l'agenda personal de les visi-
tes i proves que es tinguin programades en l’atenció primària de
salut i en els hospitals.

• Les dades més rellevants de la pròpia història clínica: informes
clínics (urgències, ingressos, atenció ambulatòria), diagnòstics,
pla de medicació vigent, vacunes administrades, i resultats de
proves i exploracions complementàries.

• La llista d'espera si la persona s'ha d'intervenir d'un procediment
garantit.

• El document de voluntats anticipades.

També es poden fer tràmits i gestions:

• Demanar visita, sol·licitar el canvi de metge i concertar cita per a
les vacunacions internacionals.

Cat@salut La Meva Salut és
un projecte en contínua
evolució: progressivament
s’aniran incorporant noves
funcionalitats que permetin
la interacció i transacció amb
el Sistema de Salut i es
podrà personalitzar amb
continguts específics segons
els interessos personals

Les actuacions de què es poden beneficiar les persones amb la TSI
Cuida’m, sempre que ho permeti la situació clínica i la disponibilitat
de cada centre, són:

• Prioritat en l’accessibilitat al sistema, com ara disminuir demores
a les sales d’espera.

• Facilitats per a l’acompanyament al pacient en les visites, zones
d’urgències o d’activitats diagnòstiques i els trasllats en
ambulàncies.

• Flexibilitat en el temps dedicat a la consulta.

• Facilitats en l’acompanyant permanent en els ingressos
hospitalaris.

• Facilitats en els consultes no presencials.

• Facilitats en l’atenció domiciliària.

• Facilitats d’accés a l’hospital de referència en demandes urgents
del SEM.

• Actuacions proactives de 061 CatSalut Respon.

• Prioritat en la situació de la recepta electrònica.

• Atenció especial en el transport sanitari, facilitat l’accés a
l’hospital de referència en demandes al SEM.
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Informació del temps mitjà d’espera en els serveis
d’urgències
Per tal que els usuaris d’un servei d’urgències puguin tenir informa-
ció sobre el temps d’espera mitjà previsible en un moment determi-
nat, es van establir les previsions i actuacions necessàries per ga-
rantir la disponibilitat d’aquesta informació (Instrucció 14/2014 del
CatSalut), entenent com a temps mitjà d’espera el temps que trans-
corre des del triatge fins a l’atenció assistencial.

Als quatre centres hospitalaris de la Regió es disposa de pantalles
informatives en els seus respectius serveis d'urgències:  a l'Hospital
de Tortosa Verge de la Cinta i l'Hospital Comarcal Móra d’Ebre des
de desembre de 2014; a l'Hospital Comarcal d'Amposta des del
primer trimestre del 2015 i a la Clínica Terres de l'Ebre des del 2n
trimestre del 2015.

Aquest any 2016 s'ha estat
treballant en la creació d'una
app d’urgències que
permetrà a la ciutadania
rebre informació dels temps
d’espera als serveis
d’urgències hospitalaris i
CUAP de tots els centres de
la xarxa pública de
Catalunya.

Alguns dels serveis i gestions
disponibles varien segons el
proveïdor sanitari ja que els
centres del SISCAT estan
comunicant la informació de
manera progressiva.

Taula 19. Població assignada i atesa que accedeix a Cat@Salut La Meva Salut

Assegurats assignats i Assegurats assignats i atesos % Assegurats assignats i atesos

EAP atesos en AP (>18 anys) en AP que accedeixen a LMS  en AP que accedeixen a LMS

EAP Amposta 18.924 506 2,67%

EAP Deltebre 7.635 60 0,79%

EAP Flix 5.654 122 2,16%

EAP L’ Ametlla  de Mar 5.905 145 2,46%

EAP L’Aldea-Camarles-Ampolla 6.780 206 3,04%

EAP Móra la Nova-Móra d’Ebre 9.214 84 0,91%

EAP Sant Carles de la Ràpita-Alcanar 15.668 183 1,17%

EAP Terra Alta 8.392 164 1,95%

EAP Tortosa Est 12.293 172 1,40%

EAP Tortosa Oest 17.053 180 1,06%

EAP Ulldecona 7.506 383 5,10%

Total 115.024 2.205 1,92%

Desenvolupament de línies estratègiques i projectes
L'atenció al ciutadà2.5

• Expressar la voluntat de ser donant d’òrgans i teixits i imprimir el
carnet personalitzat de donant.

• Realitzar una enquesta anònima amb l’objectiu de millorar els
serveis que ofereix aquest espai digital.

Funcionalitats en fase de preparació o desplegament:

• Possibilitat de comunicació amb els professionals sanitaris per
resoldre aquelles consultes que no requereixin atenció presencial
o urgent.

• Informació en diversos idiomes dels medicaments prescrits en la
recepta electrònica.

• El primer espai virtual de salut comunitària, amb un projecte pilot
conjunt amb l’Institut Català d’Oncologia on pacients de càncer
de mama fan les sessions de psicooncologia de forma virtual.
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Atenció primària
L'atenció primària de salut és el primer nivell d'accés del ciutadà a
l'assistència sanitària. En aquest nivell els serveis integren l'atenció
preventiva, la curativa, la rehabilitadora i la promoció de la salut.

L'any 2016, 146.867 assegurats residents a les Terres de l'Ebre han
estat atesos com a pacients en els dispositius d'atenció primària de
Catalunya, cosa que significa una taxa bruta de 81,7 (pacients/100
habitants), la més alta de Catalunya que té una mitjana de 77,0.

El nombre de visites que aquests pacients han generat ha estat de
1.439.000 La taxa bruta de visites (visites per 100 habitants) és de
800,0 (623 a Catalunya). El 99,2% d'aquestes visites s'ha realitzat
en els centres de la mateixa Regió Sanitària.

Recursos
Les característiques geogràfiques i poblacionals del territori, i la ne-
cessitat d'apropar els serveis als ciutadans, fan que gairebé totes les
ABS de la Regió tinguin més d'un CAP i un nombre important de
consultoris locals, alguns de titularitat municipal. En total es disposa
de 49 consultoris locals i 21 CAP, 11 dels quals fan atenció 24 h. En
la resta, l'horari habitual sol ser de  8 a 20-21 h; fora d'aquest horari
els usuaris s'adrecen al CAP de 24 hores de referència. En els ca-
sos d'Amposta i Móra la Nova-Móra d'Ebre, l'atenció continuada es
presta en els  respectius hospitals comarcals. A les ABS Tortosa
Est i Oest, l'atenció continuada es fa al CAP El Temple.

Recursos i activitat per línies de serveis
Atenció primària 3.1

Taula 20. Recursos d'atenció primària
1 La diferència entre la població assegurada i la població assignada al conjunt d'EAP correspon a assegurats de MUFACE,

MUGEJU i ISFAS opció privada.
2 El CAP El Temple funciona com ACUT (unitat territorial d’atenció continuada i urgències d’atenció primària) de 21 a 8h els dies

laborables i de 20 a 8h el dies festius

Font: Registre Central d'Assegurats del CatSalut. Tall oficial de població 2016, aprovat pel Consell de Direcció del CatSalut

ABS Població Nombre  CAP amb Nombre de

assignada1 total de CAP  atenció 24 h consultoris locals

L’Aldea-Camarles-L’Ampolla 10.292 1 1 3

L’Ametlla de Mar-El Perelló 9.329 2 1 0

Amposta 30.389 3 1 5

Deltebre 11.599 1 1 0

Flix 7.614 1 1 7

Móra la Nova-Móra d’Ebre 13.876 2 0 8

Sant Carles de la Ràpita-Alcanar 23.231 2 2 2

Terra Alta 11.149 3 2 9

Tortosa Est2 20.474 1 1 3

Tortosa Oest 26.140 3 0 8

Ulldecona-La Sénia 12.079 2 2 4

Total 176.172 21 11 49
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Recursos i activitat per línies de serveis
Atenció Primària3.1

Activitat assistencial
L'any 2016 les unitats productives d'atenció primària de la Regió han
notificat al CMBD-AP un total d'1.464.765 visites realitzades tant als
EAP com a punts d'atenció continuada. El 99,8% de les visites
(1.461.815) han estat finançades pel CatSalut. I d'aquestes, el
99,1% corresponen a residents a Catalunya (1.448.374 visites).

A banda, en el CMBD-UR (urgències d'atenció primària) l'ACUT Baix
Ebre (CAP El Temple) ha comunicat 12.443 visites, de les quals
12.246 han estat finançades pel CatSalut

Taula 22. Nombre de visites per professional dels EAP
Font: CMBD-AP. Visites dels pacients assegurats residents a Catalunya finançades pel CatSalut..

Unitat proveïdora  Metge de família  Pediatre/a  Odontòleg/òloga  Infermer/a Total

EAP Amposta 124.745 18.706 3.798 80.273 227.522

EAP Deltebre 48.986 8.605 3.027 32.863 93.481

EAP Flix 42.616 3.122 1.468 28.313 75.519

EAP L’Aldea - Camarles - L’Ampolla 44.395 4.451 830 32.695 82.371

EAP L’Ametlla de Mar - El Perelló 39.185 3.919 2.158 29.657 74.919

EAP Móra la Nova - Móra d’Ebre 53.476 8.006 2.462 38.341 102.285

EAP Sant Carles de la Ràpita-Alcanar 97.618 16.521 3.990 62.404 180.533

EAP Terra Alta 71.059 6.362 4.122 45.287 126.830

EAP Tortosa Est 63.556 12.395 3.807 43.059 122.817

EAP Tortosa Oest 105.535 18.762 4.964 74.626 203.887

EAP Ulldecona-La Sénia 41.495 8.367 1.759 35.371 86.992

Total 732.666 109.216 32.385 502.889 1.377.156

Taula 21. Nombre de visites per professional als PAC
Visites dels pacients assegurats residents a Catalunya finançades pel CatSalut.

Font: CMBD-AP.

Metge/essa Infermer/a Total

PAC Xerta 768 156 924

PAC Gandesa 4.584 1.225 5.809

PAC Horta de Sant Joan 1.073 181 1.254

PAC Flix 3.879 815 4.694

PAC L’Aldea 5.817 1.176 6.993

PAC L’Ametlla de Mar 5.616 1.359 6.975

PAC Deltebre 13.978 1.809 15.787

PAC Sant Carles de la Ràpita 11.017 2.060 13.077

PAC Alcanar 4.562 827 5.389

PAC Ulldecona 2.392 26 2.418

PAC La Sénia 3.253 999 4.252

PAC Santa Bàrbara 2.940 426 3.366

PAC El Temple 122 158 280

Total 60.001 11.217 71.218

De les 1.461.815 visites
finançades pel CatSalut, el
5,1% corresponen a l'atenció
continuada i el 94,9% als EAP

Els principals motius de consulta (tenint en compte que una visita
pot tenir diversos motius) per categoria del Clinical Classifications
Software-CCS de l'Agency for Healthcare Research and Quality, són:
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Taula 23. 20 principals motius de consulta dels menors de 15 anys per categoria del CCS

Categoria diagnòstica CCS Nombre Mitjana Nombre % de consultes

 de pacients d’edat  de consultes sobre el total

Immunitzacions i cribratges de malalties infeccioses 10.732 4,8 20.486 19,8%

Amigdalitis aguda i crònica 3.392 6,5 5.129 5,0%

Infeccions víriques 3.261 5,7 4.499 4,4%

Trastorns de les dents i els maxil·lars 2.986 8,2 4.067 3,9%

Reaccions al·lèrgiques 2.879 5,1 4.336 4,2%

Infecció intestinal 2.613 5,1 3.610 3,5%

Otitis mitjana i afeccions relacionades 2.335 4,7 3.605 3,5%

Examen/avaluació mèdica 2.257 5,2 2.693 2,6%

Bronquitis aguda 2.023 2,9 5.314 5,1%

Inflamació i infecció de l’ull (excloent-ne la tuberculosa o per MTS) 1.989 4,9 2.593 2,5%

Grip 1.733 7 2.025 2,0%

Malaltia pulmonar obstructiva crònica i bronquièctasi 1.729 4,1 3.973 3,8%

Febre d’origen desconegut 1.586 3,8 2.295 2,2%

Asma 1.396 7,5 12.783 12,4%

Dolor abdominal 1.265 8,1 1.883 1,8%

Lesió superficial, contusió 1.142 8,8 1.592 1,5%

Accidents causats per factors naturals i ambientals 971 6 1.188 1,1%

Ferides obertes de cap, coll i tronc 946 7 1.759 1,7%

Nàusees i vòmits 856 5,3 1.044 1,0%

Micosi 776 4,2 1.032 1,0%

Total 46.867 - 85.906 83,1%

Taula 24. 20 principals motius de consulta dels majors de 15 anys per categoria del CCS

Categoria diagnòstica CCS Nombre Mitjana Nombre % de consultes

 de pacients d’edat  de consultes sobre el total

Hipertensió essencial 38.033 74,4 565.336 28,2%

Immunitzacions i cribratges de malalties infeccioses 32.955 67,2 38.132 1,9%

Espondilosi, trastorns del disc intervertebral i altres trastorns d’esquena 18.142 55,3 56.261 2,8%

Diabetis mellitus sense menció de complicacions 17.048 71,9 261.493 13,1%

Examen/avaluació mèdic 14.187 52,6 20.258 1,0%

Hiperlipidèmia 11.390 65,6 23.218 1,2%

Trastorns de les dents i els maxil·lars 10.286 50,8 18.088 0,9%

Reaccions al·lèrgiques 7.614 52,4 12.455 0,6%

Trastorns d’ansietat 7.410 50,6 16.556 0,8%

Infeccions de vies urinàries 7.128 62,3 14.964 0,7%

Malaltia pulmonar obstructiva crònica i bronquièctasi 6.646 75,5 75.830 3,8%

Trastorns de la glàndula tiroide 6.602 60,7 15.941 0,8%

Trastorns de l’estat d’ànim 6.531 60,1 15.341 0,8%

Arrítmies cardíaques 6.062 77,6 36.498 1,8%

Artrosi i trastorns relacionats 5.885 71,9 13.564 0,7%

Anèmies 5.842 67,7 15.170 0,8%

Asma 5.795 61,2 63.896 3,2%

Símptomes i afeccions mal definides de l’aparell genitourinari 5.768 74,3 10.902 0,5%

Miscel·lània de trastorns 5.641 65,4 9.309 0,5%

Hiperplàsia prostàtica 5.611 74,2 11.436 0,6%

Total 224.576 - 1.294.648 64,7%
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Atenció hospitalària

Centres hospitalaris del SISCAT
En l’àmbit de l’atenció hospitalària especialitzada, la xarxa de proveï-
dors està constituïda pels centres integrats en el Sistema Sanitari Inte-
gral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT), segons el Decret
196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d’utilització
pública de Catalunya i les diferents ordres que actualitzen l'annex on
consta la relació dels centres del SISCAT.

A la Regió els centres d'hospitalització d'aguts són:

• L'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC)

• L'Hospital Comarcal Móra d'Ebre (HCME)

• L'Hospital Comarcal d'Amposta (HCA)

• La Clínica Terres de l'Ebre (CTE)

Altres recursos
A més, la Regió compta amb la Unitat de Radioteràpia descentralit-
zada de l'Hospital Sant Joan de Reus (clínica satèl·lit) i que depèn
del Servei d'Oncologia d'aquest Hospital.Activitat

Contactes finançats pel CatSalut en els centres SISCAT de la Regió
La unitat d'anàlisi al registre del conjunt mínim bàsic de dades dels
hospitals d’aguts (CMBD-AH) es el contacte. És un concepte més
ampli que l'alta (la definició d'alta implica que s'hagi fet almenys una
estada a l'hospital) de manera que s'hi inclouen altres tipus d'activitat
com cirurgia major ambulatòria i hospitalització domiciliària.

Taula 26.  Dades d'activitat als hospitals d'aguts (SISCAT)
Font: CMBD-AH

Contactes Estada Contactes % variació con-

2016 mitjana 2015 tactes  2016/15

Hospital  de Tortosa Verge de la Cinta 11.159 4,1 10.743 3,87%

Hospital Comarcal  Móra d’Ebre 3.672 3,5 3.622 1,38%

Clínica Terres de l’Ebre 1.159 0,9 1.220 -5,00%

Hospital Comarcal d’Amposta 2.818 2,5 2.337 20,58%

Total 18.808 3,5 17.922 4,94%

Recursos i activitat per línies de serveis
Atenció hospitalària3.2

L’Hospital Verge de la Cinta
ha obtingut un any més el
Premi TOP 20 en la categoria
de Gestió Global, que atorga
la consultora de serveis
sanitaris IASIST a centres de
tot l’Estat espanyol.

Taula 25. Nombre de lits als hospitals d'aguts (SISCAT)
1 Els que es poden obrir en un màxim de 24 h

Centres Nombre de llits estables Nombre de llits inactius1 Total de llits

Hospital  de Tortosa Verge de la Cinta 183 59 242

Hospital Comarcal  Móra d'Ebre 48 30 78

Clínica Terres de l'Ebre 40 0 40

Hospital Comarcal d'Amposta 43 0 43

Total 314 89 403
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Taula 27. Procedència dels pacients atesos en els hospitals
d'aguts (SISCAT)
Font: CMBD-AH

Contactes % sobre el total

Regió Sanitària Terres de l’Ebre 17.820 94,7%

Resta de Catalunya 752 4,0%

Estat espanyol 146 0,8%

Estranger 90 0,5%

Total 18.808 100,0%

Taula 28. Indicadors d'atenció hospitalària als centres del SISCAT
Font: CMBD-AH

% d'hospitalitacions % d'ingressos % de % de mortalitat

evitables urgents cesàries hospitalària

Hospital  de Tortosa Verge de la Cinta 6,4 74,6 23,1 3,4

Hospital Comarcal Móra d’Ebre 10,5 70,6 34,3 2,3

Clínica Terres de l’Ebre 0,1 7,4 22,2 0,0

Hospital Comarcal d’Amposta 7,6 43,3 0,0 2,2

Total 7,0 68,5 24,3 2,8

A la taula 28 es presenten alguns indicadors que ajuden a avaluar la
qualitat assistencial o l'eficiència, o a millorar els serveis que es pres-
ten i reduir costos innecessaris:

- Hospitalitzacions evitables: percentatge de contactes d’hospitalit-
zació convencional i cirurgia major ambulatòria amb diagnòstic
principal definit com hospitalització evitable segons els Preventive
quality indicators de l’Agency for Healtchare Research and Quality.

- Ingressos urgents: percentatge de contactes d’hospitalització
convencional urgents respecte al total de contactes d’hospitalit-
zació convencional.

- Percentatge de cesàries: proporció de parts per cesària sobre el
total de parts.

- Percentatge dels contactes d’hospitalització convencional i CMA
dels pacients que moren durant l’ingrés hospitalari.

Als centres de la Regió s'han produït 20.682 contactes, dels quals
18.808 han estat finançats pel CatSalut (el 90,9%). Respecte a l'any
2015 aquesta activitat s'ha incrementat un 4,2%.
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Contactes finançats pel CatSalut dels ciutadans de les Terres de
l'Ebre als hospitals de Catalunya
Els ciutadans de les Terres de l'Ebre han generat en el conjunt de tots
els hospitals de Catalunya 20.788 contactes (un 3,6% més que el
2015), dels quals el 85,70% s'ha produït als centres de la mateixa
Regió (el 2015 va ser del 84,8%). El 7,3% dels contactes es
produeix en centres de la Regió Sanitària Camp de Tarragona i el
6,8% de la de Barcelona

La taxa bruta d'hospitalització dels ciutadans de les Terres de l'Ebre
és una de les més altes de Catalunya: l'any 2016 la taxa per 1.000
habitants ha estat de 115,6 (106,2 en el global de Catalunya).

Recursos i activitat per línies de serveis
Atenció hospitalària3.2

Taula 29. Categories diagnòstiques més freqüents als centres hospitalaris SISCAT de la Regió
Font: CMBD-AH. Agrupació CCS Diagnòstic Principal 

Codi Definició Nombre de contactes% sobre el total

00086 Cataractes 1.884 9,5%

00203 Artrosi i trastorns relacionats 608 3,1%

00143 Hèrnia de cavitat abdominal 563 2,8%

00149 Malalties de vies biliars 561 2,8%

00108 Insuficiència cardíaca congestiva, no hipertensiva 496 2,5%

00225 Trastorns i dislocacions traumàtics d’articulacions 399 2,0%

00122 Pneumònia (excloent-ne la tuberculosa o per MTS) 392 2,0%

00211 Altres malalties del teixit connectiu 390 2,0%

00127 Malaltia pulmonar obstructiva crònica i bronquièctasi 383 1,9%

00095 Altres trastorns del sistema nerviós 381 1,9%

00159 Infeccions de vies urinàries 371 1,9%

00109 Malaltia cerebrovascular aguda 337 1,7%

00175 Altres trastorns genitals femenins 332 1,7%

00125 Bronquitis aguda 326 1,6%

00226 Fractura de coll de fèmur (maluc) 312 1,6%

00106 Arrítmies cardíaques 296 1,5%

00191 Polihidramni i altres problemes de la cavitat amniòtica 289 1,5%

00023 Altres neoplàsies malignes de la pell (excloent-ne les de teixit epitelial) 282 1,4%

00134 Altres malalties respiratòries de vies altes 251 1,3%

00181 Altres complicacions de l’embaràs 248 1,2%

00229 Fractura d’extremitat superior 218 1,1%

00100 Infart de miocardi agut 204 1,0%

00133 Altres malalties respiratòries de vies baixes 203 1,0%

00101 Aterosclerosi coronària 201 1,0%

00231 Altres fractures 194 1,0%

Total 10.121 50,9%

Les 25 agrupacions diagnòstiques més freqüents als hospitals del
territori representen el 50,9% del total de contactes del 2016.
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Taula 30. Contactes dels ciutadans de les Terres de l'Ebre als
hospitals de Catalunya
Font: CMBD-AH

Hospitals de la mateixa Regió 17.820 85,7%

Hospitals del Camp de Tarragona 1.520 7,3%

Hospitals de Barcelona 1.408 6,8%

Hospitals de Lleida 22 0,1%

Hospitals de Girona 9 0,0%

Hospitals de l'Alt Pirineu i Aran 5 0,0%

Hospitals de la Catalunya Central 4 0,0%

Total 20.788 100%

Consultes ambulatòries especialitzades
L’activitat de consulta externa està constituïda per les visites finan-
çades pel CatSalut als hospitals d’aguts i a les consultes descen-
tralitzades dels centres d'especialitats, com és el cas del CAP II
Baix Ebre de Tortosa.

L'any 2016 s'han realitzat un total de 313.421 visites, de les quals
127.095 (el 40,6%) són primeres visites.

Taula 31. Activitat de consulta externa. Visites totals
Font: Facturació de serveis sanitaris

2016 2015 Diferència % diferència

HCME 57.350 59.831 -2.481 -4,1%

HTVC 181.310 175.243 6.067 3,5%

HCA 64.715 68.519 -3.804 -5,6%

CTE 10.046 12.030 -1.984 -16,5%

Total 313.421 315.623 -2.202 -0,7%

Urgències hospitalàries
L'any 2016 els centres hospitalaris de la Regió han comunicat en el
CMBD-UR un total de 121.324 urgències, el 80,4% de les quals han
estat finançades pel CatSalut.

Taula 32. Activitat d’urgències
1 Urgències finançades pel CatSalut

Font: CMBD-UR

Nombre % urgències

d'urgències1 amb ingrés

Hospital Verge de la Cinta de Tortosa 42.112 16,29

Hospital Comarcal Móra d’Ebre 17.149 11,51

Clínica Terres de l’Ebre 5.708 0,21

Hospital Comarcal d’Amposta 33.776 2,29

Total 98.745 9,74

Des de l'1 de juliol està en
vigor la Instrucció 04/2016
sobre Implantació del conjunt
mínim bàsic de dades
d’atenció especialitzada
ambulatòria (CMBD-AEA).
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Cirurgia menor ambulatòria
La cirurgia menor ambulatòria aplega els procediments quirúrgics de
baixa complexitat que es realitzen sense anestèsia o amb anestèsia
local i en els quals no es preveu la necessitat de reanimació ni d'ob-
servació postquirúrgica.

Taula 33. Activitat de cirurgia menor ambulatòria
Font: Facturació de serveis sanitaris

2016 2015 Diferència % diferència

HCME 1.220 1.397 -177 -12,7%

HTVC 5.429 6.178 -749 -12,1%

HCA 898 857 41 4,8%

CTE 592 598 -6 -1,0%

Total 8.139 9.030 -891 -9,9%

Hospitals de dia
Són dispositius que presten atenció mèdica o d'infermeria en un ma-
teix dia per a l'aplicació de determinats procediments diagnòstics o
terapèutics reiterats:

• A l'hospital de dia de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
s'atenen malalts oncològics i també d'altres patologies.

• A l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre, l'hospital de dia funciona com
un reforç al servei d'urgències a fi d'evitar ingressos inferiors a 12
hores.

• A l'Hospital Comarcal d'Amposta es va començar a contractar  a
finals de 2015 a fi de donar resposta a la necessitat d'aplicar
certs procediments mèdics com nebulitzacions, administració de
medicació per via respiratòria, transfusions sanguínies a pacients
amb anèmia crònica, i puncions pleurals o de líquid ascític.

Taula 34. Activitat d’hospitals de dia
Font: Facturació de serveis sanitaris

2016 2015 Diferència % diferència

HCME 1.670 1.519 151 9,9%

HTVC 17.379 16.688 691 4,1%

HCA 148 88 60 68,2%

Total 19.197 18.295 902 4,9%

Unitat de Radioteràpia de les Terres de l'Ebre
L’any 2016 s’hi han atès 299 pacients (276 el 2015) que han realitzat
6.297 sessions amb l'accelerador lineal.

Amb l'equip d’ortovoltatge per al tractament de tumors superficials i
patologies benignes dermatològiques s'hi han tractat 20 pacients (31
el 2015) que han realitzat un total de 247 sessions.
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3.3
Atenció sociosanitària
L'atenció sociosanitària compta amb els recursos d'internament de
la xarxa sociosanitària i altres recursos de suport que s'han anat
creant amb la finalitat d'atendre de manera més efectiva i més efici-
ent els requeriments assistencials específics dels malalts.

Internament sociosanitari
Els centres amb recursos d'internament sociosanitari poden estar for-
mats per una, o més, de les unitats següents:

• Llarga estada: en aquesta unitat es fa tractament rehabilitador, de
cures de manteniment, de profilaxi de complicacions i de suport
per a persones grans amb malalties cròniques de llarga evolució
que han generat incapacitats funcionals de major o menor grau, a
fi d'aconseguir la màxima autonomia possible. També s'hi inclou
l'atenció a persones amb demència avançada o altres trastorns
cognitius crònics; si el nombre de persones hospitalitzades amb
aquestes patologies és prou nombrós, s'ubiquen en unitats diferen-
ciades de psicogeriatria.

• Estada mitjana-convalescència: s'hi atenen persones grans amb
malalties de base que necessiten una recuperació funcional des-
prés de patir un procés quirúrgic, mèdic o traumatològic,
prèviament tractat en una fase aguda. L'estada mitjana recomana-
ble en aquestes unitats és de 30-60 dies.

• Estada mitjana-cures pal·liatives: en aquesta unitat s'ofereix trac-
tament pal·liatiu i de confort a pacients amb càncer avançat o al-
tres malalties incurables en fase terminal, a més de donar suport
emocional al malalt i a la seva família. L'estada mitjana recoma-
nable dels pacients en aquestes unitats és de 30 dies.

• Mitjana estada polivalent: s’hi atenen indistintament pacients
tributaris de cures pal·liatives i pacients amb perfil convalescent.
Les unitats contractades com a mitjana estada polivalent
notifiquen al CMBD-SS segons quin hagi estat el perfil dels
pacients atesos, per aquest motiu l’activitat d’aquestes unitats
està informada repartida entre els serveis de convalescència i
els de cures pal·liatives.

• Subaguts: en aquestes unitats, creades el 2013, s'hi presta aten-
ció integral a persones amb una malaltia crònica coneguda i evo-
lucionada que, a causa d’una reagudització o empitjorament, s’ha
de tractar en una unitat d’hospitalització amb internament i que re-
quereix una intensitat de recursos intermedis a fi d’evitar l’ingrés
en un centre d'hospitalització d’aguts. Aquesta atenció està desti-
nada a persones que necessiten seguiment d’un tractament o
supervisió clínica continuada i que requereixen intensitat de cu-
res. L’objectiu d’aquesta atenció ha de ser l’estabilització clínica
i la rehabilitació integral.
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Pel que fa a l'activitat, en el registre CMBD-SS, la unitat d'anàlisi de
dades és l'episodi. Aquest concepte s’utilitza per designar l’atenció
a un pacient, per una mateixa causa, en una mateixa unitat o per
part d’un mateix equip assistencial, que es reflecteix en l’agregació
de diferents valoracions recollides durant un any.

Taula 35. Recursos sociosanitaris d'internament i activitat realitzada
1 Conversió a llits segons estades contractades
2 Nova contractació al 2016. No s'han comunicat dades al CMBD-SS

Font: CMBD-SS

Centres i dispositius LLits1 Episodis

Hospital de la Santa Creu 166 1.719

Llarga estada 51 189

Convalescència 80 875

Cures pal·liatives 20 228

Subaguts 15 427

Hospital Comarcal Móra d'Ebre 26 267

Llarga estada 15 82

Estada mitjana polivalent 9 185

Subaguts2 2 -

Hospital Comarcal d'Amposta 27 564

Estada mitjana polivalent 15 195

Subaguts 12 369

Total internament 219 2.550

No internament sociosanitari

Unitat funcional interdisciplinària sociosanitària (UFISS)
És una unitat de valoració de pacients ingressats en hospitals
d'aguts o en hospitals psiquiàtrics, i també de pacients adreçats des
de l'atenció primària de salut en el cas d'una tipologia determinada,
prèviament a l'ingrés en un centre sociosanitari. Hi ha diversos tipus
d'UFISS segons els pacients que s'hi atenen: geriàtrica, de cures
pal·liatives, respiratòria, de deteriorament cognitiu i mixta.

La Regió compta amb una UFISS geriàtrica a l'Hospital de la Santa
Creu, on l'any 2016 s'han produït 835 episodis (814 el 2015).

Programa d'atenció domiciliària-equips de suport (PADES)
Els PADES tenen com a objectiu influir en la qualitat assistencial
dels pacients que s'han d'atendre a domicili, oferir atenció especialit-
zada en el si de la comunitat, ser un element de suport per als pro-
fessionals de l'atenció primària i de les unitats bàsiques d'assistèn-
cia social, i servir de connexió entre els diferents recursos
assistencials. Estan constituïts com a mínim per un metge, dos o
tres infermers i un treballador social. Presten atenció directa al do-
micili dels pacients a petició dels professionals de l'atenció primària
sanitària i social.
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3.3
Taula 36. Recursos PADES i activitat realitzada

Equips Nombre Episodis

PADES Baix Ebre 1 446

PADES Montsià 1 199

PADES Móra d'Ebre 1 135

PADES Terra Alta 1 110

Total 4 890

Hospital de dia
És un servei d'assistència interdisciplinària, predominantment
sanitari, on el pacient amb malalties i incapacitats físiques o psíqui-
ques acudeix durant el dia, per rebre tractament integral, i retornar
després al  domicili. El tractament comprèn des de les cures
d'infermeria, l'administració de medicació i la reeducació motriu prò-
pia de la fisioteràpia i l'ergoteràpia, fins a les diverses modalitats de
treball intel·lectual i corporal: teràpia ocupacional, psicoestimulació,
orientació a la realitat i teràpia recreativa. La seva utilització pot ser
posterior a l'alta d'un centre sociosanitari, com per exemple, per pro-
longar el tractament subministrat en una unitat de convalescència,
per evitar l'ingrés prematur en un centre sociosanitari, per a l'ajusta-
ment i control farmacològic, etc.

Taula 37. Recursos d'hospital de dia i activitat realitzada
1 Conversió a places segons estades contractades
2 Una part de les places estan destinades a pacients amb malalties neurodegeneratives
3 No s'han comunicat dades al CMBD-SS en el primer any de funcionament

Font: CMBD-SS

Centres Places1 Episodis

H. Santa Creu2 43 167

H. Comarcal Móra d'Ebre 7 24

H. de Dia Batea 10 7

H. de Dia Sant Carles de la Ràpita3 20 -

Total Hospitals de dia 80 198

Equips d'avaluació integral ambulatòria (EAIA)
Els EAIA atenen malalts en règim de consulta externa per a orienta-
ció diagnòstica, ajuts al tractament i derivació al recurs assistencial
més adequat. L'objectiu és donar resposta al creixent envelliment de
la població i a la millora de l'accessibilitat a la xarxa sociosanitària.

La Regió compta amb tres equips: un de geriatria, un de trastorns
cognitius i un de cures pal·liatives. L'any 2016 l'entitat proveïdora ha
facturat 578 processos d'avaluació i un total de 2.035 visites.

L'any 2016 s'han posat en
funcionament 20 noves
places d'hospital de dia
sociosanitari a l'Hospital de
Dia de Sant Carles de la
Ràpita com a activitat
descentralitzada de l'Hospital
Comarcal d'Amposta.
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Atenció en salut mental
El proveïdor de serveis de salut mental al territori és la Fundació Pere
Mata Terres de l'Ebre, amb qui el CatSalut contracta l'activitat
d'internament, hospitalització parcial, consultes d'atenció primària i
centres de dia, així com també un seguit de programes específics.

Atenció psiquiàtrica d'internament d'aguts i subaguts
En els centres de la Regió hi ha hagut un total de 328 contactes,
dels quals 68 s'han generat en hospitals generals (pacients amb un
diagnòstic principal psiquiàtric) i 260 a la Unitat Polivalent de Salut
Mental (UPSM) que disposa d'unitat d'aguts i de subaguts:

Taula 38. Recursos i activitat d'aguts i subaguts en la UPSM
Font: CMBD-SM i Facturació de serveis sanitaris

Llits Contactes Nombre d’estades Estada mitjana

Aguts 18 227 4.672 16

Subaguts 8 33 2.165 56

Total 26 260 6.837 -

A la unitat d'aguts es presta atenció integral davant situacions agu-
des amb un risc psicopatològic greu i que requereixen una interven-
ció immediata en règim d'internament.

La unitat de subaguts s'adreça a la població amb trastorns mentals
que poden esdevenir crònics i que sovint van acompanyats de proble-
màtiques sociofamiliars.

Taula 39. Diagnòstic principal dels contactes d'aguts i subaguts
Font: CMBD-SM. Segons agrupació CCS

Agrupació CCS diagnòstic principal contactes %

Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics 90 34,6%

Trastorns de l’estat d’ànim 67 25,8%

Trastorns de la personalitat 25 9,6%

Trastorns relacionats amb altres drogues 25 9,6%

Trastorns d’adaptació 19 7,3%

Trastorns relacionats amb l’alcohol 10 3,8%

Trastorns del control dels impulsos 7 2,7%

Trastorns d’ansietat 6 2,3%

Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics 3 1,2%

Altres 3 1,2%

Trastorns diagnosticats en la lactància, infància o adolescència 2 0,8%

Miscel·lània de trastorns 2 0,8%

Trastorns per dèficit d’atenció, de la conducta i comportament perjudicial 1 0,4%

Total 260 100%

Pel que fa als ciutadans residents a les Terres de l'Ebre, l'any 2016,
han generat en el total de centres de Catalunya 371 contactes

Recursos i activitat per línies de serveis
Atenció en salut mental3.4
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psiquiàtrics, dels quals el 80,3% s'ha produït en centres de la
mateixa Regió (76,6% al 2015). La resta d'altes s'ha produït
majoritàriament en centres ubicats a les regions sanitàries del
Camp de Tarragona (15,4%) i de Barcelona (3,8%). La taxa
d'hospitalització psiquiàtrica (contactes per cada 1.000 assegurats)
ha estat de 2,1 (3,3 en el total de Catalunya).

Atenció psiquiàtrica d'internament de llarga estada
Aquest és un servei d'alta dependència psiquiàtrica que s'adreça a
la població amb trastorns mentals de gravetat psicopatològica pro-
longada, evolució crònica, amb comorbiditat associada i simptoma-
tologia clínica persistent. En aquest servei els pacients reben un
tractament continuat i intensiu, amb programes de rehabilitació hos-
pitalària i d'externament.

L'any 2016, a la Unitat Polivalent de Salut Mental (UPSM), s'hi han
tractat 10 casos diferents que han generat 15 altes.

Hospitals de dia
En aquests centres s'ofereixen serveis d’hospitalització parcial (sen-
se internament) per a la rehabilitació de les persones amb trastorns
mentals, amb l’objectiu d’aconseguir el màxim nivell de reinserció fa-
miliar, social i laboral, d'acord amb les possibilitats de cada cas. S'hi
combinen tractaments farmacològics, psicoterapèutics i rehabilitadors.

La Regió compta amb un hospital de dia per a població adulta ubicat
a la Unitat Polivalent de Salut Mental, a Amposta, i un hospital de
dia per a la població infantil i juvenil ubicat a Tortosa.

Taula 40. Recursos i activitat als hospitals de dia en salut
mental
Font: Facturació de serveis sanitaris i Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre

Tipus Adults Infantojuvenil

Casos 29 36

Altes 36 34

Estades 3.971 3.492

Estada mitjana 107,58 102,82

Servei d'Urgències
La Unitat Polivalent de Salut Mental compta amb un servei d'urgènci-
es que atén les demandes psiquiàtriques urgents vinculades al
servei d'hospitalització d'aguts. És centre de referència per a les de-
mandes d'atenció urgent en tot el territori de la Regió, no només
quant a l'atenció assistencial directa, sinó també en assessorament
i consell a la resta de recursos sanitaris de la xarxa pública.

L'any 2016 s'hi han atès un total de 1.035 urgències (1.076 al 2015)
de les quals el 21,8% han generat ingrés a l'hospital psiquiàtric.
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Taula 41. Diagnòstics de les urgències ateses, segons CIM-9

Diagnòstic principal Nombre %

Trastorns neuròtics 253 24,4%

Trastorns afectius 181 17,5%

Trastorns adaptatius 137 13,2%

Esquizofrènia 115 11,1%

Trastorns de personalitat 93 9,0%

Altres trastorns psicòtics 39 3,8%

Reacció aguda a l’estrès 23 2,2%

Drogodependència 23 2,2%

Altres diagnòstics 20 1,9%

Trastorns de la conducta no classificats en cap altre lloc 19 1,8%

Estat paranoide 18 1,7%

Trastorns per consum d’alcohol 17 1,6%

Psicosi per drogues 17 1,6%

Símptomes, síndromes especials no classificades en cap altre lloc 16 1,5%

Psicosi amb origen específic en infància 12 1,2%

Trastorn depressiu no classificat en cap altre lloc 11 1,1%

Condicions psicòtiques orgàniques transitòries 7 0,7%

Abús no dependent drogues 6 0,6%

TDAH infància 6 0,6%

Demències 5 0,5%

Altres condicions psicòtiques orgàniques cròniques 5 0,5%

Trastorn mental no psicòtic degut a lesió cerebral orgànica 4 0,4%

Psicosi alcohòlica 4 0,4%

Trastorn emocional específic infància i adolescència 4 0,4%

Factors psíquics associats a malalties classificades en un altre lloc 0 0,0%

Total 1.035 100,0%

Centres de dia
Aquests serveis estan adreçats a persones amb trastorns mentals
greus que no presenten situacions de descompensació aguda i que
conserven un cert grau d'autonomia i estabilitat. S'hi porten a terme
programes i activitats rehabilitadores i de reinserció a la comunitat
en règim ambulatori.

Taula 42. Recursos i activitat als centres de dia de salut men-
tal

Tortosa Amposta Total

Places 25 20 45

Casos nous 2016 17 13 30

Casos diferents tractats 32 34 66

Sessions realitzades 4.204 4.220 8.424

Altes 9 12 21
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Taula 43. Activitat als CSMA

Amposta Móra d'Ebre Tortosa Total

Pacients atesos 1505 477 1799 3.781

Primeres visites 404 146 506 1.056

Visites de seguiment 8.671 1.483 8.286 18.440

Visites de psicoteràpia individual 1.603 321 3.071 4.995

Visites de psicoteràpia grupal 14 122 214 350

Visites de tractaments familiars 74 20 167 261

Visites per a proves complementàries 25 25 142 192

Visites d'infermeria 8.403 1.647 9.309 19.359

Visites domiciliàries 130 71 62 263

Total de visites 19.324 3.835 21.757 44.916

Freqüentació (visites per pacient atès) 12,9 8,21 12,28 12,02

La taxa de pacients atesos
(població atesa per cada
1.000 assegurats) en centres
ambulatoris de salut mental
és de 48,34 en la població
infantojuvenil i de 25,91 en la
població adulta.

Taula 44. Activitat als CSMIJ

Amposta Móra d'Ebre Tortosa Total

Pacients atesos 610 117 729 1456

Primeres visites  198 46 216 460

Visites de seguiment 2.106 416 2.871 5.393

Visites de psicoteràpia individual 309 16 116 441

Visites de psicoteràpia grupal  10 0 68 78

Visites de tractaments familiars 230 58 292 580

Visites per a proves complementàries  72 25 121 218

Visites d’infermeria 2.080 402 2.773 5.255

Total de visites 5.005 963 6.457 12.425

Freqüentació (visites per pacient atès) 8,31 8,30 8,98 8,65

Consultes ambulatòries
Els serveis d’atenció ambulatòria psiquiàtrica es presten des dels
centres de salut mental, que es diferencien, segons l'edat de la po-
blació atesa, en centres de salut mental d’adults (CSMA) per a ma-
jors de 18 anys i centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) per
a la població fins als 18 anys. En ambdós casos els dispositius es-
tan formats per un equip multidisciplinari integrat bàsicament per
psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials i personal d’infermeria.

En els CSMIJ el grup diagnòstic més freqüent és el de trastorns per
dèficit d'atenció, de la conducta i per comportament perjudicial, que
afecta el 33,6% dels pacients, seguit dels retards en el
desenvolupament que afecten un 19,0% dels pacients.

En els CSMA de la Regió el grup diagnòstic més freqüent és el del
trastorn de l'estat d'ànim que afecta el 35,8% dels pacients, seguit
dels trastorns d'adaptació que afecten un 17,5% dels pacients.
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Programes específics de salut mental
El CatSalut a més contracta un seguit de programes que incideixen
en l’atenció específica a determinats col·lectius d’usuaris de
l’atenció en salut mental:

• Programa de trastorns mentals greus (T10): es porta a terme en
els CSMA per millorar l'assistència dels casos amb patologies
severes. Els objectius del programa es recullen en un pla
terapèutic individual interdisciplinari. L'any 2016, 63 pacients han
estat inclosos en el Programa.

• Programa de suport a les urgències sectoritzades (T11): per
atendre les urgències psiquiàtriques de la Regió. S'hi inclou el
triatge i l'avaluació de les urgències i l'atenció en les situacions
de crisi, ingrès o derivació als serveis d'atenció especialitzada.

• Programa de serveis individualitzats (T12): per atendre persones
que compleixen el diagnòstic de trastorn mental greu amb
important repercussió social i utilització inadequada dels serveis
sociosanitaris. El 2016 s’hi han atès 22 pacients, dels quals 6
han estat casos nous de l’any i s’han donat 7 altes. En total
s’han fet 714 visites domiciliàries.

• Programa d’atenció específica als trastorns mentals greus en els
infants i adolescents (T13): per augmentar la detecció dels casos
de menors de 18 anys amb patologia psiquiàtrica greu i millorar-
ne  l’assistència, afavorint el  treball de vinculació al CSMIJ,
l’aplica-ció de tractaments de més especificitat i la coordinació
amb altres dispositius. Aquest any han participat en el programa
28 pacients.

• Programa de rehabilitació i reinserció a la comunitat (T18): s’ha
dissenyat un programa per a adolescents i adults joves amb
diagnòstic de trastorns mental greus o trastorns de l'espectre
autista en què s'han atès 2 pacients, i un altre programa per a la
intervenció dels primers episodis psicòtics, en què s'han atès
altres dos pacients.

• Programa Salut i escola (T19): es porta a terme en els equips
d’atenció primària, amb el suport i col·laboració del CSMIJ per
als problemes relacionats amb la salut mental. L’any 2016 s’ha
intervingut en 37 casos.

Recursos i activitat per línies de serveis
Atenció en salut mental3.4

El Programa de trastorns
mentals greus que ja estava
en marxa al CSMA Tortosa,
s'ha ampliat aquest any al
CSMA Amposta.

L'any 20106 s'ha iniciat un
nou programa al Centre de
dia d'Amposta amb la
finalitat de promoure la
rehabilitació i la reinserció a
la comunitat de les persones
amb trastorns mentals.

Servei Especialitzat en Salut Mental per a Persones amb
Discapacitat Intel·lectual (SESM-DI)
Es tracta d'un servei ambulatori especialitzat format per un equip
multidisciplinari que atén persones amb discapacitat intel·lectual
que tenen un problema de salut mental associat.  Aquest any s'hi
han realitzat 555 visites: 145 de psiquiatria i 410 de psicologia.

Des d'aquest Servei, a banda de l'atenció a la persona i l'orientació a
la família, també es fa un treball de coordinació i formació a la resta
de dispositius de la xarxa sanitària i de la xarxa social.
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• Programa d’interconsulta psiquiàtrica (T31): els professionals de

salut mental atenen les consultes dels professionals dels
hospitals d’aguts i els donen suport i assessorament, participant
en la valoració diagnòstica i la determinació del tractament
farmacològic, la intervenció en crisi i la derivació al dispositiu
adequat. L’any 2016 hi ha hagut 37 interconsultes, 1 de les
quals ha generat ingrés en un hospital psiquiàtric.

• Programa de suport a adolescents d’alt risc (T36). Es va posar
en marxa a la Regió al setembre de 2015 amb la finalitat de
donar resposta a les dificultats d’abordatge en salut mental d’un
col·lectiu de joves que viuen de forma patològica i anòmica el
traspàs des de la infància a la vida adulta.

L’any 2016 s’ha portat a terme un projecte interdepartamental
entre el Departament de Salut i el d'Ensenyament que
consisteix en la creació de diverses places d’intervenció
terapèutica a la Unitat d’escolarització compartida (UEC), amb
el suport d’un psicòleg clínic, per a alumnes amb diagnòstic de
trastorn mental greu que per la seva patologia psiquiàtrica no
poden continuar l'escolarització en un centre ordinari.  Hi ha
entre 5-7 places i en el curs acadèmic 2015-2016 s’hi han atés
3 alumnes.

Pla director de salut mental i addiccions
Emmarcats en aquest Pla director, a les Terres de l'Ebre s'estan
portant a terme tres programes:

Programa de suport a l'atenció primària de salut
Amb aquest Programa es pretén millorar l’atenció a les problemàti-
ques de salut mental des de l'atenció primària amb el suport de
l’atenció especialitzada en salut mental. Actualment es porta a
terme en 7 ABS on es fan visites assistencials conjuntes amb pro-
fessionals de la salut mental, activitats de formació en salut mental
als metges d’atenció primària, es crea un espai de consultoria i es
fa assistència individual mitjançant intervencions terapèutiques
breus (visites específiques per abordar una problemàtica relaciona-
da amb la salut mental o les addiccions)

Taula 45. Intervencions dels professionals de salut mental per
ABS

Adults Infantojuvenil Total

EAP Amposta 247 53 300

EAP Deltebre 861 78 939

EAP Flix 115 21 136

EAP Tortosa Est 359 60 419

EAP Tortosa Oest 356 204 560

EAP Ulldecona-La Sénia 253 73 326

EAP Ametlla de Mar-El Perelló 0 24 24

Total 2.191 513 2.704

Aquest any l'ABS L'Ametlla
de Mar-El Perelló s'ha
incorporat al programa de
suport a l'atenció primària.

Les intervencions dels
professionals de salut mental
s'han incrementat un 73%
respecte al 2015
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Programa d’atenció al trastorn psicòtic incipient
L'objectiu general és aconseguir la detecció i la intervenció precoces
en els trastorns psicòtics incipients, amb la finalitat de disminuir la inci-
dència de trastorns psicòtics, reduir-ne el dany i millorar-ne el pronòs-
tic. Es porta a terme a la comarca del Montsià.

Taula 47. Activitat dels programes de psicoteràpies d'adults

Programa Format Usuaris derivats Usuaris inclosos Altes

per a valoració al programa

Distímia Grupal 14 14 13

Trastorn obsessiu compulsiu (TOC) Individual 6 4 1

Agorafòbia, amb trastorn de pànic o sense Individual 9 9 2

Trastorn per estrès postraumàtic Individual 5 4 3

Trastorns de personalitat Individual 2 2 3

Grup de relaxació Grupal 21 21 21

Trastorn depressiu major Grupal 5 5 5

Total 62 50 48

Recursos i activitat per línies de serveis
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Programa de millora en l’oferta de psicoteràpia a la xarxa pública
• En l'àmbit de la salut mental infantojuvenil es porta a terme el

Programa de detecció i abordatge del TDAH (trastorn per dèficit
d'atenció i hiperactivitat) en el qual l’any 2016 s’han inclòs 3 nous
usuaris. Durant l’any s’ha  produït 1 alta. Cada participant ha fet
12 sessions individuals de periodicitat setmanal i 3 sessions
conjuntes amb els pares. A més a més, es fa un treball grupal
amb els pares, en 10 sessions de periodicitat mensual, en què
han participat 10 famílies

• En l'àmbit de la salut mental d'adults es desenvolupa un
programa demostratiu a la comarca del Baix Ebre amb els pro-
grames específics d’atenció psicoterapèutica següents:

Les famílies que finalitzen el
grup de pares TDAH el
valoren com a útil en un 8,8
sobre 10.

Taula 46. Avaluació i seguiment del Programa: taxes de deri-
vació
1 Nombre de casos derivats en relació amb la població de referència de l'ABS

Adults Infantojuvenil

EAP Amposta 0,8 1,7

EAP Ulldecona-La Sénia 0,4 1,2

EAP Flix 0,7 0,9

EAP Deltebre 0,8 2,3

EAP Tortosa Est 0,6 1,1

EAP Tortosa Oest 0,7 1,7

EAP L’Ametlla de Mar-El Perelló - 1,2

L'objectiu que es pretén
assolir és que la taxa de
derivació no superi el valor
de 0,8.
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Taula 48. Activitat del Programa demostratiu d'atenció especí-
fica al trastorn psicòtic incipient

Nombre d’usuaris derivats 19

Nombre d’usuaris inclosos al programa 11

Nombre de casos EMARS (estats mentals d'alt risc) 18

Nombre de casos primer episodi 28

Nombre de casos en període crític 3

Nombre d’abandonaments al cap de l’any 2

Nombre d’altes al cap de l’any 14

Nombre total d'usuaris en programa 49

Mitjana DUP (duration of untreated psychosis) 5,1 setmanes

Actuacions interdepartamentsals: Pla d’atenció integral a les
persones amb trastorn de l'espectre autista
L'any 2013, i seguint les directrius establertes per a aquest Pla, es
va constituir  a la Regió la Unitat Funcional TEA -Terres de l’Ebre,
impulsada per la Regió Sanitària i amb la participació dels departa-
ments de Benestar i Ensenyament.

Els membres de la Unitat Funcional són:

• Un psiquiatre responsable del Centre de Salut Mental Infantil i Ju-
venil que representa també el Servei Especialitzat en Salut Men-
tal per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual (Fundació Pere
Mata Terres de l'Ebre, CatSalut).

• Un professional  responsable del Centre de Desenvolupament In-
fantil i Atenció Precoç (Departament de Benestar).

• Un neuropediatre responsable de l’Hospital de Tortosa Verge de
la Cinta (ICS, CatSalut).

• Un pediatre responsable de l’atenció primària (ICS, CatSalut).

• Un psicopedagog responsable de l’Equip d’Assessorament Psi-
copedagògic (Departament d'Ensenyament).

• Un treballador social del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil
(Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre, CatSalut).

Els membres de la Unitat Funcional són els portaveus del seu
servei, representen els casos i convoquen a les reunions els profes-
sionals que coneixen directament el cas que cal estudiar. El
diagnòstic es comparteix en el si de la Unitat Funcional, que
desplega el ventall de recursos per fer-ne el tractament i el segui-
ment integral i coordinat.

Durant l'any 2016 la Unitat
Funcional TEA ha tractat en
xarxa 24 casos.
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Atenció a la salut sexual i
reproductiva (ASSIR)
Els serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva en l’àmbit de
l’atenció primària tenen com a objectiu promoure, impulsar, coordi-
nar i dur a terme les activitats d’atenció integral i integrada als joves,
a les dones i a les seves parelles, i també, de manera progressiva,
als homes en determinats serveis. La cartera de serveis inclou:

• Atenció als joves

• Consell reproductiu

• Control i seguiment de l’embaràs

• Interrupció voluntària de l’embaràs

• Diagnòstic prenatal

• Educació maternal

• Atenció al puerperi

• Prevenció del càncer de coll uterí

• Prevenció del càncer de mama

• Atenció a les infeccions de transmissió sexual

• Atenció a la patologia ginecològica

• Activitat comunitària a persones adultes, educació afectiva i sexual

• Atenció a la violència envers les dones

El model assistencial de la salut sexual i reproductiva imnplica el
treball coordinat entre els ASSIR, els serveis maternoinfantils
hospitalaris i els professionals dels equips d'atenció primària a fi de
garantir en tot moment la continuïtat assistencial i el treball per pro-
cessos.

L'ASSIR de les Terres de l'Ebre està gestionat per l'ICS i s'ubica al
CAP Baix Ebre de Tortosa. És de referència per a totes les ABS del
territori i compta amb 3 hospitals amb serveis maternoinfantils de refe-
rència: l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, l'Hospital Comarcal
Móra d'Ebre i l'Hospital Comarcal d'Amposta.

Pel que fa a l'activitat realitzada durant el 2016, es manté estable en
el conjunt del servei respecte al 2015, malgrat la disminució de les
visites obstètriques pel descens de la natalitat.

Taula 49. Activitat ASSIR

2015 2016

Visites mèdiques de ginecologia 11.615 9.170

Visites de llevadora de ginecologia 4.162 7.694

Visites mèdiques d’obstetrícia 2.706 2.099

Visites de llevadora d’obstetrícia 27.605 26.910

Visites de psicosexologia 1.373 1.470

Total de visites 47.461 47.343

Recursos i activitat per línies de serveis
Atenció a la salut sexual i reproductiva 3.5

L'activitat obstètrica ha dis-
minuït un 4,3% respecte a
l'any anterior, mentre que la
ginecològica s'ha incremen-
tat un 6,9 %.

Al desembre de 2016 s’han
produït canvis organitzatius a
l’ASSIR Terres de l’Ebre per
a la creació de la Direcció
Clínica Territorial de la Dona,
amb l’objectiu d’avançar en
la integració, la continuïtat i
la transversalitat dels nivells
assistencials.
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Atenció a les drogodependències
El Centre d’Atenció i Seguiment a les Addiccions (CAS) Tortosa,
gestionat per Tortosa Salut SL, forma part de la Xarxa d’Atenció a
les Drogodependències (XAD) del Departament de Salut, i ofereix
tractament especialitzat als pacients de les comarques de la Regió
Sanitària que presenten problemes derivats del consum de tòxics.

Taula 50. Indicadors d'activitat

Recursos i activitat per línies de serveis
Atenció i seguiment a les drogodependències 3.6

Alcohol

50,3%

Cocaïna

18,7%

Cànnabis 19,3%

Gràfic 5. Distribució de nous pacients per comarca d'origen

Montsià

45%

Baix Ebre

44,4%

Terra  Alta

7%

Psicofàrmacs

1,2%

Gràfic 4. Distribució de nous pacients segons la droga princi-
pal

2015 2016

Històries clíniques obertes a 31 de desembre 4.466 4.637

Casos nous de l’any 157 171

% d’homes dels casos nous 76% 80,70%

% de dones dels casos nous 24% 19,30%

Reinicis de tractament 85 116

Heroïna

10,5%

Ribera d'Ebre

3,5%
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Recursos i activitat per línies de serveis
Atenció i seguiment a les drogodependències3.6

Dins el Protocol de reducció de danys s’inclou el Programa amb
substitutius opiacis que durant el 2016 ha tingut un total de 239
usuaris (222 al 2015). També s’inclou el Programa d’intercanvi de
xeringues (PIX) en què participen 8 farmàcies de Tortosa, Roquetes i
Jesús.

Prevenció comunitària
• Protocol de mesures penals alternatives amb menors, en

coordinació amb la Regió Policial de Mossos d’Esquadra de
Tortosa: s’hi han atès tres menors que han estat sancionats per
consum de cannabis (Llei Orgànica 1/1992, de 21 de febrer,
sobre  Protecció  de la seguretat  ciutadana, modificada per la
Llei orgànica 4/2015, de 31 de març, de protecció de la seguretat
ciutadana).

• Programes de prevenció comunitària en els centres d’ensenya-
ment: 14 instituts, 1 centre de primària i 8 centres d’ensenya-
ment postobligatori.

• Altres formacions comunitàries :

- Seminari en el projecte de prevenció. 4t curs del grau
d’Educació Social de la Universitat Rovira i Virgili.

- Sensibilització comunitària en tres instituts d'ensenyament
secundari en el marc del Dia Mundial contra el Tabac.

- Formació a professionals del Programa Salut i escola 

Taula 51. Activitat assistencial realitzada al CAS
Font: CAS Tortosa

2015 2016

Visites individuals 4.223 4416

Assistències a teràpies de grup d’alcohol 877 803

Desintoxicacions ambulatòries 6 4

Derivacions a recursos especialitzats 25 -

Derivacions a comunitats terapèutiques o pisos de reinserció 51 57

Derivacions a unitats de patologia dual 45 41

Derivacions a la Unitat de Desintoxicació de l’Hospital Joan XXIII 8 6

Derivacions  a la Unitat de Crisi (Terrassa) 2 17

Analítiques de sang 110 120

Proves de tuberculina PPD 16 27

Analítiques d’orina 2.222 4.094
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Recursos i activitat per línies de serveis
Altres línies d'atenció 3.7
Altres línies d'atenció
Rehabilitació i logopèdia
La rehabilitació física comprèn les activitats, preventives i
rehabilitadores, les ajudes tècniques i els fàrmacs, encaminats a facili-
tar, mantenir o retornar el major grau de capacitat funcional i d'inde-
pendència possible segons la causa i l’estat funcional de la persona.

Les activitats de rehabilitació les duen a terme equips multidisciplinaris
que actuen sota la responsabilitat d’un metge especialista en medicina
física i rehabilitació, i inclouen l’aplicació de totes les tècniques que
s’escaiguin en cada cas, entenent que quan un pacient presenta
pluripatologies ha de ser tractat de forma integral, sempre que això
sigui possible.

Els serveis de rehabilitació ambulatòria, domiciliària i de logopèdia es
presten en els quatre hospitals que formen part del Sistema Sanitari
Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) i en altres 11
centres de salut, alguns dels quals funcionen com a punts d'atenció
descentralitzats dels serveis hospitalaris, per la voluntat d'apropar
els serveis als ciutadans. La resta d'aquests centres de salut poden
ser dispositius propis de l’Institut Català de la Salut (ICS) o de l'em-
presa pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GIPSS), o dis-
positius de proveïdors adjudicataris de concursos.

El resum de centres i de proveïdors al territori és el següent:

Taula 52. Centres sanitaris amb serveis de rehabilitació i logopèdia

Comarca Centre de Salut Entitat proveïdora

Baix Ebre Hospital de Tortosa Verge de la Cinta Institut Català de la Salut

CAP Baix Ebre Institut Català de la Salut i GiPSS

Clínica Terres de l'Ebre Tortosa Salut

Hospital de la Santa Creu Tortosa Salut

Centre de Rehabilitació Deltebre Gestió i Prestació de Serveis de Salut

Centre de Rehabilitació l'Ametlla de Mar Gestió i Prestació de Serveis de Salut

Montsià Hospital Comarcal d'Amposta Hospital Comarcal d'Amposta

Centre de Rehabilitació la Sénia Hospital Comarcal d'Amposta

Centre de Rehabilitació Alcanar Hospital Comarcal d'Amposta

Centre de Rehabilitació Sant Carles de la Ràpita Hospital Comarcal d'Amposta

Ribera d’Ebre Hospital Comarcal Móra d'Ebre Gestió Comarcal Hospitalària SA

Centre de Rehabilitació Flix Gestió Comarcal Hospitalària SA

Terra Alta CAP Gandesa Institut Català de la Salut

Centre de Rehabilitació Batea Fundació Terra Alta Segle XXI

Centre de Rehabilitació Corbera d'Ebre Fundació Terra Alta Segle XXI

Centre de Rehabilitació La Fatarella Fundació Terra Alta Segle XXI

L'any 2016 els proveïdors han
facturat al CatSalut 8.491
processos de rehabilitació,
dels quals el 6,5%
corresponen a atenció
logopèdica, el 74,5% a
rehabilitació física
ambulatòria i el 19% a
rehabilitació física
domiciliària.
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El principal diagnòstic dels
nous pacients de 2016 atesos
a la Regió són les apnees
obstructives, que representen
un 79,4% dels nous casos,
seguit de la MPOC amb el
10,641%.

Recursos i activitat per línies de serveis
Altres línies d'atenció3.7

Oxigenoteràpia domiciliària
Les tècniques de teràpia respiratòria a domicili tenen com a finalitat
el manteniment d’un estat ventilatori correcte dels pacients amb pa-
tologia respiratòria crònica, millorar-ne la qualitat i l'esperança de
vida, afavorir-ne la integració social i disminuir les estades
hospitalàries. L’actual contractació inclou:

• Oxigenoteràpia domiciliària: administració d’oxigen al domicili a

pacients estables amb limitació crònica del flux aeri.

- Concentrador estàtic

- Concentrador portàtil

- Oxigen líquid

- Bombona d’oxigen portàtil.

• Teràpia inhalatòria: administració de fàrmacs per via inhalatòria
mitjançant l’ús de nebulitzadors.

- Nebulitzador electrònic

- Nebulitzador ultrasònic

• Tractament ventilatori de la síndrome de l’apnea del son a domicili

(CPAP): subministrament d’aire, a pressió contínua positiva prefi-
xada, durant el son i al seu domicili, als pacients amb aquesta sín-
drome.

- CPAP

- Pressió binivell

• Monitoratge a domicili: tècnica destinada a prevenir la mort sob-
tada infantil en lactants que pertanyen a grups de risc, i a contro-
lar nens afectats de patologies respiratòries o neurològiques de-
pendents d’oxigen.

• Ventilació mecànica a domicili: tècnica adreçada al tractament
domiciliari de la insuficiència respiratòria crònica en pacients es-
tables que requereixen suport ventilatori parcial o total.

- Ventilació mecànica nocturna.

- Ventilació mecànica 24 h.

- Pulsioximetria.

- Aspirador de secrecions.

• Mecanisme d’eliminació de secrecions

- Assistència mecànica a la tos ineficaç amb dispositius de pres-
sió amb capacitat de generar pressions positives i negatives de
fins a +40/-40 CmH2O, respectivament.

• Mecanisme d’aclariment mucociliar.

- Armilles d’aclariment de les vies respiratòries mitjançant unarà-
pida oscil·lació de la paret toràcica.

• Teràpies complementàries.

- Pulsioxímetre i aspirador de secrecions.

L’any 2016 s'han atès a la
Regió un total de 2.737
pacients amb teràpies
respiratòries domiciliàries
(un 8,6% més que el 2015),
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Recursos i activitat per línies de serveis
Altres línies d'atenció 3.7
Gràfic 6. Distribució de pacients segons el tractament
d'oxigenoteràpia prescrit

Ventilació mecànica 2,5%

Teràpia inhalatòria

 1,9%

Monitoratge

0,3%
Oxigenoteràpia

24,4%

Tractament

venitlatori (CPAP)

71,0%

Atenció a la insuficiència renal (AIR)
La xarxa de l’AIR s’estructura en tres nivells d’assistència: els serveis
de nefrologia, on es duen a terme la prevenció, el diagnòstic i la pres-
cripció del tractament substitutiu renal més adequat a cada pacient;
les unitats d’assistència nefrològica (UAN), que presten assistència de
menor complexitat, i els centres de diàlisi, que presten tractament
substitutiu dialític als malalts.

En el centre de diàlisi de la Regió, ubicat a l'Hospital de la Santa
Creu, l’any 2016 s’ha atès una mitjana mensual de 141 pacients,
cosa que significa un increment en el nombre de malalts del 3,7%.
Pel que fa a les sessions realitzades, s'han incrementat un 4,9%

Taula 53. Activitat assistencial de diàlisi

2015 2016

Mitjana mensual de pacients atesos 136 141

Pacients prevalents a 31 de desembre 124 135

Casos nous durant l’any 44 48

Èxitus 25 26

Malalts amb eritropoetina 120 130

Malalts amb fístula arteriovenosa 81 88

Fístules realitzades 39 38

Malalts trasplantats 5 8

Total de sessions de diàlisi 19.437 20.389

La Regió Sanitària ha elaborat un projecte d'atenció integral a la in-
suficiència renal sobre la base del nou Pla d'ordenació de l'atenció
nefrològica que es troba en fase de negociació amb les entitats pro-
veïdores implicades (ICS i GESAT) per a implantar-lo.

El 52% dels pacients
prevalents a 31 de desembre
reben tractament
d'hemodiafiltració en línia i
el 48% tractament
d'hemodiàlisi convencional.
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Donació i trasplantaments d'òrgans,
teixits i cèl·lules
L’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) planifica, orde-
na i coordina les activitats relacionades amb  l'extracció, la conser-
vació i la distribució, el trasplantament i l'intercanvi d'òrgans i teixits.
També s'encarrega de la promoció de la donació d’òrgans i teixits, el
monitoratge de l’activitat de donació i trasplantament, i l’avaluació
dels resultats obtinguts en aquest àmbit.

L'OCATT té un coordinador territorial Camp de Tarragona-Terres de
l'Ebre. A més, a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta hi ha un co-
ordinador hospitalari que és el responsable, al centre i a la seva àrea
de referència, d’obtenir el màxim nombre d’òrgans i teixits, de garan-
tir-ne la qualitat i d’avaluar tot el procés.

Donació, extracció i trasplantament d'òrgans
L'any 2016 a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta s'han extret 3
òrgans d'un donant (l'any 2015 no s'hi va realitzar cap extracció).

Quant als trasplantaments, un total de 19 ciutadans de les Terres de
l'Ebre han rebut un òrgan aquest any 2016 a Catalunya.

Taula 54. Trasplantament d'òrgans a usuaris de la Regió

Tipus de trasplantament Total 

Cardíac 1

Hepàtic 4

Pulmonar 3

Renal 11

Total 19

Obtenció i trasplantament de teixits
Des de l'entrada en vigor de la Instrucció del CatSalut 4/2015, tots
els centres hospitalaris del SISCAT són potencials generadors en
l'obtenció de teixits.

Cal remarcar que a l'Hospital Verge de la Cinta es va posar en mar-
xa, al mes de maig de 2015, el Programa de detecció sistemàtica
de donants de còrnia per potenciar la donació d’aquest tipus de tei-
xit.

Pel que fa a la implantació de teixits, l'activitat autoritzada en els
centres de la Regió és la següent:

• Teixit ocular i membrana amniòtica: Hospital de Tortosa Verge de
la Cinta

• Teixit musculoesquelètic: Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i
Clínica Terres de l'Ebre.

El Programa de detecció
sistemàtica de donants de
còrnia a l'HTVC ha permès
aconseguir 34 donacions de
còrnies aquest any 2016.

Recursos i activitat per línies de serveis
Donació i trasplantaments d'òrgans, teixits i cèl·lules3.8
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Atenció farmacèutica i prestacions complementàries
Atenció farmacèutica 4.1
Atenció farmacèutica
La Llei 31/91, de 13 de desembre, d’ordenació farmacèutica de
Catalunya, com a expressió de la competència exclusiva de la Ge-
neralitat de Catalunya en aquesta matèria, defineix el que ha de ser
l’atenció farmacèutica que cal donar a la població, considerada tant
des del vessant assistencial en relació amb l’ús racional dels medi-
caments, com des del vessant de la salut pública en relació amb les
activitats de promoció de la salut i prevenció de la malaltia en les
quals el farmacèutic pot participar.

El CatSalut desenvolupa un model basat en l’aplicació d’una política
farmacèutica i del medicament integral i integrada amb la resta del
sistema sanitari i sectors productius, que fomenti l’ús racional, se-
gur i adequat dels medicaments, que promogui la qualitat, l’equitat
d’accés i la gestió eficient de la prestació farmacèutica, i dirigida a
millorar els resultats de salut de la població.

L'any 2016, en l’àmbit de l’atenció farmacèutica s’ha estat treballant
en diverses línies per a l’acompliment de dos dels grans objectius
marcats en el Pla estratègic del Servei Català de la Salut 2016-
2020: garantir una assignació i una gestió dels recursos equitatives i
eficients que contribueixi a la sostenibilitat del sistema, i reforçar la
política del medicament i la innovació en la prestació farmacèutica.

Actuacions per assignar i gestionar els recursos de manera
equitativa i eficient per a contribuir a la sostenibilitat del
sistema

Implantació de models de compra agregada de productes
S'ha constituït l’Òrgan coordinador de compra i finançament de
medicaments del SISCAT que ha impulsat la formulació  de
propostes sobre criteris generals, línies d’actuació i recomanacions
d’optimització de les compres de la medicació hospitalària de
dispensació ambulatòria (MHDA) a Catalunya i ha propostat
iniciatives de negociació o compra agregada de medicaments
(concretament, s’han definit les bases de les tarifes farmacològiques
de VIH, immunosupressors selectius i hormona del creixement  i
s’han acordat els criteris per establir els valors dels preus màxims
de facturació dels tractaments de l’hepatitis C basant-se en l'anàlisi
cost-efectivitat per a la priorització de tractaments.

Foment de la compra pública innovadora: nous models de preus i
finançament
Els acords de risc compartit (ARC) i els esquemes de pagament per
resultats (EPR) són algunes de les fórmules que ajuden a
desenvolupar nous models de preus i finançament de la innovació
farmacològica, i abordar amb més garantia l’accés als nous
medicaments i les noves intervencions terapèutiques.
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Atenció farmacèutica i prestacions complementàries
Atenció farmacèutica4.1

Durant el 2016 s’han consolidat els mecanismes per a identificar els
fàrmacs candidats a un model de finançament a través d’esquemes
de pagament per resultats durant el procés d’avaluació dels
medicaments en el Programa d’harmonització farmacoterapèutica
del Catsalut.

També s’ha creat el Comitè Tècnic d’Esquemes de Pagament per
Resultats i Acords de Risc Compartit del CatSalut amb les finalitats
de proposar i avaluar l’adequació de finançar medicaments concrets
sota la fórmula d’EPR i ARC,  i dinamitzar la cultura i la
implementació d’EPR als centres proveïdors de l’àmbit del SISCAT.

Pla d’acció de pagament de la innovació: model integral de
finançament de nous medicaments
S’han desenvolupat estratègies orientades a assolir una
harmonització en la selecció i l’ús del medicaments i també s’han
posat en marxa diferents mesures per millorar l’eficiència en la
compra de medicaments:

- Criteris d’ús i indicadors de seguiment i resultats (avaluació)

- Registres i monitoratge de resultats (seguiment)

- Models innovadors de compra i finançament (compartir riscos)

Implantació d’un pla de sostenibilitat de la prestació farmacèutica
Addicionalment a totes les accions que es duen a terme
regularment i sistemàticament en el marc de la política de qualitat
de la prescripció i ús racional de medicament, s’ha dissenyat un pla
d’actuació específic amb l’objectiu identificar unes àrees concretes
de millora amb un alt impacte potencial a curt i mitjà termini per tal
de generar una actuació concentrada i intensiva a tot el territori, a
través del consens amb els professionals.

El Comitè de Coordinació encarregat de gestionar aquest Pla de
sostenibilitat, ha dut a terme les accions següents:

• Selecció de les àrees terapèutiques clau: medicaments per al
tractament de les patologies respiratòries, per al tractament del
dolor, antidiabètics i antipsicòtics.

• Elaboració d’un pla de treball i d’un quadre de comandament a
partir d’un conjunt d’indicadors que serviran per a fer el seguiment
de l’evolució dels diferents grups tant a escala global de
Catalunya, com a escala de regió sanitària.

• Revisió de les tarifes farmacològiques: les reunions amb els
principals laboratoris comercialitzadors de fàrmacs per al
tractament del VIH han portat a l'establiment de noves tarifes
farmacològiques/pacient/mes que van entrar en vigor el dia 1
d’agost de 2016.

• Establiment d’una tarifa per als tractaments de l’hepatitis C.
L’octubre de 2016 es va iniciar la facturació dels tractaments
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Atenció farmacèutica 4.1

d’hepatitis C a través d’un preu màxim de facturació per a cada
tipus de tractament mensual (8 setmanes, 12 setmanes, genotip
3) en lloc de facturar per medicament dispensat. Aquests imports
màxims es revisen periòdicament per adaptar-se a la introducció
de nous fàrmacs al catàleg, l’actualització de les pautes
preferents que estableixi el Programa d’harmonització del
CatSalut i la modificació de preus i condicions de finançament
que fixi el Ministeri de Sanitat, Seguretat Social i Igualtat.

Consolidació de l’accés dels tractaments mèdics i farmacològics
per hepatitis C, immunosupressors o malalties oncològiques de
forma universal i gratuïta
Des del Programa d’harmonització farmacoterapèutica, s’elaboren
els criteris clínics d’ús harmonitzats per als nous medicaments en
l’àmbit del CatSalut i, de manera prioritària, per aquells tractaments
amb més impacte assistencial i econòmic, com són tractaments
per a l’ hepatitis C, immunosupressors i malalties oncològiques. La
implementació d’aquests criteris està consolidada en l’àmbit del
SISCAT i integrada en les pràctiques clíniques dels professionals
sanitaris que hi treballen.

Actuacions per reforçar la política del medicament i la
innovació en la prestació farmacèutica.

Consolidació dels programes d’harmonització i d’avaluació del
medicament per a l’accés al sistema sanitari.
Des de l’any 2008, el CatSalut ha treballat en el marc de 3
programes d’avaluació de medicaments: medicació hospitalària de
dispensació ambulatòria (MHDA), tractaments d’alta complexitat
(TAC) i medicaments d’ús en l’atenció primària i comunitària (APC),
que han permès consolidar la implementació de recomanacions
clíniques per a l’ús racional dels medicaments en l’àmbit del
SISCAT.

L’any 2016 s’ha elaborat una proposta de reestructuració dels
programes d’harmonització en un únic programa amb dues línies de
treball: una hospitalària que inclou MHDA i TAC, i una de medicació
dispensada en oficina de farmàcia que inclou APC i també la
prescripció especialitzada, amb un únic ens decisor
farmacoterapèutic del SISCAT.

S’ha consolidat l’avaluació de resultats sobre indicació, prescripció i
seguiment i del compliment dels dictàmens dels medicaments
harmonitzats i registrats al Registre de pacients i tractaments
MHDA per al tractament de l’hepatitis C crònica, de l’artritis
reumatoide i de la infecció del VIH, i se n'ha fet difusió al SISCAT.

Cartera de serveis professionals de la farmàcia comunitària
En l’àmbit de la millora dels serveis i prestacions, l’any 2016 s’ha
continuat treballant en un model de concertació enfocat cap a la
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potenciació de l’activitat farmacèutica de la farmàcia comunitària i la
seva integració efectiva en el sistema de salut, reforçant les
activitats professionals, la coordinació entre l’atenció primària i
comunitària, i potenciant les tecnologies de la informació i de la
comunicació.

En aquesta línia, s’ha continuat prestant els serveis de determinació
del risc d’infecció pel VIH per mitjà del test ràpid, en farmàcies
acreditades dels municipis d’Amposta i  Tortosa.

Pel que fa al Programa d’atenció farmacèutica al pacient crònic
(PCAF), s’ha començat una segona fase de reclutament de pacients
en què participen 24 EAP de tot Catalunya i les farmàcies
acreditades de les ABS corresponents. En la nostra Regió hi
participa l'EAP Terra Alta.

Seguretat clínica, revisió i conciliació de tractaments.
El CatSalut desenvolupa i actualitza diverses eines per tal de
millorar la seguretat clínica de la prestació farmacèutica. Cal
destacar la consolidació d’un sistema expert que incorpora en la
recepta electrònica elements de seguretat clínica, que permeten
l’emissió d’alertes en el moment de la prescripció electrònica dels
medicaments, en base al Pla de medicació integrat del pacient. Les
línies d’actuació instaurades són: interaccions farmacològiques,
dosis màximes, duplicitats, teratogènia i medicaments
desaconsellats en la gent gran.

Taula 55. Implantació de la recepta electrònica

Total receptes e-receptes %

facturades facturades e-receptes

Atenció Primària 277.147 269.151 97,11%

Hospitals del SISCAT 15.511 14.462 93,24%

Equips Xarxa Salut Mental 6.167 6.114 99,14%

ACUT Terres de l'Ebre 4.965 4.937 99,44%

Equips centres sociosanitaris 1.246 1.240 99,52%

ASSIR 158 148 93,67%

Total 305.194 296.052 97,00%

Per altra part, s’han iniciat noves línies d’actuació en l’àmbit de la
dispensació, en coordinació amb el Consell de Col·legis de
Farmacèutics de Catalunya i s’han definit noves eines que facilitaran
la revisió i conciliació dels tractaments dels pacients.

La recepta electrònica
permet disposar de tota la
informació farmacològica del
pacient en un Pla de
medicació únic,
independentment del nivell
assistencial.
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Recursos farmacèutics

Recursos d'atenció primària
Els recursos de l'atenció farmacèutica als usuaris del sistema sanitari
en l'àmbit de l'atenció primària són:

• Oficines de farmàcia: establiments sanitaris dirigits per professio-
nals farmacèutics en els quals es porten a terme, a més de l'adqui-
sició, l'elaboració, el control, la dispensació i la informació de medi-
caments, altres tasques d'atenció farmacèutica relacionades amb
la salut pública, com ara la promoció de la salut, la prevenció de
malalties i l'educació sanitària. A Catalunya, l'horari ordinari és de
40 hores setmanals. A més, s'estableix la possibilitat d'obrir els 365
dies de l'any 13 o 24 hores diàries.

• Farmacioles: unitats farmacèutiques ubicades en nuclis rurals, tu-
rístics, residencials o industrials, sense serveis d'atenció farma-
cèutica i dependents d'una sola oficina de farmàcia. Els medica-
ments es dispensen en presència d'un farmacèutic.

Recursos d'atenció especialitzada
Els recursos d'atenció farmacèutica en l'atenció especialitzada són:

• Serveis de farmàcia hospitalària: serveis generals clínics dels hos-
pitals, responsables de l'atenció farmacèutica dels pacients ingres-
sats i dels pacients ambulatoris atesos a l'hospital.

• Dipòsits de medicaments: unitats farmacèutiques vinculades a un
servei de farmàcia hospitalària o a una oficina de farmàcia respon-
sables dels medicaments d'un centre sanitari.

Taula 57. Recursos d'atenció
especialitzada

Serveis de farmàcia hospitalària 3

Dipòsits de medicaments hospitalaris 1

Taula 56. Recursos d'atenció
primària

Oficines de farmàcia 89

Farmacioles 11
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Taula 59. Receptes per habitant
Àmbit de la farmàcia dispensadora

Receptes per habitant 20,06

Import líquid per habitant (euros) 214,95

Import líquid per recepta (euros) 10,71

Taula 60. Preu de venda al públic (PVP) per habitant
Àmbit de la farmàcia dispensadora

PVP per habitant (euros) 236,03

% d’aportació dels usuaris sobre el PVP 8,93%

% de 65 anys i més 21,58%

Atenció farmacèutica i prestacions complementàries
Prestació farmacèutica4.3

Prestació farmacèutica
La prestació farmacèutica comprèn els medicaments, els efectes i
accessoris, les fórmules magistrals i altres productes (per exemple,
vacunes hiposensibilitzants) prescrits pels metges del Sistema Nacio-
nal de Salut.

L'any 2016 la despesa a la Regió en preu de venda al públic (PVP)
de la prestació farmacèutica coberta pel CatSalut ha estat de
42.456.114,05 euros. En preu de venda líquid (PVL) ha estat de
38.666.826,56 euros

El preu mitjà per recepta en PVP ha estat d'11,76 euros (11,64
euros el 2015), la qual cosa representa un increment de l'1,07%
respecte a l'any anterior.

L'explotació de les dades de la prestació farmacèutica pot referir-se
a la prescripció efectuada pels metges de la Regió o a la
dispensació que s'ha fet en les oficines de farmàcia del territori.
Segons quin sigui l'àmbit analitzat, les dades varien.

Taula 58. Import líquid segons el tipus de producte
1Àmbit de la farmàcia dispensadora. Nombre de receptes=3.608.893

Import líquid1 %

Especialitats farmacèutiques 34.814.831 90,04

Efectes i accessoris 3.429.269 8,87

Fórmules magistrals 27.759 0,07

Altres productes 391.966 1,01

Total 38.663.827 100,00

L’aportació de l’usuari ha
disminuït un 0,67% respecte a
l'any anterior.
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PVL PVL Diferència % PVL acumulat PVL acumulat Diferència %

2016 2015 incr. 2016 2015 incr.

Gener 3.214.139 3.358.120 -143.981 -4,29% 3.214.139 3.358.120 -143.981 -4,29%

Febrer 3.253.133 3.131.251 121.883 3,89% 6.467.272 6.489.370 -22.098 -0,34%

Març 3.436.035 3.458.050 -22.015 -0,64% 9.903.307 9.947.421 -44.113 -0,44%

Abril 3.340.810 3.270.494 70.317 2,15% 13.244.118 13.217.914 26.203 0,20%

Maig 3.394.540 3.212.434 182.106 5,67% 16.638.658 16.430.349 208.309 1,27%

Juny 3.301.855 3.303.106 -1.252 -0,04% 19.940.513 19.733.455 207.057 1,05%

Juliol 3.225.862 3.385.357 -159.495 -4,71% 23.166.374 23.118.812 47.562 0,21%

Agost 3.356.501 3.104.515 251.986 8,12% 26.522.876 26.223.327 299.549 1,14%

Setembre 3.255.424 3.306.919 -51.495 -1,56% 29.778.300 29.530.246 248.053 0,84%

Octubre 3.200.376 3.336.430 -136.054 -4,08% 32.978.676 32.866.676 112.000 0,34%

Novembre 3.331.317 3.280.087 51.230 1,56% 36.309.992 36.146.763 163.229 0,45%

Desembre 3.293.207 3.456.963 -163.757 -4,74% 39.603.199 39.603.726 -527 0,00%

Taula 62. Seguiment mensual de la despesa farmacèutica. Comparatiu 2016/2015
Unitat d’Atenció Farmacèutica. Regió Sanitària Terres de l’Ebre

Taula 61. Import líquid i nombre de receptes segons el tipus de prescriptor
1Àmbit de dispensació del metge prescriptor.

Import líquid1 % import líquid Receptes % receptes

Metges de capçalera i pediatres 34.807.344 87,89 3.352.592 91,04

Metges d’urgències 252.420 0,64 53.131 1,44

Metges especialistes 4.506.977 11,38 273.409 7,42

Altres metges 36.458 0,09 3.439 0,09

Total 39.603.199 100 3.682.571 100

Medicaments
S’entén per medicament el producte de composició i informació defini-
des, de forma farmacèutica i dosificació determinada, preparat per a
l’ús medicinal immediat, disposat i ajustat per a la dispensació al pú-
blic, amb denominació, embalatge, envàs i etiquetat uniformes, al qual
l’Administració de l’Estat ha atorgat l’autorització sanitària i ha inscrit
en el Registre de medicaments. N'hi ha que requereixen controls
específics, com són:

• Els de diagnòstic hospitalari: prescrits per un metge especialista
adscrit als serveis d’un hospital i dispensats al públic per les ofi-
cines de farmàcia.

• Els d’especial control mèdic: aquells medicaments que contenen
alguns dels principis actius següents: àcid acetohidroxàmic,
acitretina, clozapina, isotretinoïna i talidomida. Només podran ser
prescrits per metges especialistes dermatòlegs (acitretina,
isotretinoïna i talidomida), per uròlegs o nefròlegs (àcid
acetohidroxamic) i per psiquiatres (clozapina).

La despesa d'especialitats farmacèutiques ha estat de 39.176.166
euros (PVP), import corresponent a 3.549.354 receptes

En especialitats
farmacèutiques hi ha hagut
un increment de la despesa
del 0,15% i un decrement del
nombre de receptes de
l'1,26% respecte al 2015
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Gràfic 7. Distribució dels envasos d'especialitats farmacèutiques i del PVP per grup terapèutic

%  envasos % PVP

Taula 63. Consum dels 10 subgrups terapèutics que representen aproximadament el 50% de la
despesa corresponent al PVP de les especialitats farmacèutiques

Subgrup terapèutic PVP % del total PVP Increment 2016/15

A10B - Antidiabètics no insulínics 2.748.973,11 7,02 11,65

C10A - Preparats hipolipemiants/antiateromatosos 2.006.614,51 5,12 -1,21

A10A - Insulina i anàlegs 1.946.594,38 4,97 -1,51

R03A - Boncodilatadors adrenèrgics 1.911.049,57 4,88 -5,71

N05A - Antipsicòtics 1.845.448,25 4,71 -2,59

N06A - Antidepressius 1.648.230,80 4,21 -3,60

B01A - Agents antitrombòtics 1.639.075,03 4,18 7,43

N02A - Opioides 1.598.610,61 4,08 10,30

N03A - Antiepilèptics 1.592.362,78 4,06 -4,90

G04C - Fàrmacs per a la hipertròfia benigna de pròstata 1.481.601,48 3,78 4,03

Total 18.418.560,52 47,01 1,73

Atenció farmacèutica i prestacions complementàries
Prestació farmacèutica4.3
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Efectes i accessoris
Són els productes sanitaris de fabricació seriada que s'obtenen en rè-
gim ambulatori i que s'utilitzen amb la finalitat de portar a terme un
tractament terapèutic. Són els materials de cura, els utensilis destinats
a la protecció o reducció de lesions o malformacions externes, els
utensilis per a la recollida d'excretes i secrecions, i els utensilis desti-
nats a la protecció o la reducció de lesions o malformacions internes.

Taula 64. Consum d'efectes i accessoris per PVP
Nombre d'envasos= 124.909

Import PVP % PVP

Incontinència 2.713.652 70,98

Ostomia 530.731 13,88

Material de cura 515.524 13,48

Elàstics 23.214 0,61

Diversos 40.088 1,05

Total 3.823.209 100,00

Altres productes
Aquest capítol comprèn: extractes hiposensibilitzants i autovacunes
bacterianes i productes dietoterapèutics.

Taula 65. Consum d'altres productes per PVP
Nombre d'envasos = 7.070

Import PVP % PVP

Extractes 151.026 33,75

Dietoterapèutics 296.470 66,25

Total altres productes 447.497 100,00

Medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA)
Els serveis de farmàcia dels hospitals de la xarxa pública de
Catalunya dispensen als pacients en règim ambulatori els medica-
ments que requereixen una vigilància particular, supervisió i control de
l’equip multidisciplinari de l’atenció especialitzada. Els medicaments
que es dispensen són, entre d'altres, els d'ús hospitalari, els
prescrits a pacients amb fibrosi quística i a pacients hemofílics VIH
positius tractats amb antiretrovirals. També es dispensen medica-
ments estrangers i els productes destinats a la nutrició artificial.

El 67,18% de la despesa
d'efectes i accessoris
correspon al consum
d'absorbents per a l'orina,
dins del grup d'incontinència.
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Taula 66. Import de l'MHDA

Import % increment  2016/15

Medicaments d’ús hospitalari

Citostàtics 2.375.488 7,46%

Tractaments de l'hepatitis 1.017.385 -68,00%

Antiretrovirals 1.518.155 -1,62%

Immunosupressors selectius 2.119.006 20,81%

Esclerosi múltiple 1.268.271 6,35%

Hormona del creixement 151.655 -7,16%

Eritropoetina 235.945 -14,75%

Immunoglobulines humanes inespecífiques 138.433 -2,31%

Factors antihemofílics 32.716 -

Factors estimlunats de colònies 18.563 -49,83%

Medicaments en condicions diferents de fitxa tècnica 2.643 -

Hipolipemiants 0 -

Resta de medicaments d’ús hospitalari 1.174.701 30,95%

Altres medicaments per al tractament de la fibrosi quística

i pacients hemofílics VIH+ 0 -

Nutrició enteral (NE) per sonda a domicili i material NE 372.485 31,48%

Medicació i solucions per a la nutrició parenteral intravenosa 0 -

Medicació estrangera 60.116 197,93%

Total 10.485.561 -10,37%
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Prestació ortoprotètica
Inclou les pròtesis externes permanents o temporals, cadires de
rodes per a minusvàlids, ortesis i ortopròtesis especials (no s'hi
inclouen les pròtesis quirúrgiques fixes que formen part de I’atenció
hospitalària). Els metges d’atenció especialitzada en fan la
prescripció d’acord amb el catàleg autoritzat pel CatSalut. Aquest
catàleg inclou la relació d’articles, el preu, l’aportació màxima del
CatSalut, l’aportació que ha de fer l’usuari, el termini de garantia, el
termini de lliurament i la periodicitat de la prestació.

Quant a la prescripció feta als ciutadans residents a les Terres de
l'Ebre a qui se'ls ha dispensat algun article ortopèdic en qualsevol
centre acreditat de Cataluna, durant el 2016 s'ha tramitat el
pagament per import de 684.356,50 euros.

Pel que fa a la prescipció realitzada en els centres del territori, la
despesa per l'ajut del CatSalut ha estat de 631.392,10 euros. Més
de la meitat d'aquesta despesa (el 57,6%) està generada per només
dos grups terapèutics: les cadires de rodes i les pròtesis de
membre inferior.

Prestacions complementàries
Les prestacions complementàries són aquelles que representen un ele-
ment addicional i necessari per a una assistència sanitària completa i
adequada o que impliquen un ajut econòmic a l’assegurat per despe-
ses produïdes com a conseqüència d’haver rebut assistència sanitària.

Taula 67.  Articles prescrits en els centres de la Regió per grup terapèutic

Grup  terapèutic Nombre d'articles % sobre el Import aportat % sobre l'import

total d'articles pel CatSalut total aportat

Ajudes per al tractament d’afeccions circulatòries 197 5,59% 12.814,27 2,03%

Ajudes per a la prevenció de danys per pressió 367 10,41% 21.814,47 3,45%

Equipament per a l’aprenentatge de moviment, força  i equilibri 8 0,23% 7.705,85 1,22%

Ortesis de columna vertebral 482 13,67% 49.128,21 7,78%

Ortesis de membre superior 269 7,63% 15.482,00 2,45%

Ortesis de membre inferior 300 8,51% 46.505,07 7,37%

Pròtesis de membre superior 2 0,06% 1.249,84 0,20%

Pròtesis cosmètiques i no funcionals de membre superior 2 0,06% 457,70 0,07%

Pròtesis de membre inferior 213 6,04% 102.302,04 16,20%

Altres pròtesis que no pertanyen als membres 100 2,84% 29.940,46 4,74%

Calçat ortopèdic 45 1,28% 17.932,03 2,84%

Ajudes de marxa manipulades per un sol braç 20 0,57% 852,14 0,13%

Ajudes de marxa manipulades pels dos braços 593 16,82% 21.617,26 3,42%

Cadires de rodes 699 19,82% 261.509,96 41,42%

Accessoris per a cadires de rodes 226 6,41% 40.192,66 6,37%

Ajudes per a l’audició 3 0,09% 1.888,14 0,30%

Total 3.526 100,00% 631.392,10 100,00%
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Tractaments dietoterapèutics complexos i medicació especial
Els tractaments dietoterapèutics complexos els prescriu el metge
especialista als pacients amb determinats trastorns metabòlics
complexos congènits d'hidrats de carboni (intolerància hereditària a la
lactosa o galactosèmia i situacions transitòries d'intolerància a la
lactosa en el lactant) o aminoàcids. Es dispensen a través de les
oficines de farmàcia i el CatSalut rescabala a l’usuari el 60% o el
100% de la despesa seguint els mateixos criteris que en la
prescripció farmacèutica amb recepta mèdica.

La medicació especial és un conjunt de productes farmacèutics que
no es dispensen mitjançant recepta mèdica oficial, però necessaris
per al tractament de determinades malalties. La despesa que gene-

Atenció farmacèutica i prestacions complementàries
Prestacions complementàries4.4

Lliuraments per desplaçaments
Els lliuraments per desplaçaments en transport no sanitari (taxi, cotxe
particular, tren o autobús) són una prestació que reben els usuaris de
la sanitat pública que han de ser atesos en centres de fora de la Re-
gió o que reben un tractament prolongat en centres de la mateixa Re-
gió (hemodiàlisi, rehabilitació...). La seva prescripció correspon sem-
pre a personal facultatiu.

Per altra banda, en aquest concepte de lliuraments per desplaça-
ments també s'inclouen les dietes per estada d'acompanyants de ma-
lalts que s'han derivat des dels hospitals de la Regió a altres centres
concertats de Catalunya i també les despeses de serveis funeraris de
donants d'òrgans els familiars dels quals puguin acreditar que no te-
nen una clàusula privada que en cobreixi les despeses.

L'any 2016 la despesa per aquest concepte s'ha incrementat un
18,4% respecte al 2015.

Taula 68. Despesa de lliuraments per desplaçaments per ABS
del territori de residència dels usuaris
1 Import del expedients presentats durant el 2016

ABS  de residència Import1

Amposta 688.432,94

Deltebre 319.050,79

Flix 142.235,13

Móra la Nova-Móra d’Ebre 408.741,11

L’Ametlla de Mar-El Perelló 323.433,93

Sant Carles de la Ràpita-Alcanar 805.006,54

Terra Alta 233.397,14

Tortosa Est 161.105,82

Tortosa Oest 195.919,17

Ulldecona-La Sénia 577.602,59

L’Aldea-Camarles-L’Ampolla 183.042,72

Total 4.037.967,88
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ren es rescabala a l'usuari si presenta prèviament l'informe mèdic i la
factura de la farmàcia.

A la Regió Sanitària aquesta prestació ha tingut un decrement del
39,6% respecte al 2015.

Taula 69. Medicació especial

Nre. expedients Aportació del CatSalut

Nutrició i dietoteràpia 1 1.038,53

Fórmules magistrals 5 250,34

Laxants no oferits 3 564,28

Material d’incontinència urinària 2 333,20

Medicaments no oferits o exclosos 4 686,88

Malalties específiques 1 111,38

Principis actius 1 96,23

Total 17 3.080,84
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Rescabalament de despeses,
convenis internacionals i prestacions
de caràcter excepcional

Rescabalaments de despeses
El Reial decret 1030/2006, que estableix la cartera de serveis comuns
del Sistema Nacional de Salut, preveu que els pacients atesos fora
d’aquest Sistema tenen dret al rescabalament de despeses en els
casos d’assistència sanitària urgent, immediata i de caràcter vital, una
vegada s’hagi comprovat que no s’han pogut utilitzar oportunament
els serveis públics i que no se n’ha fet un ús inadequat o abusiu.

Les dades sobre sol·licituds de rescabalament de despeses rebudes
l'any 2016 a la Regió Sanitària Terres de l'Ebre són les següents:

Taula  70. Expedients de rescabalament de despeses
1 Segons el tall oficial de població 2016 de l'RCA

Sol·licituds presentades 5

Import de les sol·licituds presentades 16.264

Sol·licituds per 100.000 habitants 2,8

Expedients aprovats 1

Import dels expedients aprovats 1.200

Convenis internacionals, prestacions de caràcter excepcional
La tramitació de les sol·licituds d'assistència per convenis internacio-
nals i prestacions de caràcter excepcional es fa des de les unitats
d’atenció al ciutadà de les regions sanitàries, que les deriven a la Co-
missió d’Assistència Sanitària per a Convenis Internacionals i Presta-
cions Excepcionals (CASCIPE). La Comissió en fa la valoració, n'in-
forma la Direcció de l’Àrea Sanitària i en proposa la resolució.

• Prestacions de caràcter excepcional: els assegurats del CatSalut
poden sol·licitar de rebre assistència sanitària en centres que no
pertanyen a la xarxa pública de Catalunya, o de la resta de l’Estat
espanyol, i que tenen un caràcter excepcional (no incloses a la
cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut ni del CatSalut).

• Convenis internacionals: els assegurats del CatSalut poden rebre
assistència sanitària com a prestació de la sanitat pública quan es
desplacen a un estat membre de la Unió Europea (UE) per a una
estada temporal o per rebre un tractament específic en un centre
determinat. Aquesta prestació està regulada per la Instrucció 6/96
del CatSalut que desenvolupa el procediment per a l’aplicació dels
reglaments comunitaris 1408/71 i 574/72.

L’any 2016 hi ha hagut una única sol·licitud que ha estat desesti-
mada per no complir amb els supòsits establerts.

Atenció farmacèutica i prestacions complementàries
Rescabalament de despeses, convenis internacionals i prestacions de caràcter excepcional4.5

Mitjançant la Instrucció 3/2016
s'han adequat els
procediments de tramitació i
resolució dels expedients de
rescabalaments de despeses
a l'actual marc normatiu i
organitzatiu del CatSalut
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L'import de la facturació FISS-WEB s'ha incrementat el 19,2% entre
el 2016 i el 2015. Respecte al 2010 l'increment és del 197%.

Atenció farmacèutica i prestacions complementàries
Rescabalaments de despeses, convenis internacionals i prestacions de caràcter excepcional 4.5

Gràfic 8. Evolució de l'import de la facturació FISS-WEB

2013201220112010 2014

Taula  71. Facturació d'assistència sanitària a ciutadans amb targeta sanitària europea

Expedients Import (euros)

EAP Flix 52 3.348,00

EAP Terra Alta 24 1.503,00

EAP  L’Aldea-Camarles-L’Ampolla 387 25.655,00

EAP L'Ametlla de Mar-El Perelló 1.185 78.224,00

EAP Amposta 199 9.087,00

EAP Deltebre 27 1.925,00

EAP Sant Carles de la Ràpita-Alcanar 713 46.653,00

EAP Ulldecona- La Sénia 173 15.780,00

EAP Tortosa Oest 25 1.753,00

ASSIR Baix Ebre 24 937,00

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta 581 592.378,62

Hospital Comarcal d’Amposta 210 29.956,73

Hospital Comarcal Móra d’Ebre 273 57.123,00

Unitat Polivalent de Salut Mental Amposta 1 362,36

Gasmedi 2000 8 970,26

Total 3.882 865.655,97

Assistència sanitària a ciutadans de la Unió Europea
Pel que fa a l'assistència sanitària prestada a Catalunya a ciutadans
amb targeta sanitària europea, s'han facturat un 8,7% més
d'expedients que al 2015 mitjançant l'aplicació FISS-WEB
(Facturación Internacional de Servicios Públicos de Salud):

2015 2016
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Execució del pressupost 2016 5.1
Taula 72. Execució del pressupost de la Regió Sanitària
1 Inclou 394.160 euros corresponents a obligacions reconegudes a favor d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya,

SAU en concepte de drets de superfície dels CAP Santa Bàrbara, Ulldecona i l'Aldea

Imports en euros

Pressupost assignat Despesa comptabilitzada % execució

Sous 580.573,37 580.573,37 100,00%

Quotes 149.261,20 149.261,20 100,00%

I. Remuneracions de personal 729.834,57 729.834,57 100,00%

Béns i Serveis1 480.982,27 461.408,12 95,93%

Compra de Serveis Sanitaris 59.995.329,07 59.995.317,10 100,00%

II. Compra de béns i serveis 60.476.311,34 60.456.725,22 99,97%

Farmàcia -receptes mèdiques- 38.313.715,78 38.313.672,70 100,00%

Medicació especial 3.286,69 3.286,69 100,00%

Lliuraments 4.211.926,65 4.211.923,71 100,00%

Pròtesis 432.140,50 432.140,50 100,00%

Rescabalaments 1.200,00 1.200,00 100,00%

Contracte programa ICS 94.207.418,99 94.207.418,99 100,00%

IV. Transferències corrents 137.169.688,61 137.169.642,59 100,00%

Operacions corrents 198.375.834,52 198.356.202,38 99,99%

VI. Inversions reals 2.855.603,02 2.852.426,75 99,89%

VII. Transferències de capital 0,00 0,00 -

VIII. Aportacions de capital 0,00 0,00 -

Operacions de capital 2.855.603,02 2.852.426,75 99,89%

Total 201.231.437,54 201.208.629,13 99,99%

Execució del pressupost 2016

Gràfic 9. Distribució del pressupost assignat 2016
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Inversions
Execució del pressupost d'inversions 2016 del CatSalut
En el capítol d'inversions l'import adjudicat el 2016 ha estat de
2.855.603,02 euros. El 92,45% d'aquest import s'ha destinat a l'aten-
ció especialitzada, el 5,88% a l'atenció primària i l'1,67% a adminis-
tració.

Pla d'inversions en infraestructures sanitàries (PEISS) del
CatSalut
El Pla d’execució d’inversions en infraestructures sanitàries (PEIIS)
recull la programació de totes les actuacions d’inversió previstes i
prioritzades a mitjà termini, d’acord amb els criteris derivats de la
planificació sanitària, dels escenaris demogràfics previstos, de les
necessitats i les dotacions ja existents al territori, i de sostenibilitat
del sistema sanitari.

Taula 73. Adjudicació del Pla d'inversions CatSalut a la Regió Sanitària
Imports en euros

Atenció Atenció Direcció i adminis- Total

primària especialitzada tració generals

Obres 0,00 2.639.973,54 47.755,82 2.687.729,36

Equipaments 167.873,66 0,00 0,00 167.873,66

Total 167.873,66 2.639.973,54 47.755,82 2.855.603,02

Taula 74. Situació a 31 de desembre de les inversions previstes amb data de disponibilitat
2017/2019 (PEISS)
* Import previst total (obra i equipaments), en euros

Bé immoble Actuació Tipus  Situació Previsió Import de

d'actuació a 31 de de dispo-  les actu-

desembre nibilitat acions*

Hospital Comarcal Móra d’Ebre Obres d’adequació per a l’obtenció RAM En projecte 12/2017 972.196

de la llicència ambiental 

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta Adapatació heliport RAM En projecte 12/2019 218.000

Hospital de Tortosa Verge de la  Cinta Mur de contenció i nou aparcament RAM En projecte 12/2019 8.000.000

CAP Roquetes (Nou) Construcció CAP+SEM Obra nova En obres 09/2017 4.242.168

CAP Amposta (Nou) Construcció Obra nova En projecte 05/2018 5.109.939

Consultori de Benifallet Construcció Obra nova En projecte 12/2019 435.739
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Pla de mobilitat de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
La Gerència de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre, conjuntament
amb la Gerència Territorial de l’ICS a les Terres de l’Ebre, ha estat
treballant per definir un Pla de mobilitat per a l’Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta.

Les intervencions a curt termini han anat a càrrec del Departament
de Territori i Sostenibilitat en col·laboració amb l’Ajuntament de
Tortosa:

• Primera fase: al setembre de 2016 s’ha posat en funcionament
un bus llançadora des de l’entrada de Tortosa fins a l’Hospital de
Tortosa Verge de la Cinta per facilitar l’accessibilitat dels usuaris
davant de les greus mancances d’aparcament a l’entorn del
centre sanitari.

• Segona fase (2017): consisteix en l’habilitació d’un aparcament
per a turismes al costat de la parada del bus llançadora amb
l’objectiu que aquest bus llançadora sigui utilitzat gratuïtament
pels usuaris de l’Hospital que arriben en cotxe fins a Tortosa.

A mitjà termini s’ha treballat en la definició d’un projecte
d’aparcament a l’entorn de l’Hospital. Per buscar la millor solució
s’han mantingut reunions tècniques d’alt nivell entre l’Institut Català
de la Salut, el CatSalut, l’Ajuntament de Tortosa i el Departament de
Cultura en què s’han plantejat tres possibilitats, alguna de gran
complexitat tècnica, que s’estan estudiant. Tot i que la decisió final
es farà pública el 2017, es treballa amb la intenció de donar prioritat
al projecte que permeti obtenir més recursos a llarg termini, d’una
banda perquè l’Hospital Verge de la Cinta es transformi en un
hospital urbà, i d’una altra banda, perquè permeti alliberar espais
que serviran per ampliar les instal·lacions actuals del centre.

Detall de les inversions realitzades per l'Institut Català de la
Salut
Per la seva banda, l'Institut Català de la Salut compta, en el seu
pressupost anual, amb partides dotades per a realitzar obres de re-
formes i reposicions de material (Taula 75).
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Taula 75. Detall de les inversions 2016 realitzades per l'Institut Català de la Salut
Imports en euros

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta 451.607,45

Angiotomògraf 59.200,00

Ecocàrdiograf 154.275,00

Electrobisturí 15.851,00

Electroencefalògraf 42.572,81

Monitor de funcions pulmonar 15.474,69

Monitor intraoperatori 18.150,00

Respirador d'anestèsia 20.764,00

Torres d’irrigació 12.342,00

Punts informació i impressores 8.240,10

Renovació d’altres equipaments electromèdics 68.397,07

Material divers d'informàtica 10.883,80

Millores de seguretat en la coberta del centre 15.161,30

Reposició de no material sanitari 10.295,68

Centres d’atenció primària 196.239,31

Cadira dental 13.176,90

Desfibril·ladors i carros aturades 10.988,29

Electrocardiògraf 19.149,36

Espiròmetres 13.237,40

Lliteres 10.696,40

Punts d’informació 10.018,00

Reforma del mostrador CAP Santa Bàrbara 8.103,80

Material divers d'informàtica 12.861,64

Reposició de material no sanitari als CAP 11.358,57

Reposició de material sanitari als CAP 25.752,49

Millores de sostres, sistemes de climatització, elèctrics... 60.896,46

Total 647.846,76
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Les empreses públiques que col·laboren amb el CatSalut al territori
L'Intitut Català de la Salut

6.1
L’Institut Català de la Salut (ICS)
L’Institut Català de la Salut és una empresa pública adscrita al
Departament de Salut (Llei 8/2007) i és també el proveïdor públic de
serveis sanitaris més gran de Catalunya. A les Terres de l'Ebre
gestiona l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, la totalitat dels
equips d'atenció primària (11), el CAP II Baix Ebre, una part de la
rehabilitació ambulatòria a la comarca del Baix Ebre i el Servei
d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR).

Els estatuts de l'Institut Català de la Salut estableixen que la presta-
ció de serveis que fa per compte del Servei Català de la Salut
s’articula per mitjà d’un contracte programa subscrit per ambdues
entitats.

L'any 2016 el contracte programa de l'ICS Terres de l'Ebre ha tingut
un increment global del 0,51% respecte al 2015. En l'atenció primà-
ria l'increment ha estat del 0,71% i a l'Hospital de Tortosa Verge de
la Cinta del 0,38%

Taula 76. Contracte programa CatSalut/ICS 2016

Equips d’atenció primària 28.579.113,04

Atenció continuada i urgències d’atenció primària 6.321.417,92

Atenció a la salut sexual i reproductiva 1.159.172,54

Rehabilitació extrahospitalària 209.451,65

Centres d’atenció especialitzada extrahospitalària (CAP II) 492.433,53

Infraestructures de gestió 146.934,97

Total atenció primària 36.908.523,65

Atenció hospitalària 50.500.000,09

Medicació hospitalària de dispensació ambulatòria 6.798.895,25

Total atenció hospitalària 57.298.895,34

Total ICS Terres de l’Ebre 94.207.418,99

L’Institut Català de la Salut
ha recuperat la figura del
gerent territorial a les Terres
de l’Ebre, després de cinc
anys de gerència compartida
amb el Camp de Tarragona.
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Sistema d'Emergències Mèdiques

6.2
Sistema d'Emergències Mèdiques
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) és l’empresa pública
encarregada de donar resposta a les urgències i emergències
extrahospitalàries. Mitjançant el consell mèdic o la mobilització del
recurs més adequat atén les demandes dels ciutadans les 24 hores
del dia durant els 365 dies de l’any.

• Pel que fa a la coordinació i l’activació, el 061 CatSalut Respon
és la plataforma multicanal amb accés telefònic, via web, correu
o xat que funciona com a porta d’entrada al sistema de salut.

• En les urgències i emergències prehospitalàries, el SEM fa el
triatge, determina la prioritat segons la malaltia i mobilitza el
recurs que farà l’assistència i el trasllat a l’hospital si és
necessari.

• En l’àmbit interhospitalari, el SEM coordina els trasllats de
pacients crítics (adults i pediàtrics) procedents d’un hospital que
no disposa dels mitjans diagnòstics o terapèutics adequats a la
patologia del malalt a un altre centre amb els mitjans tècnics i
humans necessaris; determina el tipus d’hospital segons l’estat
del pacient, cerca el llit, mobilitza el recurs i fa el trasllat amb
una unitat de suport vital avançat. Els trasllats urgents
interhospitalaris de pacients no crítics es fa amb unitats de
suport vital bàsic.

• El SEM també col·labora en l’elaboració dels codis d’activació
que permeten accelerar el procés d’identificació i el trasllat de
pacients amb determinades patologies, amb l’objectiu de
millorar-ne la supervivència i la qualitat de vida posterior. A la
Regió participa en els comitès operatius del Codi ictus, el Codi
IAM, Codi politrauma i Codi suïcidi, a més d’altres grups de
treball amb el cap territorial com a màxim representant del SEM
al territori.

• Assumeix també la gestió del transport sanitari no urgent en
aplicació del nou model que aposta per la unificació de la gestió
integral del transport sanitari –tot i mantenir de forma separada
les modalitats d’urgent i no urgent- amb l’objectiu de millorar la
coordinació de les dues modalitats de transport i augmentar
l’eficiència de recursos i de gestió.

Recursos

Recursos humans
L’any 2016 hi ha hagut un total de 134 professionals dedicats al
transport sanitari a les Terres de l’Ebre, dels quals 23 són personal
facultatiu, 18 infemers i 93 tècnics sanitaris. El SEM contracta
directament 24 d’aquests professionals i la resta pertanyen a les
empreses que col·laboren amb el SEM en la gestió del personal.

En aplicació del nou concurs
de transport sanitari, el SEM
centralitza la gestió de tot el
transport sanitari públic, tant
urgent com no urgent.
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6.2

Activitat d'urgències
Taula 77. Distribució de les alertes segons l'alertant principal

Alertant principal Alertes % alertes

Central 112 (ciutadans) 10.118 37,47%

Centre d’atenció primària 5.508 20,40%

Entorn afectat 2.975 11,02%

Propi afectat 1.892 7,01%

Hospitals o centres sanitaris 1.714 6,35%

Personal sanitari 1.396 5,17%

Teleassistència 892 3,30%

Residència geriàtrica 799 2,96%

Mossos d’Esquadra 594 2,20%

Policia Local/Guardia Urbana 319 1,18%

Alertant accidental 302 1,12%

Seguiment consultoria 183 0,68%

Altres 314 1,16%

Total 27.006 100,00%

L'any 2016 s'ha rebut un 7,7%
més d'alertes que el 2015, la
major part de les quals han
arribat mitjançant la central
112.

Transport sanitari no urgent
L’empresa proveïdora és UTE Egara-La Fuente que l'any 2016 ha
realitzat un total de 88.843 serveis, dels quals el 85,4% han estat
col·lectius i el 14,6% individuals.

Unitats de suport vital avançat (USVA)
Són unitats amb dotació de material i de personal per a l'assistència
inicial i el transport de pacients complexos. Realitzen tant les assis-
tències i trasllats primaris com els trasllats interhospitalaris de paci-
ents crítics. Els recursos a la Regió són:

- USVA Tortosa- Roquetes EM01

- USVA l’Aldea EM00

- USVA-A Móra d’Ebre H03 (helicòpter medicalitzat)

- USVA Móra d’Ebre EM03

Vehicle d'intervenció ràpida (VIR)
Els VIR són turismes amb senyalitzacions acústiques i lluminoses
d’emergència, dotats d’un equip assistencial format per un metge i
un tècnic d'emergències i equipats amb el mateix material
electromèdic i farmacològic que una USVA, però que no pot realitzar
trasllats.

Des de finals de 2015 hi ha un VIR ubicat a l'Ametlla de Mar.

Unitats de suport vital bàsic (USVB)
A la Regió es compta amb 21 vehicles de suport vital bàsic amb
ubicacions distribuïdes per tot el territori. L’empresa proveïdora del
SEM per als serveis de transport sanitari urgent és UTE Egara-
Lafuente.
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6.2
El 88,9% de les alertes ha generat incident. L'incident és aquella
situació d'alerta rebuda que pot requerir mobilització de recursos o
no, ja que es pot solucionar tant de forma no presencial com
mitjançant una o més intervencions.

Taula 78. Nombre d'incidents

2015 2016 %Variació

Sense mobilització 4.927 5.444 10,49%

Amb mobilització 17.507 18.570 6,07%

Total d'incidents 22.434 24.014 7,04%

Gràfic 10. Evolució mensual dels incidents
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Gràfic 11. Incidents sense mobilitació de recurs per tipus de resposta
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6.2
Els 18.570 incidents amb mobilització de recurs han generat 22.277
mobilitzacions, atès que un incident pot generar la mobilització de
més d'un recurs.

Taula 79. Nombre de mobilitzacions
¹ Inclou el transport avançat aeri i terrestre.

2015 2016 %Variació

Suport vital avançat (SVA)¹ 3.760 4.049 7,69%

Suport vital bàsic (SVB) 17.153 18.228 6,27%

Total d'intervencions 20.913 22.277 6,52%

Taula 80. Nombre d’incidents amb prioritat 0 segons temps de
resposta de la primera unitat

Temps de resposta 2015 2016 % Variació

Menys de 20 minuts 7.139 7.613 6,64%

Més de 20 minuts 1.082 1.171 8,23%

Total 8.221 8.784 6,85%

Gràfic 12. Distribució dels incidents amb prioritat 0 segons el
temps de resposta
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Pel que fa als trasllats interhospitalaris, se n'han produït 590. Els
principals centres hospitalaris de destinació han estat: l'Hospital
Joan XXIII de Tarragona (45%), l'Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta (13%) i l'Hospital Sant Joan de Reus (9%).

Codis especials
Els codis especials fan referència a l'ordenació i la configuració del
model organitzatiu i dispositius per a l'atenció inicial a certes patolo-
gies en què l'atenció immediata és vital. Per això el pacient ha de
rebre, en el mínim temps i dins dels intervals establerts, les
mesures diagnòstiques i terapèutiques apropiades en els diferents
punts de la xarxa assistencial.

A la Regió hi ha quatre codis
implantats i consolidats:
ictus, infart agut de miocardi
(IAM), politraumatisme (PPT)
i suïcidi.
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6.2
Taula 81. Evolució de les activacions de codis especials

Codi 2012 2013 2014 2015 2016

IAM 46 71 62 68 67

PPT 68 199 452 486 474

Ictus 100 140 154 144 125

Suïcidi 0 0 16 10 20

Total 214 410 684 708 686
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Institut de Diagnòstic per la Imatge
L'IDI és una empresa pública adscrita al Cat Salut que té per objec-
tiu la prestació de serveis assistencials, docents i de recerca i, en
especial, la direcció, la gestió, l’administració i la prestació de ser-
veis de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear així com de
qualsevol altre servei mèdic o clínic relacionat amb l’ús i el tracta-
ment de la imatge mèdica.

L'any 2015 el Govern de la Generalitat va acordar autoritzar la modifi-
cació dels estatuts de l’IDI (Acord de Govern/38/2015) amb l’objectiu
de adaptar-los a l’evolució normativa i l’experiència assolida els dar-
rers anys de funcionament de l’Institut.

La modificació dels estatuts es basa en quatre eixos:

• L’ampliació dels objectius assignats a l’IDI en relació amb l’ús i el
tractament de la imatge mèdica.

• L’ampliació de funcions, per recollir-hi expressament la docència
i la recerca.

• La modificació de l’estructura de govern, per simplificar-la amb la
supressió de la figura del conseller delegat.

• L’adaptació a la normativa de contractes del sector públic, amb el
reconeixement exprés del caràcter de mitjà propi instrumental i
servei tècnic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
del Servei Català de la Salut i de les entitats de dret públic que hi
estiguin vinculades o en depenguin. Això significa que la relació
contractual entre l'IDI i aquests organismes públics ara s'articula
mitjançant la fórmula d'encàrrec de gestió.

En l'àmbit territorial Tarragona-Terres de l'Ebre, l'any 2013, es va
efectuar el procés d'integració de la radiologia ICS-IDI. Es va signar
un conveni pel qual l'ICS cedia gratuïtament a l'IDI el seu equipament
i les seves instal·lacions radiològiques, i gradualment es va anar fent
la integració de personal de l'Institut Català de la Salut a l'IDI per
unificar progressivament tots els recursos de diagnòstic per la
imatge.

Taula 82. Recursos humans de l'IDI a les Terres de l'Ebre

Personal Personal Total

IDI adscrit a l'IDI

Facultatius 1 5 6

MIR 0 2 2

Diplomats en infermeria 2 3 5

Tècnics en radiodiagnòstic 13 6 19

Auxiliars administratius 4 1 5

Assistents 4 2 6

Total 20 23 43
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Institut de Diagnòstic per la Imatge6.3

També es van portar a terme diversos canvis organitzatius amb la
creació d'una estructura IDI Tarragona-Terres de l'Ebre que abasta
tant l'àmbit d'atenció primària com hospitalària. Així doncs, a escala
territorial, l’IDI integra els diferents dispositius (el Servei de
Radiodiagnòstic del CAP Baix Ebre i el de l'Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta) sota una única organització funcional compartint
fluxos, procediments, protocols i avaluacions de resultats.

La cartera de serveis a l'IDI Terres de l'Ebre és:

• RX convencional (ortopantomografia i densitometria)

• Radiologia dinàmica telecomandament

• Mamografia diagnòstica i intervencionista. Cribratge

• Ecografia i ecografia Doppler

• Tomografia computada

• Ressonància magnètica

• Intervencionisme diagnòstic i terapèutic no vascular

L'any 2016 l'IDI ha efectuat un total de 98.374 proves, un 3,9% més
que el 2015 (en total 3.652 proves més). Els increments d'activitat
més importants han estat en les ressonàncies magnètiques
(+24,8%) i les ecografies (+10,9%)

Taula 83. Exploracions realitzades per l'IDI Terres de l'Ebre

2015 2016

Ressonàncies magnètiques 4.893 6.108

Tomografies computades 11.557 11.842

Densitometries òssies 1.121 1.153

Radiografies contrastades 660 580

Radiografies convencionals 55.977 56.962

Ecografies 11.031 12.238

Mamografies (no de cribratge)       5.982 6.057

Ortopantomografies 3.501 3.434

Total 94.722 98.374
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Gestió i Prestació de Serveis de Salut 6.4
Gestió i Prestació de Serveis de
Salut (GIPSS)
Aquesta empresa pública es va crear amb l'objectiu de gestionar i
administrar els serveis traspassats de la Diputació de Tarragona a
la Generalitat de Catalunya en matèria sanitària mitjançant el
Decret 167/1992, de 20 de juliol. També s'encarrega de la gestió i
l’administració dels centres, els serveis i els establiments de
protecció de la salut i d’atenció sanitària, sociosanitària i de salut
mental que determini el CatSalut, dels programes institucionals en
matèria de promoció i protecció de la salut, prevenció de la
malaltia, assistència sanitària, sociosanitària i rehabilitació i les
prestacions del sistema sanitari públic, principalment en l’àmbit
territorial de les regions Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.

Des del 27 de desembre de 2012, GIPSS té la condició de mitjà
propi de l'Administració de la Generalitat i, en especial, del
CatSalut, gràcies a la modificació dels seus estatuts que es va
aprovar per Acord de Govern (DOGC 6283 de 31.12.2012).

A les Terres de l'Ebre GIPSS gestiona:

- Els reforços dels professionals sanitaris (especialment els met-
ges) per a tot el territori en què la dispersió geogràfica dificulta
garantir l’assistència als ciutadans. Així mateix, i durant els me-
sos d’estiu, atès l’increment de població en les localitats de
l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Sant Carles de la Ràpita, les Cases
d’ Alcanar i Deltebre on es preveu un increment de la demanda
assistencial, s’ha establert que l’entitat mantingui uns disposi-
tius addicionals de reforç sanitari.

- La rehabilitació domiciliària, ambulatòria i logopèdica al centres
de Deltebre i de l'Ametlla de Mar.

- La rehabilitació domiciliària i l'atenció logopèdica a la resta de la
comarca del Baix Ebre. També contracta el metge rehabilitador
del CAP Baix Ebre.

La Regió Sanitària de Terres de l’Ebre i l’empresa pública GIPSS te-
nen signat un conveni marc de col·laboració que estableix una alian-
ça estratègica entre ambdues institucions en matèria de promoció i
protecció de la salut per a la consecució dels objectius que, respec-
tivament, tenen assignats.

El marc objectiu sobre el qual es duu a terme el règim de col·la-
boració estable regulat per aquest conveni consta dels àmbits se-
güents:

• Implantació i desenvolupament de protocols interdepartamentals
de promoció i prevenció de la salut.

• Desenvolupament de polítiques de proximitat al territori i de partici-
pació ciutadana.
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Donació en el Banc de Sang de l'Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta
En el centre fix de donació de les Terres de l’Ebre, s’han recollit
1.451 donacions, de les quals 1.345 han estat de sang total i 106 de
plasma, efectuades mitjançant separador cel·lular (plasmafèresi).

Banc de Sang i Teixits
El Banc de Sang i Teixits (BST) és l’empresa pública que gestiona i
administra la donació, la transfusió i les anàlisis de la sang i el
plasma sanguini; també actua com a centre d’obtenció i
processament de teixits, a més d’altres actuacions en el camp de la
teràpia cel·lular, la immunobiologia, el diagnòstic molecular i la
medicina regenerativa.

La donació de sang durant el 2016

Donació en equips mòbils
A Catalunya durant l’any 2016 s’han obtingut un total de 243.112 do-
nacions de sang, 8.488 de les quals han estat donacions efectuades
a les Terres de l’Ebre (3,5%).

Respecte a l’any 2015 les donacions de sang han disminuït, tant en
el conjunt de Catalunya (-1,9%), com a les Terres de l'Ebre (-10,2%)

Gràfic 13. Donacions de sang per comarques
Nota: En aquest gràfic no es fan constar les donacions de les 2 poblacions del

Priorat que formen part de la Regió.

Terra Alta

Ribera d'Ebre

Montsià

Baix Ebre

3.443

2.228

1.169

789

En la seva organització
territorial, el BST està
present en 12 hospitals
d'aguts del SISCAT, un dels
quals és l'Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta.

Activitats de promoció de la donació
Durant l’any 2016 han tingut lloc diverses activitats de promoció de
la donació, algunes de les quals ja estan molt consolidades al terri-
tori, com la Marató de donació, i altres que hi estan arrelant com la
campanya "Dona sang i veste'n de tapes":

• A la  IX Marató a Tortosa, que va tenir lloc el 20 de maig, hi van
assistir 876 persones. Hi va haver 152 nous donants.

Les empreses públiques que col·laboren amb el CatSalut al territori
Banc de Sang i Teixits

6.5



Regió Sanitària Terres de l'Ebre. Memòria 2016 97

Les empreses públiques que col·laboren amb el CatSalut al territori
Banc de Sang i Teixits

6.5

Taula 84. Activitat transfusional als hospitals de la Regió

Hospital de Tortosa Hospital Comarcal Hospital Comarcal  Clínica Terres

Verge de la Cinta  Móra d’Ebre d'Amposta de l’Ebre Total

Concentrats d’hematies 3.487 715 297 203 4.674

Unitats de plaquetes 277 2 0 3 282

Unitats de plasma 154 22 5 17 198

Subministrament d’hemoderivats
Durant l’any 2016 el BST ha subministrat als centres sanitaris de la
Regió Sanitària Terres de l’Ebre productes derivats del fraccionament
del plasma, la gran majoria a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.

Taula 85. Subministrament d’hemoderivats

Tipus Vials subministrats

Albúmina 11.000 gr

Immunoglobulines 5.750 gr

Factor VIII 58.000 UI

• La campanya “Dona sang i ves-te’n de tapes”, organitzada en
col·laboració amb la Cambra de Comerç, enguany va tenir lloc
tres dijous, del 6 al 20 d’octubre. Hi van haver 186 donants de
sang.

• Marató de donació de sang a Amposta (17 de novembre) amb
560 donants, i a Sant Carles de la Ràpita (3 de desembre) amb
514 donants.

La transfusió de components sanguinis

Activitat transfusional
Els serveis de transfusió de tots els hospitals de la Regió Sanitària
Terres de l’Ebre estan sota la direcció del Banc de Sang i Teixits.

L’activitat transfusional ha disminuït un 7,9% respecte a l'any
anterior: 4.745 transfusions totals el 2016, 5.154 el 2015.

Teixits humans
Des del Banc de Teixits del BST s’han proporcionat a l’Hospital de
Tortosa Verge de la Cinta els següents teixits d’origen humà:

Taula 86. Teixits humans proporcionats a l'Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta

Teixit Nombre

Còrnia 4

Escleròtica 7

Membrana amniòtica 7

Extracte de membrana amniòtica 0

Teixit ossi liofilitzat 76

Teixit ossi congelat 8
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6.5
Programa de sang de cordó umbilical
La maternitat de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta està integra-
da, des de l’any 2005, en el Programa de Sang de Cordó Umbilical
del BST.

L’activitat de donació de cordó a la maternitat de l’Hospital Verge de
la Cinta està plenament consolidada. Durant l’any 2016 se n’han re-
collit 78 unitats i hi ha hagut 2 trasplantaments.

Banc de llet materna
Durant l’any 2016 hi ha hagut 10 donants de llet materna que ha de
servir per alimentar nadons prematurs de molt baix pes que es trobin
a les diferents unitats de neonatologia de Catalunya.

Durant l’any 2016, cap nadó de la Regió Sanitària ha requerit alimen-
tació amb llet procedent del Banc.
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Composició del Consell de Direcció
durant l'any 2016

L'any 2016 ha tingut lloc la renovació dels consells de direcció de
les regions sanitàries. En primer lloc, mitjançant la Resolució RSLT/
1319/2016, d’11 de maig, es van nomenar els representants del
Departament de Salut i els seus suplents:

• Ismael Piñas Forcadell, que n’és el president (nomenat ja com a
president per una Resolució anterior, SLT/1089/2016, de 5
d’abril); suplent, Josep-Francesc Vicent Nicolau

• Josep Monclús Benet; suplent, Rosa Ripollès Vicente

• Ester Gavaldà Espelta; suplent, Míriam Boira Costa

• Maria Ferré Ferraté; suplent, Elena Prada Blanco

• Maria del Carmen Celma López; suplent, Maria Cinta Font
Montforte

• Adrià Serret Roig; suplent, Jorgina Lucas Noll

Fins aquesta data el representants del Departament de Salut han
estat:

• Maria Ferré Ferraté

• Immaculada Ferré Jornet

• Joan Galbany Padrós

• Salvador Magriñá Montesó

• Josep Maria Pepió Vilaubí

• Albert Gómez Sorribes (que cessa amb anterioritat per la
Resolució SLT/1089/2016, de 5 d’abril, que nomena nou
president)

Pel que fa als representants de les corporacions locals la renovació
es produeix amb la Resolució RSLT/1679/2016, de 29 de juny, que
nomena, en representació dels consells comarcals:

• M. del Carme Navarro Balada; suplent, Susanna Sancho Maigí

• Sandra Zaragoza Vallès; suplent, Joan Nin Cervellera

I en representació dels ajuntaments:

• Marc Mur Bagés; suplent Francesc Barbero Escrivà

• Ivan Romeu Hierro; suplent, Pere Panisello Chavarria

Fins aquesta data el representants de les corporacions locals han
estat:

• Josep Maria Domènech Papaceit

• Ruben Lallana Plaza

• Marc Mur Bagés

• Laia Subirats López
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Composició del Consell de Salut
durant l'any 2016
Membres fins a 13 de juny de 2016

Francesc Sancho Serena

Maria Ferré Ferraté

Immaculada Ferré Jornet

Albert Gómez Sorribes

Josep Maria Domènech Papaceit

Rubén Lallana Plaza

Marc Mur Bagés

Laia Subirats López

Àlvar Casanova Curto

Wifredo Miró Baiges

Josep Ramon Clua Urgell

Maria Lluïsa Brull Gisbert

Joaquim Martí Mestre

Salvador Magriñá Montesó

Josep-Lluís Piñana Pla

President

Vocals:
Generalitat de Catalunya

Consells comarcals

Ajuntaments

Organitzacions sindicals

Associacions de consumidors
i usuaris

Corporacions professionals
sanitàries

Organitzacions empresarials

Composició del Consell de Salut a partir del 14 de juny
El Decret 201/2015, de 15 de setembre, dels òrgans de participació
comunitària en el sistema sanitari públic de Catalunya, regula a la
composició dels consells de participació de les regions sanitàries
com a òrgans de participació comunitària territorial.

Per Resolució del conseller de Salut de data 14 de juny de 2016 es
nomenen els nous membres del Consell de Salut de les Terres de
l'Ebre, d'acord amb l'article 7 de l'esmentat Decret:

David Elvira Martínez

Ismael Piñas Forcadell

President

Vicepresident
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Josep Monclús Benet

Mercè Bieto Masip

Ester Gavaldà Espelta

A proposta de la Federació de Municipis de Catalunya:

- M. del Carme Navarro Balada

- Marc Mur Bagés

A proposta de l’Associació Catalana de Municipis:

- Albert Gómez Sorribes

- Joan Nin Cervellera

Lluís Soler Panisello

Josep Casadó Escribà, en representació de CCOO.

Wifredo Miró Baiges, en representació d’UGT

Joaquim Martí Mestres, Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya.

M. Lluïsa Brull Gisbert, Col·legi d’Infermeres i Infermers de
Catalunya.

Joaquim Nolla Solé, Consell de Col·legis de Farmacèutics de
Catalunya.

Maria Ferré Ferraté

Adrià Serret Roig

Josep Ramon Clúa, Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat, Salut,
Consum i Alimentació

Pere Hernàndez Sànchez, Facua-Consumidors en acció.

Montserrat Trullén Feliu, a proposta del Consell Consultiu de
Pacients de Catalunya

Josep Baubí Lasierra, a proposta de la Confederació d’Associacions
Veïnals de Catalunya

Manuel Tomàs Calbet

Ignasi Forcadell Ferré

Vocals:
Departament de salut:

Ajuntaments i consells
comarcals

Diputació Provincial de
Tarragona

Organitzacions sindicals

Corporacions professionals
sanitàries

Comissió d’entitats
proveïdores

Organitzacions de
consumidors i usuaris

Associacions de malalts

Associacions de veïns

Persones de reconegut
prestigi
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Comissions i grups de treball de la
Regió actius l'any 2016

Data de constitució: 1 de març de 1995

Creada en compliment de la Instrucció 04/1995 del Servei Català de
la Salut, que aquest any 2016 ha estat substituïda per la nova
Instrucció 3/2016 de Rescabalament de despeses per assistència
sanitària aliena al Sistema Nacional de Salut a càrrec del CatSalut.

La Comissió acorda la proposta de resolució, de caràcter preceptiu i
no vinculant, de les sol·licituds de rescabalament que tenen un import
superior als 6.000 euros i l'eleva al gerent de la Regió perquè dicti la
resolució corresponent. Està formada pels caps de les unitats de la
Regió i un tècnic de la Unitat d'Atenció al Ciutadà que en fa de secre-
tari:

• Neus Balaguer Arasa, secretària

• Jordi Llorens Arasa

• Purificació Vallés Sogues

• Josep-Francesc Vicent Nicolau

Data de constitució: 30 de maig de 2003

Creada en compliment de l'Ordre, de 4 de juny de 1999, (DOGC
núm. 2913), per la qual es crea la Comissió de Seguiment de la
Prestació Ortoprotètica de les Regions Sanitàries.

Funcions:

- Estudiar i analitzar la prescripció i la dispensació.

- Estudiar i analitzar les dades i els indicadors del procés de gestió
de la prestació.

- Avaluar el compliment dels requeriments de la prestació i proposar
al gerent de la Regió Sanitària les mesures correctores quan hi
hagi incompliment.

- Avaluar el grau de satisfacció dels usuaris.

- Donar conformitat als articles prescrits mitjançant protocol, si es-
cau.

- Formular les propostes i informar periòdicament la comissió asses-
sora de la prestació ortoprotètica.

- Elevar a la Gerència de la Regió Sanitària les propostes relatives
a l’inici d’informació prèvia dels expedients administratius.

Integrants:

Comissió de Seguiment de la
Prestació Ortoprotètica

Comissió de Rescabalaments
de Despeses

Annexos
Comissions i grups de treball
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• M. Luisa Vallés, tècnica en ortopèdia, en representació dels cen-
tres dispensadors.

• Josep Capdevila, metge cirurgià ortopèdic i traumatòleg

• Josep Escribano, metge rehabilitador

• Josep-Francesc Vicent, cap de la Unitat d'Atenció al Ciutadà

• Joan-Enric Gracià, tècnic de la Unitat d'Atenció al Ciutadà

Comitè d'Urgències i
Emergències  (COUE)

Data de constitució: 15 d’abril de 2004

Aquesta Comissió integra personal sanitari de l’àmbit hospitalari,
l'atenció primària, l'ASSIR, els Serveis Territorials i la Regió Sanità-
ria:

• Carme Celma, ASSIR

• Núria Colomé, Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

• Joaquim Ferràs, secretari, Agència de Salut Pública

• Montserrat Garcia, Hospital Comarcal d'Amposta

• Pablo García, Hospital Comarcal Móra d'Ebre

• Pepa Gellida, Atenció Primària

• Montserrat Grifoll, Agència de Salut Pública

• Jordi Llorens, Regió Sanitària Terres de l'Ebre

• Emili Marquès, Clínica Terres de l'Ebre

• Misericòrdia Masip, Hospital Comarcal Móra d'Ebre

• Lidon Ortells, Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

• Olga Pérez, ASSIR

• Ismael Piñás, president, Regió Sanitària Terres de l'Ebre

• Fernanda Pla, Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

• Jaume Rosal, president delegat, Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta

• Milagros Rubio, Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

Comissió Maternoinfantil

Data de constitució: 1 d'abril de 2011

Aquesta Comissió té per objectiu coordinar les actuacions dels dife-
rents proveïdors, fer el seguiment de l'activitat d'urgències i emergèn-
cies i informar de les diferents propostes i actuacions previstes.

Integra personal directiu i responsables dels diferents proveïdors de
la Regió Sanitària:

• Ambulàncies UTE-Egara Lafuente

• Adolfo Criado, Clínica Terres de l’Ebre

• Maria Ferré, Atenció Primària Terres de l’Ebre
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Data de constitució: 24 d’abril de 2009

Creada a fi de donar compliment a la Instrucció 03/2006 sobre trans-
port sanitari en l’àmbit del CatSalut. Organització: modalitats, crite-
ris d’indicació, procediments i seguiment.

El seu objectiu és analitzar les incidències derivades de la
prescripció i de la realització de serveis de transport sanitari; n'ha
d’elaborar les propostes de millora i vetllar-ne per la implantació.

La seva composició ha estat renovada al maig de 2016:

Representants de l'empresa proveïdora de transport sanitari:

• Andreu de la Cruz

• Ramón Ferré

• Alex Garcia

• Javier Lafuente

• José Ramón González

• Carol Prats

• Oscar Simon

Representants dels centres proveïdors:

• Dora Aragonés, Hospital de la Santa Creu

• Joan Fabà, Hospital de la Santa Creu

• Maite Faiges, Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (fins al
setembre)

• Gemma Farnós, Hospital Comarcal Móra d’Ebre

• Alejandra Lorenzo, Clínica Terres de l’Ebre

• Empar Navasquillo, Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (a partir
de setembre)

Comissió de Seguiment del
Transport Sanitari no Urgent

• Joan Galbany, director mèdic de l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre

• Almudena Garnica, Hospital de la Santa Creu

• Alfonso López, SEM

• Isaac Lucas, SEM

• Enric Nin, director de la Clínica Terres de l’Ebre

• Victorià Peralta, director de l'Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta

• Ismael Piñas, gerent de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre

• J. Antoni Saa, director mèdic de l’Hospital Comarcal d’Amposta

• Carlos Tobar, gerent territorial de l’ICS a les Terres de l’Ebre

• Francesc Vicent, cap de la Unitat d’Atenció al Ciutadà de la
Regió Sanitària Terres de l'Ebre
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• Maria Pi, Hospital Comarcal Móra d’Ebre

• Ana Belen Torrero, Hospital Comarcal d’Amposta

• Mina Valldepérez, Hospital Comarcal d’Amposta

Representants de Salut:

• Enric Gracià, tècnic de la Unitat d’Atenció al Ciutadà de la Regió
Sanitària Terres de l’Ebre

• Alfonso López, SEM

• Ismael Piñas, gerent de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre

• Francesc Vicent, cap de la Unitat d’Atenció al Ciutadà de la
Regió Sanitària Terres de l’Ebre

Data de constitució:  22 de març de 2011

Aquesta Comissió té com a objectiu principal contribuir a l’ús racio-
nal dels medicaments al territori sobre la base dels principis d’idone-
ïtat, seguretat dels pacients, efectivitat i eficiència.

En representació de l’Institut Català de la Salut:

• Salvador Pallejà

• Maria José Muñoz

• Maria Ferré

• Rosa Dalmau

• Jorgina Lucas

• Míriam Boira

• Manuel Madueño

• Jesús Carot

• Josep M. Pepió

• Lola Rodríguez

En representació del Col·legi de Farmacèutics Terres de l’Ebre:

• Joaquim Nolla

• Lluís Escuder

• Jordi Blanch

En representació de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre:

• Ismael Piñas, president

• M. Dolors Díaz

• M. Francesca Ortín

En representació de la Clínica Terres de l’Ebre:

• Montserrat Carrascosa

• Adolfo Criado

• Enric Nin

Comissió Farmacoterapèutica
de la Regió Sanitària Terres de
l'Ebre
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Creada per Resolució del director del CatSalut de data 17 de novem-
bre de 2011, inicialment com a Comissió Territorial de Seguiment
Clínic d'Accessibilitat a les Intervencions Quirúrgiques Programades,
que a la Regió Santiària havia tingut com a precedent la Comissió
de Proveïdors Quirúrgics constituïda el 8 de juny de 2011. Posterior-
ment per Resolució del director de data 26 de juliol de 2013 es
modifica en la denominació i composició i se n'amplien les funcions
per incloure les que es deriven de l'aplicació de les reordenacions
assistencials territorials.

Objectiu: constituir un marc estable de comunicació, consulta i co-
ordinació entre les entitats proveïdores de serveis sanitaris i les regi-
ons sanitàries en matèria de seguiment de les llistes d'espera per a
intervencions quirúrgiques i aplicació de les reordenacions
assistencials territorials.

• Josep Capdevila, cap de Traumatologia de l’Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta

• Joan Galbany, director mèdic de l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre

• Enric Gracià, tècnic de la Unitat d’Atenció al Ciutadà de la Regió
Sanitària Terres de l’Ebre

• Jordi Llorens, cap de la Unitat de Planificació i Compra de
Serveis de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre

• Empar Navasquillo, cap de Gestió de Pacients de l’Hospital de
Tortosa Verge de la Cinta

• Enric Nin, director de la Clínica Terres de l’Ebre

• Salvador Pallejà, director mèdic de l’Hospital de Tortosa Verge de

Comissió Territorial de
Seguiment Clínic de
l’Accessibilitat i la
Reordenació Assistencial
Territorial

En representació de l’Hospital Comarcal d’Amposta:

• Dasia Ayago

• Josep Antoni Saa

En representació de l’Hospital Comarcal Móra d'Ebre:

• Francesc Paez

• Joan Galbany

En representació de l’Hospital Santa Creu de Jesús:

• Almudena Garnica

• Esther Martínez

• Núria Ortí

En representació de la Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre:

• Cristina Vila

En representació de Gestió i Prestació de Serveis de Salut:

• Francisco Sales

• Sumaiya Abou-Halais
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la Cinta

• Ismael Piñas, gerent de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre

• Antoni Saa, director mèdic de l’Hospital Comarcal d’Amposta

• José Solé, cap de la Unitat de Secretaria Tècnica de l’Hospital
de Tortosa Verge de la Cinta

• Carlos Tobar, gerent territorial de l’ICS a les Terres de l’Ebre

• Francesc Vicent, cap de la Unitat d’Atenció al Ciutadà de la
Regió Sanitària Terres de l’Ebre

Taula per analitzar el
desplegament del concurs
TS/14 a les Terres de l’Ebre

Data de constitució:  15 d'octubre de 2015

Creada per donar compliment a la Resolució del Parlament de
Catalunya en què s’insta el Govern a crear una taula per analitzar el
desplegament i el correcte funcionament del concurs TS/14.

Participants

Per part de l'Administració Sanitària:

• Montserrat Gassó, cap de sala, Centre Coordinador SEM

• Enric Gracià, tècnic de la Unitat d’Atenció al Ciutadà de la Regió
Sanitària Terres de l’Ebre

• Alfonso López, SEM

• Isaac Lucas, SEM

• Ismael Piñas, gerent de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre

• Santiago Polo, CECOS Reus

• Francesc Vicent, cap de la Unitat d’Atenció al Ciutadà de la
Regió Sanitària Terres de l’Ebre

• Elisabeth Vives, cap de la Unitat de Suport Operacions

Per part de l'empresa UTE EGARA- Lafuente

• Fermín Cid

• Santiago Codina

• Ramon Farré

• Alex Garcia

• José Ramón González

• Javier Lafuente

• Carol Prats

• Óscar Simon

Per part dels representants dels treballadors:
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• Cesar Cervera, secretari del Comitè d'Empresa

• Artur Jiménez, USOC

• Josep Mestre, UGT

• Amadeu Millian, CCOO

• Francisco Ortega, UGT

• Marc Pavon, SINDI.CAT

• Susanna Piñol, USOC

• Jordi Suazo, UGT

• Ramon Vilella, UGT

• Josep Vidiella, SINDI.CAT
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Baix Ebre CAP L'Aldea
Carrer de Mossèn Alfonso Monfort

43896 l'Aldea

Telèfon 977 45 12 13

CAP L'Ametlla de Mar
Carrer de la Llibertat, 70

43860 l'Ametlla de Mar

Telèfon 977 49 35 14

CAP Baix Ebre
Avinguda de Colom, 16-20

43500 Tortosa

Telèfon 977 50 26 38

CAP Deltebre
Avinguda Esportiva, 164

43580 Deltebre

Telèfon 977 48 96 91

Montsià CAP Alcanar
Carrer de Càlig, 75

43530 Alcanar

Telèfon 977 73 19 32

CAP Sant Jaume d'Enveja
Plaça del Governador Graupera, 89-91

43877 Sant Jaume d'Enveja

Telèfon 977 46 84 82

CAP El Perelló
Carrer de Lluís Companys, 20

43519 el Perelló

Telèfon 977 49 02 13

CAP Roquetes
Avinguda del Port de Caro

43520 Roquetes

Telèfon 977 58 86 52

CAP El Temple
Avinguda de la Generalitat, s/n

43500 Tortosa

Telèfon 977 51 00 18

CAP Xerta
Plaça de Marc Antoni Sancho,
s/n

43592 Xerta

Telèfon 977 47 38 16

Centres d'atenció primària (CAP)
A la Regió hi ha 21 CAP, alguns dels quals són de titularitat municipal. A més, la xarxa d'atenció primà-
ria compta amb 49 consultoris municipals que permeten apropar els serveis assistencials al ciutadà.

CAP Sant Carles de la Ràpita
Avinguda de la Constitució, 62

43540 Sant Carles de la Ràpita

Telèfon 977 74 16 67

CAP Amposta
Avinguda de Catalunya, 78

43870 Amposta

Telèfon 977 70 28 90

Centres sanitaris de la xarxa pública
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CAP La Sénia CAP Ulldecona
Passeig de la Clotada, 60 Carrer de Montserrat Roig, 2-4

43560 la Sénia 43550 Ulldecona

Telèfon 977 57 09 03 Telèfon 977 72 13 22

CAP Santa Bàrbara
Carrer de la Verge de Montserrat, s/n

43570 Santa Bàrbara

Telèfon 977 71 80 16

CAP Móra d'Ebre CAP Flix
Carrer de Benet Messeguer, s/n Carrer Major, 76

43740 Móra d'Ebre 43750 Flix

Telèfon 977 40 13 02 Telèfon 977 41 22 08

CAP Móra la Nova
Carrer de Francesc Macià, 58

43770 Móra la Nova

Telèfon 977 40 14 52

CAP Gandesa CAP Horta de Sant Joan
Carrer de Joan Perucho, s/n Avinguda de la Generalitat, 14

43780 Gandesa 43596 Horta de Sant Joan

Telèfon 977 42 12 45 Telèfon 977 43 50 45

CAP Batea
Avinguda de la Terra Alta, 62

43786 Batea

Telèfon 977 43 03 18

Ribera d'Ebre

Montsià

Terra Alta

Centres sanitaris de la xarxa pública

CAP Baix Ebre
Avinguda de Colom, 16-20

43500 Tortosa

Telèfon 977 58 10 08

ASSIR Terres de l'Ebre
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Centres extrahospitalaris de rehabilitació, fisioteràpia i
logopèdia

Baix EbreCAP Baix Ebre
Avinguda de Colom, 16-20

43500 Tortosa

Telèfon 977 50 26 38

Centre de Rehabilitació Deltebre
Carretera del Canal, s/n

43580 Deltebre

Telèfon 671 078 408

Alcanar
Carrer de Cervantes, cantonada
Ronda del Remei, s/n

Telèfon 977 73 22 78

Montsià

Terra Alta

Ribera d'Ebre

Hospital de la Santa Creu
Passeig de Mossèn Valls, 1
43590 Jesús-Tortosa

Telèfon 977 50 05 33

Centre de Rehabilitació
l'Ametlla de Mar
Carrer de Camarles, s/n

43860 l'Ametlla de Mar

Telèfon 977 45 69 27

La Sénia
Carrer de Castelló, s/n

43560

Telèfon 977 57 04 33

CAP Gandesa
Carrer de Joan Perucho, s/n

43780 Gandesa

Telèfon 977 42 12 45

Fundació Privada
Terra Alta Segle XXI
Travessera de Tarragona, s/n

43786 Batea

Telèfon 977 43 03 63

Flix
Carrer del Mirador, 19

43750 Flix

Telèfon 977 41 21 74

Corbera d'Ebre
Carrer de la Terra Alta, 30

43784 Corbera d'Ebre

Telèfon 977 42 04 51

La Fatarella
Carrer de Sunyer, 3

43781 La Fatarella

977 41 36 09

Sant Carles de la Ràpita
Carrer de l'Arxiu de Simancas, s/n

43540 Sant Carles de la Ràpita

Telèfon 977 70 28 94
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Atenció hospitalària i especialitzada

Hospital de Tortosa Hospital Comarcal Móra d'Ebre
Verge de la Cinta Carrer de Benet Messeguer, s/n
Carrer de les Esplanetes, 14 43740 Móra d'Ebre

43500 Tortosa Telèfon 977 40 16 74

Telèfon 977 51 91 00

CAP II Baix Ebre Clínica Terres de l'Ebre
Avinguda de Colom, 16-20 Plaça de Joaquim Bau, 6-8

43500 Tortosa 43500 Tortosa

Telèfon 977 50 17 97 Telèfon 977 58 82 00

Unitat de Radioteràpia Hospital Comarcal d'Amposta
de les Terres de l'Ebre Carrer de Jacint Verdaguer, 11-13

Passeig de Mossèn Valls, 1 43870 Amposta

43590 Jesús-Tortosa Telèfon 977 70 00 50

Telèfon 977 50 45 05

Atenció sociosanitària

Hospital de la Santa Creu Hospital Comarcal Móra d'Ebre
Passeig de Mossèn Valls, 1 Carrer de Benet Messeguer, s/n

43590 Jesús-Tortosa 43740 Móra d'Ebre

Telèfon 977 50 05 33 Telèfon 977 40 16 74

Hospital de Dia de Batea Hospital Comarcal d'Amposta
Carrer del Cos, 10 Carrer de Jacint Verdaguer, 11-13

43786 Batea 43870 Amposta

Telèfon 977 43 09 72 Telèfon 977 70 00 50

Centres d'atenció i seguiment a les
drogodependències

CAS Tortosa
Passeig de Mossèn Valls, 1

43590 Jesús-Tortosa

Telèfon 977 58 09 78
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Salut mental

Unitat Polivalent de Salut Mental: internament, urgències i centre de
dia
Carrer d'Amèrica, 15

43870 Amposta

Telèfon 977 70 59 70

Unitat Polivalent de Salut Mental: hospital de dia
Carrer del Gran Capità, 42-46

43870 Amposta

Telèfon 977 70 28 78

CSMA i CSMIJ Amposta
Carrer d'Amèrica, 15

43870 Amposta

Telèfon 977 70 59 70

CSMA i CSMIJ Móra d'Ebre
Hospital Comarcal Móra d'Ebre

Carrer de Benet Messeguer, s/n

43740 Móra d'Ebre

Telèfon 977 40 16 74

CSMA Tortosa
Rambla de Pompeu Fabra, 46-50

43500 Tortosa

Telèfon 977 50 19 47

CSMIJ Tortosa
Carrer d'Arnes, 27

43500 Tortosa

Telèfon 977 50 23 82

Centre de Dia Tortosa
Carrer de Paüls, 7-9

43500 Tortosa

Telèfon 977 50 39 54

Hospital de Dia Infantojuvenil
Carrer del Comerç, 36

43500 Tortosa

Telèfon 977 50 03 43



Adreces
i càrrecs
Regió Sanitària

Empreses públiques
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Carrer de la Salle, 8

43500 Tortosa

Telèfon: 977 44 81 70

Fax: 977 44 96 25

rsterresebre@catsalut.cat

Gerència
Gerent: Ismael Piñas Forcadell
ipinas@catsalut.cat

Unitat de Planificació i Compra de Serveis
Cap d'unitat: Jordi Llorens Arasa
jllorens@catsalut.cat

Unitat d'Atenció al Ciutadà
Cap d'unitat: Josep-Francesc Vicent Nicolau
fvicent@catsalut.cat

Unitat de Control de Gestió i Suport Operatiu
Cap d'unitat: Purificació Vallés Sogues
pvalles@catsalut.cat

Unitat d'Atenció Farmacèutica
Cap d'unitat: Francesca Ortín Font
fortin@catsalut.cat

Regió Sanitària Terres de l'Ebre

Adreces i càrrecs
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Empreses públiques

Institut Català de la Salut Gerència Territorial Terres de l'Ebre
Carrer de les Esplanetes, 14

43500 Tortosa 

Tel. 977 51 91 43

Gerent territorial: Carlos Tobar Pascual

Contacte: jgavalda.ebre.ics@gencat.cat

http://www.icsebre.cat

Sistema d’Emergències
Mèdiques, SA (SEM)

Coordinació Territorial del Servei d'Emergències Mèdiques
Carrer de la Salle, 8

43500 Tortosa

Tel. 977 44 81 70

Cap territorial: Alfonso López Gomáriz

Contacte: alfonsolopez@gencat.cat

http://www.gencat.cat/sem

Banc de Sang i Teixits Organització territorial del BST
Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

Carrer de les Esplanetes, 14

43500 Tortosa

Tel. 977 51 91 37

Cap de Centre: Virginia Callao

Contacte: vcallao@bst.cat

http://www.donarsang.gencat.cat/

Institut de Diagnòstic per la
Imatge

Servei IDI Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
Carrer de les Esplanetes, 14

43500 Tortosa

Tel. 977 44 80 78

Antoni Grau Àvila

Contacte: idi@idi.catsalut.cat

http://www.idi.catsalut.cat/

Adreces i càrrecs
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Gestió i Prestació de Serveis
de Salut

Gerència
Carrer de Joan Pau II, 2 1a. Planta (Hospital Sociosanitari Francolí)

43005  Tarragona

Tel. 977 22 18 75

Gerent: Rafael Gràcia Escoriza

Contacte: mmartinez.gipss@gencat.cat

http://www.gipss.cat/

Adreces i càrrecs
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Taula Títol Pàgina

1. Territori i població  7

2. Població assegurada per sexe i grans grups d’edat 9

3. Desplegament del Programa de cribratge del càncer

de còlon i recte per comarca 15

4. Desplegament del Programa de cribratge del càncer de

còlon i recte per ABS  15

5. Població convidada i participants en les ABS

finalitzades l’any 2016 15

6. Positivitat en les ABS finalitzades l’any 2016 16

7. Resultats de les colonoscòpies realitzades en les

ABS finalitzades l’any 2016 17

8. Pacients crònics identificats a 31 de desembre 20

9. Grups de pacients experts en funcionament per ABS 21

10. Situació de les llistes d’espera de proves diagnòs-

tiques per centres 24
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15. Situació de les llistes d’espera de la resta de

procediments, resum per centres (a 31 de desembre) 25
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