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Els CAP i l’hospital unificaran el protocol
d’urg~ncies per evitar col.lapses al servei
L’ICS vol dissuadir així els pacients que acudeixen a les urg~ncies de l’hospital amb problemes Ileus

N. SERRET / Tarragona
¯ Ja fa temps que I’ICS mira de reduir el nom-
bre d’urg6ncies que atén l’hospital Joan XXIII.
Salut ha planificat Ia construcció de centres
d’alta resolució, que inclouen servei d’urg~n-

cies, per6 mentre no s’edifiquin i comencin a
funcionar I’ICS adoptara una altra mesura:
l’aplicació d’un únic protocol d’atenció dels
pacients a l’hospital i als CAP. Els metges uti-
litzen cñteris diferents per diagnosticar i trac-

tar, la qual cosa propicia que hi hagi pacients
que acudeixin a l’hospital per problemes Ileus
pensant que rebran una atenció més exhausti-
va. Unificant els criteris d’atenció volen dis-
suadir els usuaris d’aquesta practica.

El gerent territorial de
I’lnstitut Catala de la Salut
(ICS) al Camp de Tarrago-
na, Ramon Morera, va ex-
plicar que els centres
d’atenció primgria de
I’ICS i l’hospital Joan
XXIII adoptaran els proto-
cols que properament farO.
públics la Societat Catala-
na de Medicina Familiar i
ComunitS.ria que establei-
xen les proves i tracta-
ments més adequats per a
cada problema de salut i
malahies. ,~L’homogene-
ització deis protocols,,,
diu Morera. als centres de
salut i a l’hospital compor-
tara que les proves i els
tract~menis que rep un pa-
cient que acudeix a urgen-
cies sigLlin els mateixos en
tm i abre Iloc i. conse-
qüemment, el dissuadeixi
d’adre,,’ar-se a l’hospital
en cas que no es tracti
d’una emergencia real-
inent grcu. En aquest mo-
naent, cada metge deci-
deix. segons el seu propi
criterio segons diverses
guies, quin procediment
segueix per a cada pacient
que visita. La coordinació
entre els centres de salut i
l’hospital, per6, no només
s’aplicara en les urg?n-
cies.

¯ També en I’atenció a
la dona i als infants.
-Fins ara I’atenció prima-
ría i I’hospitalaria estaven
moh afllades pel que fa a
I’atenció pedialrica i el se-
guiment de I’embaras i
I’atenció a hi dona-, expli-

Al CAP de Salou es preveu que s’hi alenguin 80.000 pacients duranl les vacances./EL PUNT

ca Ramon Morera, amb re-
ferbncia al fet que una part
del pmcés (el seguiment
de I’embaras i Fatenció de
la cfiatur~) es fa al CAP 
l’ahra (el part i les prime-
res atencions al nadó) es
fan a l’hospital, per6 sense
existir una continmtat.

Per garantir la continu-
Ytat al’aquest processos,
I" ICS ~rcballa amb ~,la idea
que els profcssiomds de
l’hospital i del centre
d’atenció a la salul sexual i
reproductiva dels CAP pu-
guin treballar als dns ni-
vells assistencials,,, deta-
lla Morera. És a dir. aplica-

rana les l]evadores el ina-
teix model que en pedia-
tria, pel qual els pediatres
dels CAP fan guardies a
l’hospital. D’aquesta ma-
nera, ,~s’ha aconseguit que
en els darrers dotze mesos
les urgencies de pediatría
no creixim,, quan abans
creixien entre el 15% i el
20% anualment.

¯ Més control sobre els
malalts de cor i respira-
toris per evitar reingres-
sos. Una situació simil~
viuen els pacienls que te-
nen malahies cardiaques i
respirat6ries, ja que no

existeix un protocol únic
d’atenció als diversos
Ilocs on acudeixen: els
CAP, les urgencies i els in-
gressos hospitalaris. Els
pñncipals motius d’ingrés
a l’hospital són les ,,des-
compensacions,,, per6 <~si
hi ha un programa coordi-
nar intens entre centres de
salul i hospital, aquests pa-
cients utilitzen menys
Fhospital i reingressen
menys vegadcs,,. Per tant,
es tracta ,~d’estar més a so-
bre dels pacients,,, per ex-
emple (~alllb trucades pc-
ri6diques i facilitant-los
nn accés nlés directe al

80.000
urg~ncies a
Sal0u
¯ Com a exemple deis
canvis que volen introduir,
el gerent de I’ICS al Camp
de Tarragona, Ramon Mo-
rera, va explicar que per
aquesIes vacances de Set-
mana Santa preveuen
atendre unes 80.000 ur-
g6ncies al centre d’atenció
primaria (CAP) de Salou,
que és obert les 24 hnres
del dia. Aquesta previsió
ha fet que -es dupliqui la
plantilla al centre dm salut
de Salou, per6 no al servei
d’urg6ncies de l’hospital
Joan XXIIb,, on pensen
que arribaran molt poques
urg~ncies proccdents de
Salou -només les greus-
perqu,5 ja s’atendran al
CAP.

metge quan tinguin alguna
cos~>, per tal que no
s’agreugin en el temps que
passa entre que demanen
cita i la visita. Morera ex-
plica que amb les tmcades
podrien saber, per cxem-
pie, si el paeient pot desen-
volupar una insuficb?ncia
cardíaca perqu~ un temps
abans fan una retenció de
Iíquids i Fexcés de pes
producix inl]amació als
turmells. Per6 primer cal
detectar qLlantes personcs
podrien beneficiar-se del
nou sistema i distribuir les
tasques entre els prol’cs-
sionals.
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