
Pla Integral d’Urgències a Catalunya 
(PIUC) 

Hivern 2016-17 



1 Desembre – 31 Març

Què és el PIUC hivern?

Plans de contingència per dispositiu 
+ recursos econòmics addicionals

als hospitals d’aguts i
centres sociosanitaris

Novembre 2016 - Abril 2017



Actuacions específiques a l’atenció primària
• Reforç de metges i infermeres als serveis d’atenció continuada i CUAP amb més 

previsió de visites.

• Reducció del nombre de visites programades ales agendes i més espais de 
visites espontànies.

• Posada en marxa d’una línia d’atenció al ciutadà específica per la grip
gestionada per professionals sanitaris

• Agenda específica d’activitat espontània als EAP que s’obrirà a les 7 del matí
cada dia.

• Potenciació de l’atenció domiciliària en especial del programa ATDOM,
hospitalització a domicili i infermera gestora de casos complexos.

• Reforçar el call center d’AP en hores punts .

• Reforçar les hores d’atenció a les residències.

Què és el PIUC hivern?



Import total PIUC Hivern 2016-17

Respecte el període PIUC 2015-16, 
hem incrementat 1M€

Novembre-desembre 
2015 – Gener-abril 

2016

Novembre-desembre 
2016 – Gener-abril 

2017
Import total Import total 

PIUC Hospitals 13.234.167,05 14.130.671,67

PIUC At. Sociosanitària 2.641.421,07 2.736.279,22

TOTAL IMPORT PIUC 15.875.588,12 16.866.950,89



Històric de contractació PIUC 2011-2016

Inversió de recursos més alta dels darrers 5 anys.
Amb un increment de recursos del 6% pel PIUC 2016-2017

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
TOTAL 
IMPORT
PIUC

16.056.816,28 15.442.041,20 14.647.076,50 15.749.323,63 15.875.588,12 16.866.950,89



Línies de treball actives
per millorar l’atenció urgent 



1. Comissió de Seguiment 

Activitat i incidències de les urgències a Catalunya

- Seguiment diari

- Report setmanal  



2. Millora de circuïts i processos

Atenció urgent i continuada a residències

Urgències en pacients oncològics

Circuïts per subgrups d’hiperfreqüentadors

Urgències en pacients MPOC i ICC



3. Reforç del paper de l’atenció primària de 
salut

Accessibilitat a primària

Cartera de serveis domiciliària per AP

Resolució a primària



4. Estendre i potenciar els Comitès Operatius
d’Urgències i Emergències Territorials (COUiEs)
És l’òrgan de coordinació territorial de la Regió Sanitària constituït pels màxims
responsables operatius dels diferents proveïdors que de forma directa o indirecta
intervenen en el procés d´atenció a les urgències del territori

INTEGRANTS
CatSalut-Representants Regió Sanitària
Director Territorial del SEM
Gerents i Directors Mèdics d´Hospitals
Caps d’Urgències Hospitalàries
Caps de Primària
Centres Sociosanitaris
Residències

OBJECTIU
Planificar, executar i avaluar totes aquelles accions i estratègies, en línia amb les directrius
del CatSalut, del Departament de Salut i del Pla Director d’Urgències de Catalunya,
encaminades a aconseguir una assistència resolutiva i de qualitat dels dispositius
d’urgències del territori.

Lideratge Assistencial

Pla Operatiu Integrat i Continuat d’Urgències Territorial  



5. Nous dispositius innovadors
Equip de suport integral a la complexitat 
(ESIC).Unitat a Casernes Sant Andreu

- 800 m2 amb 8 boxs ampliables a 16

- Reserva de 4 llits hospitalaris (sense pas 
previ per urgències)

- Inauguració febrer 2017  

Dispositiu assistencial que impulsa un nou 
model organitzatiu territorial d’atenció precoç, 
propera i proactiva als pacients crònics 
complexos de la zona de  l'AIS Nord en risc de 
reaguditzacions.



12

Quins resultats esperem de l’ESIC?

 Prevenció de descompensacions i complicacions

 Disminució de reingressos i hospitalitzacions potencialment evitables

 Disminució de visites a serveis d’urgències

 Manteniment de la situació funcional i la seva qualitat de vida

 Millora de la satisfacció percebuda del pacients i la seva família



6. Nous serveis innovadors
061 - Consulta pediàtrica

- Consultes telefòniques sanitàries 
amb seguiment actiu, resoltes per 
pediatres en exercici

- Principis 2017



7. Noves formes de treball en xarxa
Nova xarxa de Bronquiolitis 2016-2017

• Què és la bronquiolitis? Una afecció respiratòria causada principalment pel
virus respiratori sincitial (VRS) que afecta majoritàriament lactants menors
de 2 anys

• XARXA de Bronquiolitis
– Inclou la majoria d’hospitals que tenen servei de pediatria.
– Es disposa de 72 llits d’UCI pediàtrica (28 H. U. Vall d’Hebron, 26 HSJD, 9 CSPT, 6 H.

Sant Pau i 3 H. Josep Trueta).
– S’informa diàriament de tots els casos diagnosticats a Catalunya i dels seus trasllats

per part del SEM.
– Es classifiquen els hospitals de la xarxa en funció del tipus de monitorització i

d’assistència respiratòria que poden proporcionar.
– La novetat més important és el RETORN dels pacients als hospitals emissors un cop

superada la fase més greu de la malaltia (Transport SVA-SVB pediàtric (ambulància
Índia SEM 10h-17h)).



• Xarxa de Vigilància Hospitalària virus respiratori sincitial
– Inclou dades de 3 centres centinella (H. U. Vall d’Hebron, H. Sant Pau i HSJD).
– Nombre de deteccions de VRS des de la setmana 40/2015 fins a la 49/2016.

Nova xarxa de Bronquiolitis 2016-2017

Font: Vigilància Hospitalària del Virus Respiratori Sincitial (VRS) a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 



SEM Atenció 
Primària

MAT-3Regulació 
temps

Hospitalitz
ació

9 MÒDULS (treball de 52 experts de Catalunya)

RECOMANACIONS

Pla Nacional d´Urgències 
de Catalunya

Integració MAT-1 i 2 MAT-4 i 5 RRHH

8. Pla Director Urgències 


	Pla Integral d’Urgències a Catalunya (PIUC) �Hivern 2016-17 
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16

