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Distribució del document 

Destinataris 

Residents i Professionals ACUT i dels EAP de l’Àmbit que realitzen AC 

Direcció d’Atenció Primària (DAP) de l’Àmbit Girona   

Direcció ACUT 

OBJECTIU 

- Donar la benvinguda als residents d’infermeria i medicina familiar i comunitària de 

nova incorporació amb uns mínims estandarditzats i donar a conèixer l’estructura 

del servei i dels centres de destinació de l’atenció continuada en el seu període 

formatiu, facilitant als residents nouvinguts la informació bàsica i necessària per 

desenvolupar-se en el seu nou àmbit de treball. 

- Posar a la seva disposició tot el material necessari i els accessos informàtics per a 

poder desenvolupar la seva tasca professional. 

    

 

Introducció 

Un pla d’acollida és el conjunt d’actuacions que es posen en marxa per a facilitar l’adaptació del personal 

de nova incorporació en un equip de treball. Aquestes actuacions, és recomanable que quedin recollides 

en un document de referència. 

 

El seu objectiu és que els professionals que iniciïn per primera vegada la seva activitat professional en 

l’equip de treball, coneguin l’entorn i el funcionament de les estructures clau de l’atenció continuada del 

Punt d’Atenció Continuada (PAC/CUAP) que tinguin de referència. 

 

Aquest pla es donarà a conèixer de forma coordinada amb la Unitat Docent Multiprofessional Familiar i 

Comunitària. Es penjarà al moodle de la Unitat Docent i es presentarà des de l’ACUT en modalitat a 

consensuar. 
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Missió, visió i valors de l’ICS 

Missió 

Donar resposta a les necessitats de salut de la ciutadania, oferint-li una atenció sanitària de qualitat, 

segura i eficient, potenciant les activitats de recerca i docència, i garantint el desenvolupament 

professional i la innovació. 

Missió en l’àmbit de les urgències: 

Què: procurar l’atenció a la demanda aguda.  

Per què: per tractar aquelles patologies, la presentació de les quals és motiu de consulta en els dispositius 

d’urgències. 

Per qui: per tots aquells pacients que consulten als dispositius que presten atenció urgent.  

Com: amb criteris d’excel·lència, eficàcia i eficiència, amb professionalitat i amb respecte per les persones.  

 

Valors 

 Tracte humà, proper, respectuós i professional. 

 Equitat en la prestació dels serveis.  

 Treball en equip.  

 Respecte a l’autonomia dels professionals i dels equips.  

 Compromís professional amb el sistema públic de salut.  

 Transparència en les actuacions i els resultats.  

 Innovació i excel·lència.  

 Col·laboració territorial per una atenció de salut integrada. 

 

Visió 

Ser l’organització de referència i líder en la Regió Sanitària de Girona, tant en l’assistència com en la 

docència i la recerca, per donar resposta a les necessitats de salut dels pacients des de l’atenció primària 

fins al més alt nivell d’atenció hospitalària. 

 

Estructura organitzativa 

Pel què fa a l’Atenció Primària (AP), la Gerència Territorial Girona, de l’Institut Català de la Salut (ICS), 

gestiona 26 equips d’atenció primària (EAP) i també els 3 EAP de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), 

que s’incorporen a l’àmbit de l’Atenció Primària pel Conveni d'aprovació del text refós del conveni marc 

d'aliança estratègica entre l'ICS Gerència Territorial de Girona i l'IAS, empresa pública adscrita al Servei 

Català de la Salut, signat el 2 de gener de 2016. 

Resumint, l’AP és la porta d’entrada al sistema sanitari, en la que s’integren de forma equilibrada l’atenció 

preventiva, l’atenció curativa, rehabilitadora i la promoció de la salut de la comunitat.  

 

Atenció Continuada i Urgències en base territorial (ACUT) 

En l’apartat 8.1 de la resolució TRI/4240/2006, de 27 de novembre del DOGC núm. 4788 de data 28 de 

desembre de 2006 s’especifiquen les mesures de reordenació de la prestació assistencial, en concret, el 
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nou model de l’atenció continuada i les urgències de base territorial a l’Atenció Primària de l’ICS.  

El model proposat permet, per mitjà de la concentració dels recursos existents i l’adaptació a les diferents 

realitats del territori, donar una resposta més adequada a les necessitats i/o requeriments dels ciutadans 

pel que fa a l’atenció immediata i urgent. 

 

Tot això comporta el desplegament d’un nou mapa de serveis configurat en àmbits territorials. Aquest 

àmbit s’anomena ACUT (Atenció Continuada i Urgències en base territorial) i segons normativa vigent no 

pot ultrapassar la dimensió dels actuals Serveis d’Atenció Primària. A Girona: 

 SAP Girona Nord. 

 SAP Girona Sud. 

 SAP Marítim. 

 

I pel què fa a l’ACUT: 

 ACUT Alt Empordà. 

 ACUT Garrotxa-Ripollès. 

 ACUT Girona Sud. 

 ACUT Marítim. 

 

Segons les característiques geogràfiques i demogràfiques, poden haver-hi tres tipus de dispositius 

assistencials: 

Centres d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) 

Que fan referència a Punts d’Atenció Urgent oberts les 24h del dia i els 365 dies de l’any. Assumeixen 

l’atenció continuada (AC) de les ABS de referència. 

Punts d’Atenció Continuada (PAC) 

Dispositius que funcionen fora de l’horari ordinari dels seus EAP de referència. Són dispositius on els 

professionals fan atenció continuada presencial i es troben en entorns bàsicament rurals i semi-urbans. 

Tenen una àrea d’influència determinada, depenent del grau de concentració poblacional. 

Dispositius d’AC en entorns aïllats 

Són punts d’atenció continuada amb molta dispersió poblacional i els professionals fan atenció continuada 

localitzada. 

 

Descripció dels dispositius i distribució d’espais 

Veure el pla d’acollida específic de cada centre. 

Es creen les aliances estratègiques i el treball en xarxa, tant amb els Equips d’Atenció Primària, com amb 

els serveis d’urgències dels hospitals de referència del CUAP/PAC: Derivació inversa de les patologies de 

baixa complexitat dels nivells IV i V del MAT, potenciant l’adequació del nivell assistencial i la 

descongestió del Servei d’Urgències Hospitalari. Actualment desplegades a: 

 CUAP Güell amb Hospital Dr Josep Trueta i Parc Hospitalari Martí i Julià. 

 EAPs Garrotxa amb Hospital d’Olot. 
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 CAP Ernest Lluch de Figueres amb Hospital de Figueres. 

 

Igualment el SEM podrà derivar al PAC/CUAP aquestes patologies de baixa complexitat, amb uns supòsits 

i condicions preestablertes i havent marcat uns criteris d’exclusió absoluts: 

 Pacient traumàtic, fora dels supòsits (cervicàlgia no traumàtica i TCE amb Glasgow 15). 

 Pacients derivats al Servei d’Urgències de l’Hospital per qualsevol professional sanitari. 

 Pacients amb disminució del nivell de consciència o agitat. 

 Pacients en edat pediàtrica <7 anys. 

 Embarassades amb patologia secundària a l’embaràs. 

 Pacient enllitat. 

 

Treballem també en coordinació amb el PADES de cada territori, ja que aquest servei no ofereix suport 

presencial els caps de setmana i festius. A la zona del Marítim hi tenim el suport del servei HAD 

(Hospitalització a Domicili) operatiu en caps de setmana i festius. 

 

Vestuari 

Es disposa de vestuari corporatiu i el seu ús és comú i altament recomanable per tot els professionals. Un 

cop finalitzada la guàrdia, la roba utilitzada es desa en les zones assignades per a la roba bruta per tal de 

facilitar-ne la recollida i neteja posterior. Es disposa també de folre polar i armilla reflectant, retolats amb 

els anagrames corporatius (ICS, CatSalut) per utilitzar en cas de sortida a domicili. 

Vehicles d’atenció continuada 

A tots els punts d’atenció continuada disposem de vehicles en condició de rènting destinats a la realització 

de l’atenció domiciliària. Als PAC de concentració (Figueres, Güell, Santa Coloma de Farners i Pineda), els 

trasllats dels professionals en tram nocturn per a la realització d’atenció domiciliària, es realitzen amb taxi. 

 

Cartera de serveis 

Exemple de cartera de serveis del CUAP Güell, que amb petites variacions serà vàlida per a la resta de 

Punts d’Atenció Continuada: 
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Atenció a les demandes d’assistència urgent al centre 

El circuit per atendre les demandes d’assistència urgent en el centre seguirà el següent ordre: 

 S’identificarà l’usuari a l’àrea administrativa. 

 L’administratiu registrarà el motiu de consulta. 

 L’atenció serà feta pel metge o infermera segons quin sigui el motiu de consulta. Estem treballant 

per desplegar GIDA (Gestió Infermera de la Demanda Aguda) arreu i triatge MAT (Model Andorrà de 

Triatge) al CUAP. 

 Un cop anotat el pacient en l’agenda CUAP, es realitzarà l’activitat assistencial i es registrarà 

SEMPRE en un full CUAP. Infermeria realitzarà la gestió de la demanda aguda i posteriorment ho 

volcarà al full CUAP quan ho permeti l’ARES.  

 Es registrarà tota l‘activitat assistencial, curs clínic, constants, ordres clíniques i pla terapèutic en el 

full CUAP que, una vegada omplert, S’HA DE TANCAR i és recomanable imprimir-lo i donar-lo al 

pacient si aquest ho sol·licita.  

 

Organització de l’Atenció Continuada  

En alguns PAC/CUAP, habitualment amb criteris de volumetria, es realitza TRIATGE. És un infermer/a qui 

avalua el motiu de consulta i el classifica segons grau d’urgència. Tot i que ens proposem utilitzar la 

classificació del MAT (Model Andorrà de Triatge), a mode de resum i segons consta a la classificació del 

triatge subjectiu, tenim de més a menys greu: 

 
Als CUAP/PAC, habitualment atendrem els nivells 4 i 5 i algun nivell 3. De forma circumstancial, per 

proximitat o per empitjorament d’un pacient inicialment menys greu, podem haver d’atendre qualsevol 

nivell de triatge. 

Al PAC Figueres, ubicat dintre de l’hospital de Figueres, el triatge s’efectua inicialment de forma 

sistemàtica, i és a partir d’aquest triatge que es decideix passar el pacient al PAC o al servei d’urgències. 

Amb els pacients de mateix nivell de gravetat, l’assignació del pacient és per ordre d’entrada al centre. Si 

es fa triatge i es determina que hi ha un nivell 3 ó 4, aquest es prioritzarà per davant dels nivells 5. Preval 

el criteri de gravetat respecte del d’ordre d’arribada. 

Si l’administratiu detecta un pacient amb signes i/o símptomes de característiques urgents, ja sigui a la 

porta d’entrada o una vegada ja es troba a la sala d’espera, també el farem passar de forma prioritària per 

poder fer una valoració sanitària.  
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Qüestions pràctiques importants: 

- En cridar un pacient és important assignar-nos-el per tal que no el tornin a cridar a la sala d’espera. 

- Presenteu-vos amb cognom +/- nom i categoria professional: és un dret de l’usuari saber qui l’està 

visitant. És obligatori també portar la identificació corporativa en un lloc visible. 

- A continuació feu l’anamnesi i exploració segons considereu i comenceu el registre escrit al full CUAP. 

- Recordeu que arreu disposem almenys d’un box apte per observació en cas de necessitat de valorar 

resposta al tractament i evolució (habitualment màxim unes 2 hores). 

- Si valoreu que un pacient és potencialment greu, poseu-lo al box de crítics: hi ha el carretó d’aturades i 

un espai més adequat per atendre’l. 

- ACOMPANYANTS. La filosofia és de deixar entrar un acompanyant per pacient sempre que sigui possible 

i sense excepcions en el cas dels menors d’edat i pacients CUIDA’M. Així mateix en pacients tributaris de 

ser CUIDA’M encara que no hagin realitzat el tràmit administratiu (TEA, demència,...) o també en cas de 

dificultats per comprendre les instruccions a l’alta. Si el pacient es queda en observació i el 

familiar/acompanyant és a la sala d’espera, recorda informar als familiars a l’inici i quan tinguis 

informació rellevant. En la mesura del possible se’ls informarà de la previsió inicial de l’estada a 

observació.  

 

Tutorial accés al mòdul CUAP 

Una vegada hem entrat a l’ECAP, per accedir al mòdul CUAP, primer entrarem per preferències de 

connexió al PAC/CUAP on haguem de treballar. S’hi pot accedir per aLtres-Preferències connexió o bé per 

la lupa.  
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Se’ns obre una pantalla on tenim accés a tots els PAC/CUAP de la zona des de la fletxa vermella: 

 

I haurem d’escollir el PAC/CUAP que necessitem del llistat: 
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I una vegada ja tenim el centre on hem de treballar, escollim el col·legiat i servei: 

 

Guardem, entrem al servei escollit i escollirem agenda de treball, per exemple URCEN: 
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Una vegada hem escollit el servei URCEN, haurem de clicar a la  T  de “total de visites”: 

 

I se’ns desplegarà la següent pantalla: 
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Que haurem d’acceptar i apareixerà la llista de treball completa: 

 

Si premen la tecla  P  de “pendents”, ens apareixerà el llistat de treball amb els pacients pendents de ser 

visitats o en curs de visita i actuacions. 

 



ACUT Àmbit Girona 

Pla d’acollida dels Residents 
d’Infermeria i Medicina Familiar i 

Comunitària de la Unitat Docent de 
Girona  

Revisió: 1 
Data realització: 16/03/2022 

 

 
Atenció Continuada i Urgències d'Àmbit Territorial 
CUAP Güell  
C/ Mn. Joan Pons, 6  | 17001 Girona | Tel. 972 941 282 

 
~ 12 ~ 

Una vegada situats al llistat de treball, per assignar-nos un pacient, hem de seleccionar el pacient. Veiem 

que hem seleccionat el pacient perquè ens surt una barra de color groc. Seguidament hem d’anar a la 

columna de l’esquerra i clicar la barra de “professionals assignats” (rodona vermella figura anterior) i això 

ens porta al llistat de professionals connectats i per escollir i  ens assignem el pacient al nostre nom: 
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Seleccionem la ubicació i si no es fa un triatge previ, ja es pot entrar al pacient i començar la visita. 

 

Atenció a les demandes urgents d’atenció al domicili 

L’atenció domiciliària és cabdal a l’atenció primària, també en la seva franja d’atenció continuada. Atesa la 

necessitat de potenciar l’atenció domiciliària quan aquesta està indicada, s’ha treballat en un Pla 

d’adequació de l’atenció domiciliària aguda. I així, cal contemplar l’atenció al domicili com a primera 

opció, en les persones que es puguin incloure en un dels següents supòsits o perfils de pacients: 

 Persones majors de 80 anys, que així ho sol·licitin. 

 Persones amb el diagnòstic d’ATDOM.  

 Pacients amb dependència. 

 Persones incloses en el programa de gestió de casos.  

 Persones etiquetades de PCC/MACA. 

 Persones ateses per PADES i tributàries d’atenció de final de vida. 

 Persones institucionalitzades. 

 Èxitus. 

 Altres persones que sol·licitin atenció domiciliària i que el professional sanitari consideri tributaris. 

 

Cal fer incís en la definició de l’horari d’activació en els canvis de torn: per consens, els domicilis activats 

fins les 7:45h o les 19:45h es realitzaran en el torn de treball previ i a partir de les 7:45h i les 19:45h es 
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podran traspassar al següent torn de treball. Tot i aquesta premissa, cal que sempre prevalgui la 

realització del domicili, la valoració de la seva urgència i que és el professional sanitari (no administratiu) 

qui ha de deixar lligada l’actuació i no permetre que aquesta recaigui sobre el pacient i/o familiar. 

 

A nivell clínic, hem de destacar la importància de determinar la reserva del pacient i les actuacions 

acordades: què hem de fer? Aquesta valoració basal i els acords, han de quedar recollits en un document 

accessible a la transversalitat, el PIIC (Pla d’Intervenció Individualitzat i Compartit), que ha de definir: 

 Necessitats i objectiu terapèutic. 

 Pautes de tractament. 

 Seguiment necessari i la seva periodicitat. 

 Pla de decisions anticipades consensuat amb el pacient i /o la família. 

 

Així, malgrat que la valoració exhaustiva d’un domicili correspon a l’EAP de referència, el professional que 

realitza l’atenció des de l’ACUT, podrà tenir en compte en la seva intervenció en quina fase ens trobem: 

 Objectiu de supervivència – en les etapes de pre-fragilitat, fragilitat inicial i alguns casos de fragilitat 

moderada. 

 Objectiu de preservació funcionalitat – fins a l’inici de la fragilitat avançada. 

 Objectiu de benestar i control simptomàtic – sempre hi ha de ser present i ha de ser prioritari en els 

pacients amb fragilitat avançada. 

 

I és necessari també tenir present a l’hora de fer una atenció domiciliària, sobretot en l’àmbit geriàtric i 

del pacient fràgil:  

 Considerar totes les indicacions de tractaments farmacològics,  

 evitant contribuir a la iatrogènia i polifarmàcia  

 i amb la implicació d’infermeria en el seguiment del tractament i adherència.  

 

L’atenció domiciliària en laborable diürn habitualment va a càrrec de cada EAP. L’atenció domiciliària 

s’assumeix des dels PAC/CUAP, en l’horari que els EAP no estan operatius, és a dir en el tram nocturn de 

20 a 8h i també les 24h dels caps de setmana i festius.  

En els PACs de concentració, es realitza l’atenció domiciliària nocturna en l’àrea de concentració, molt més 

extensa que en tram diürn que hi ha oberts els PAC de referència: 

 CUAP Güell: els PAC Celrà i Sarrià de Ter oberts de 8 a 20h, realitzen la cobertura d’atenció 

domiciliària urgent en la seva àrea d’influència de 8 a 20h tots els dies de l’any. El PAC Salt realitza 

l’atenció domiciliària generada en el seu territori d’influència tots els dissabtes de 8 a 15h, tram en 

que disposa d’un equip de metge i infermera de suport. En tram nocturn, es realitza a més l’atenció 

domiciliària de les poblacions de Llambilles, Quart, Cassà i Llagostera (de l’EAP Cassà de la Selva). 

 PAC Figueres: el PAC Bàscara està operatiu de 8 a 20h dissabtes, diumenges i festius, i realitza 

igualment l’atenció domiciliària en aquest tram horari. De 20 a 8h, aquesta s’assumeix des del PAC 

Figueres. 
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 PAC Sta Coloma de Farners: igualment passa pels PAC Arbúcies, Sant Hilari Sacalm, Anglès, Breda-

Hostalric, Cassà de la Selva que assumeixen l’atenció domiciliària de 8 a 20h en dissabtes, 

diumenges i festius. El PAC Cassà, tot i estar obert 7x24h, en tram nocturn disposa d’un sol equip de 

guàrdia i el PAC Sta Coloma realitza també en aquest tram l’atenció domiciliària d’una part de les 

poblacions adscrites a l’ABS Cassà de la Selva: Riudellots de la Selva, Campllong i Caldes de 

Malavella. El PAC Santa Coloma disposa d’un equip de metge addicional en tram diürn de festiu, que 

realitza l’atenció domiciliària del PAC Sta Coloma de Farners i dóna suport també a l’atenció 

domiciliària diürna dels PAC Sils i Vidreres. 

 PAC Pineda de Mar: els PAC Blanes, Canet de Mar i Tordera estan operatius de 8 a 20h dissabtes, 

diumenges i festius i realitzen l’atenció domiciliària en aquest tram horari. De 20 a 8h, aquesta 

s’assumeix des del PAC de concentració Pineda. 

 

En l’atenció a domicili, els professionals del PAC/CUAP atendran, si s’escau, qualsevol nivell de l’escala de 

triatge, derivant posteriorment al servei d’urgències hospitalari de referència els pacients que 

correspongui.  

 

Amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat i homogeneïtzar la resposta a les necessitats d’assistència 

continuada urgent domiciliària es centralitza al 061 la recepció de totes les demandes d’atenció a domicili 

en horari nocturn dels PAC (i a més, les 24h dels festius del PAC Figueres i del CUAP Güell )i s’activa l’equip 

sanitari per mitjà de l’aplicatiu sitrem: 

 Banyoles (amb punt sitrem d’activació ubicat al CUAP Güell) 

 Figueres 

 CUAP Güell 

 Santa Coloma de Farners 

 Sant Feliu de Guíxols 

 Pineda.  

 

L’activació mitjançant el telèfon 061, es gestiona per la Central de Coordinació del SEM (CECOS) – activació 

per l’aplicatiu sitrem gestionat per l’auxiliar administratiu. El circuit és el següent:  

o Recepció sitrem de la demanda de domicili per l’àrea administrativa. 

o Confirmació de les dades de l’usuari i programació d’una visita telefònica (9T) per tal de fer una 

valoració prèvia. 

o El metge i/o infermera, contacten telefònicament i l’auxiliar administratiu programa la visita 9D. 

o Sortida: s’utilitza el cotxe corporatiu. En els PAC de concentració, en horari nocturn s’activarà un 

servei de taxis contractat per  facilitar el trasllat.  

o Realització de l’assistència, comunicant hora d’arribada al domicili i hora de finalització en temps 

real per tal que l’auxiliar administratiu pugui fer les comunicacions horàries al sitrem i el 061 disposi 

d’aquesta informació. 

o Tancament administratiu de l’activitat al sitrem i tancament amb registre clínic al full CUAP. 
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El CatSalut fixa l’objectiu de temporalitat en les activacions domiciliàries via SITREM, i demana d’atendre 

els domicilis en un termini de temps segons la seva prioritat: 

Percentatge de temps de resposta d'incidents prioritat 3 ≤ 1h > 75% 

Percentatge de temps de resposta d'incidents prioritat 4 ≤ 3h > 85% 

Percentatge de compliment d'implementació de registre de dades de la intervenció amb control 

horari > 85% 

 

I així mateix, els objectius de realització de domiciliària: 

Percentatge de visites domiciliàries NO realitzades del total d’activacions sitrem ≤ 20% 

Percentatge de transports sanitaris activats sense visita presencial prèvia ≤ 10% 

 

Als centres d’atenció continuada docents, els residents s’han d’incorporar a l’atenció domiciliària 

formalment de tal manera que: 

 Els residents de medicina 3r i 4t any i els de 2n any d’infermeria podran fer l’assistència a domicili de 

forma autònoma. 

 Pels residents de 2n any de medicina i de 1r d’infermeria es prioritzarà, sempre que sigui possible, 

que puguin acompanyar el resident/adjunt que fa l’atenció domiciliària per tal d’anar adquirint 

habilitats per a poder-los realitzar autònomament quan sigui R3-R4 (medicina )/R2 (infermeria). 

 L’atenció domiciliària la realitzarà preferentment els residents de medicina i infermeria familiar i 

comunitària per la seva vessant formativa, però no de forma exclusiva. En la valoració prèvia a 

l’atenció domiciliària, l’adjunt de guàrdia haurà de valorar els casos que no han de ser atesos pels 

residents, ja sigui per complexitat clínica, sobrecàrrega o possibles implicacions legals. 

 En qualsevol cas, l’atenció serà sempre supervisada comentant el cas prèviament a l’atenció i fent 

un tancament posterior a la seva realització. 
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 Es recomana realitzar un màxim de 3 domicilis encadenats. 

 

Atenció domiciliària programada i cures d’infermeria 

En la majoria dels casos consisteix en tractaments de continuïtat d’infermeria. Cada professional de l’EAP 

haurà de programar els pacients que ho requereixin a l’agenda de cures d’infermeria denominada:  

 PRCEN si es tracta d’una cura al centre, o  

 PRDOM si és un pacient que cal atendre en el seu domicili.  

 L’administratiu/va de l’EAP ha de programar a l’agenda d’infermeria del PAC, tots aquells pacients 

que, sigui a domicili o al PAC, requereixin cures o tècniques d’infermeria.  

 Tot professional pot mirar des de l’ECAP si s’ha programat una cura, revisant la programació de 

visites del pacient. 

 Cal que cada professional anoti a l’ECAP (en el full d’ordre de tractament) el tipus de cura i el 

material necessari per al seu tractament, procurant que el pacient aporti el material específic 

requerit. 

 

Les residents d’infermeria de 2n any poden fer les cures de forma autònoma. 

 

Informe d’assistència 

Model d’informe d’urgències informàtic anomenat Informe CUAP. S’haurà d’imprimir i lliurar-lo al pacient 

si aquest ho sol·licita. 

 

El full CUAP és un informe adaptat a les necessitats de l’Atenció Continuada (AC), de tal manera que 

permet: 

 Treball col·laboratiu: facultatiu/infermeria.  

 Registre fàcil de constants vitals i altres paràmetres de manera que es pot fer una monitorització 

horària. 

 Disposar d’un informe amb tota la informació necessària i apte per a ser entregat a l’usuari o per 

derivar-lo a un altre recurs assistencial.  

 Treballar en termes de seguretat del pacient: registrar i signar ordres clíniques per escrit.  

 Accedir des del full a qualsevol altre lloc de l’ECAP, HC3, HCCNet... 

 Es publica a HC3 i és accessible des de La Meva Salut (LMS). 

 

Des de la pantalla inicial del mòdul CUAP, s’accedeix al full CUAP per aquesta icona: 
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Arribarem a aquesta pantalla i generarem un nou informe d’assistència urgent: 

 
 

Una vegada generat el full CUAP, cal complimentar degudament els ítems necessaris. Alguns ítems són 

necessaris, de tal manera que si ens oblidem d’omplir-ne algun, no ens permetrà tancar l’informe quan 

acabem. És molt important preguntar sempre al pacient el motiu i distingir si es tracta d’una malaltia, 

accident, etc. 

 

 
 

Els administratius ja hauran marcat la procedència. En cas de no ser la correcta, la podrem editar. 

 

Una vegada comencem l’anamnesi, l’informe ja ens permet escriure el motiu de consulta i els detalls que 

considerem necessaris, alhora que ens permet revisar els antecedents patològics, al·lèrgies i tractaments 

actius, que estiguin correctament registrats a l’ECAP. Caldrà escollir i “clicar” els que es considerin 

importants i directament relacionats amb el motiu de consulta, per incorporar-los a l’informe. 
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Comencem l’exploració del pacient i la presa de constants: la informació relativa de l’exploració física, s’ha 

d’escriure al calaixet corresponent i per a registrar constants i altres paràmetres ho farem a partir de la 

pestanya seguiment de valors, Seg. Valors: 

 



ACUT Àmbit Girona 

Pla d’acollida dels Residents 
d’Infermeria i Medicina Familiar i 

Comunitària de la Unitat Docent de 
Girona  

Revisió: 1 
Data realització: 16/03/2022 

 

 
Atenció Continuada i Urgències d'Àmbit Territorial 
CUAP Güell  
C/ Mn. Joan Pons, 6  | 17001 Girona | Tel. 972 941 282 

 
~ 20 ~ 

       
 

 

I ens permet registrar els paràmetres contemplats en aquest full de registre de valors, de tal manera que si 

fem un seguiment en el temps, ens registra els valors amb l’hora corresponent. Aquests valors es podran 

consultar obrint de nou aquesta pantalla i veure’n l’evolució. A l’informe CUAP es reflectiran només el 

valor inicial i final de cada paràmetre registrat.  

 

És necessari guardar sempre després de registrar valors: 
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Per consultar les constants, haurem d’anar a Vis. Valors de la pàgina principal de l’informe. 

 

Per realitzar una prova o administrar medicació: 

 Anirem a proves   

 Afegirem la prova/medicació que hem de realitzar/administrar al pacient. Recordeu-vos de “lligar-

ho” amb la patologia/motiu de consulta. 

 Per finalitzar haurem de guardar. 
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Una vegada triada la prova o medicació pautada per administrar ens ha de sortir aquesta pantalla. Quan 

sortim ens  portarà de nou a l’informe CUAP. 

 
 

Per tal de poder realitzar i signar la medicació o prova pautades, aquesta prova/medicació la trobarem a la 

pantalla del llistat de l’agenda en color taronja. Aquest color taronja significa que està pendent que 

nosaltres la realitzem/administrem.  
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Una vegada realitzada anirem a proves, la clicarem com feta i aleshores canviarà el color a verd i passarà a 

la columna de més a la dreta. I així successivament per a noves proves demanades i realitzades per aquest 

i successius pacients. 

 
             

             

             

             

              

Finalment, abans de tancar l’informe CUAP i després d’haver escrit el tractament i indicacions al calaixet 

pertinent, caldrà complimentar degudament dades de destí per tal que ens permeti tancar l’informe.  

 

 
 

En aquesta part de la pantalla també podem fer IT, registrar evasions i fer comunicats al jutjat de guàrdia. 

 

El protocol de fuga (quan un pacient ha estat registrat a l’ECAP i marxa de la sala o de la consulta sense 

haver conclòs la visita), contempla en resum, cridar 2 vegades separades per 30’ el pacient a la sala 

d’espera i si no contesta, es tancarà l’informe CUAP amb aquesta informació, posant el codi diagnòstic 

Z53.29 i clicant la casella d’”evasió” a la destinació. 

 

Comunicats judicials 

Segons model ECAP, es tramitaran automàticament on-line al jutjat.  

S’expediran en lesions per maltractaments, agressions, abusos sexuals, maltractament de menors i en 

accidents de trànsit i laborals. Els casos de mort violenta o temptativa de suïcidi sempre s’han de 

comunicar al Jutjat de Guàrdia, alertant la Policia Mossos d’Esquadra, que activaran el protocol. 

Els comunicats judicials han de tenir el contingut marcat pel formulari ECAP: descripció de les lesions, la 

possible o probable causa d’aquestes, el pronòstic orientatiu en funció dels dies que es considerin 

necessaris per curar les lesions, el tractament pautat i el destí del pacient.  
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Certificats de defunció 

Certificar una defunció no és mai una urgència des del punt de vista clínic, però tingues en compte que al 

darrera d’un èxitus hi ha una família més o menys afectada i pendent de la teva visita per a poder iniciar 

els tràmits, etc. 

Recorda consultar sempre la informació rellevant dels darrers dies a la història clínica i que el que estàs 

certificant és una mort natural o no violenta; la causa de la defunció és un recull a efectes estadístics. 

Es facilitarà el certificat de defunció, sempre que les circumstàncies ho permetin, si tenim coneixement de 

la causa o si per mitjà de la història clínica obtenim les suficients dades clíniques. En cas contrari, s’ha de 

contactar amb el metge forense del Jutjat del partit judicial corresponent, alertant la Policia Mossos 

d’Esquadra, que activaran el protocol. 

És molt important que totes les dades siguin correctes, sobretot d’identificació del difunt i del 

professional. Tot certificat ha d’anar signat al lloc corresponent. 

Els certificats els faciliten les mateixes empreses funeràries i també en disposem als maletins d’Atenció 

Domiciliària, per a facilitar la seva realització immediata. 

 

Incapacitat Temporal 

El metge d’atenció continuada de la zona de baixa complexitat podrà fer incapacitats transitòries, en els 

supòsits d’una durada inferior a 5 dies i sempre que siguin processos aguts. Per norma general, no es faran 

ni comunicats de seguiment d’incapacitat transitòria (comunicats successius), ni baixes per patologia 

crònica, que caldrà que expedeixi el seu metge de capçalera. Caldrà individualitzar les excepcions. 

 

Dispositiu de recepta electrònica 

Disposem de connexió amb el dispositiu de prescripció electrònica (PE) a totes les consultes d’atenció 

continuada. Quan el metge recepta un producte farmacèutic, la informació s’enregistra al sistema del 

proveïdor de serveis sanitaris i es tramet al sistema centralitzat de recepta electrònica (SIRE) de CatSalut, 

que realitza de forma automàtica tots els controls necessaris i comprova, entre d’altres, el dret a la 

prestació farmacèutica segons el nivell de cobertura de l’assegurat o l’existència del producte prescrit 

mitjançant l’accés a les bases de dades que conformen el Pla de Sistemes de CatSalut. 

La informació comunicada a SIRE ve signada electrònicament pel metge i per l’entitat que es 

responsabilitza de l’aplicació de les mesures de seguretat que estableix la Llei Orgànica de Protecció de 

Dades. 

Per aquells casos que no es pugui fer PE, es disposa de receptes manuals verdes i vermelles assignades al 

responsable ACUT, que caldrà signar amb nom i cognoms i número de col·legiat si no es disposa de segell 

propi. Recordar que el color de les receptes actualment és indiferent; l’aportació ve definida pel CIP. 

   Incidències 

Hi ha diversos registres d’incidències en els diferents PACs i que són comunes a tots ells:    

Incidències de seguretat del pacient – SNiPS (Sistema de Notificació d'incidents relacionats amb la 

Seguretat dels Pacients). Està destinat a incidències motivades per qüestions de seguretat del pacient. Pel 
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seu registre cal utilitzar l’aplicació de registre específic que es troba a la intranet corporativa. 

Incidències de qualitat – Aplicatiu disponible a la intranet corporativa per registrar les incidències 

relacionades amb el bon funcionament del centre, la qualitat del material i l’equipament assistencial, amb 

la continuïtat assistencial, els proveïdors no assistencials, etc. Es tramiten a títol particular i se’n fa una 

anàlisi global anual a partir de la qual es fan propostes de millora. Alhora faciliten la gestió de la qualitat 

assistencial i la seva acreditació. 

Incidències per agressions i similars – Incidències per robatoris, agressions, amenaces, aldarulls, 

conductes antisocials, i afins, pel registre de les quals s’utilitzarà el registre de la Unitat Bàsica de 

Prevenció (UBP) i s’haurà de canalitzar per via del referent de Gestió i Serveis que disposa de la 

contrasenya genèrica i coneix la sistemàtica de registre. 

Incidències informàtiques – Aplicatiu específic CAU-UTIC disponible també a la intranet corporativa. 

També disposem d’un telèfon de contacte per a qüestions més urgents i que figura al mateix accés de la 

intranet. 

Incidència en cas de bioinoculacions – En cas de patir un accident biològic o bioinoculació, cal seguir el 

protocol específic marcat per la Unitat Bàsica de Prevenció. 

http://trueta.cpd1.grupics.intranet/ubp/Documents/Bioinoculacions.pdf 

Plagues/Presència d’animals – S’ha de notificar mitjançant l'aplicació pertinent. 

Reaccions adverses a medicaments (RAM) – La notificació de la RAM s’ha de fer al Centre Autonòmic de 

Farmacovigilància de Catalunya mitjançant l'aplicació Targeta groga, des del mòdul de prescripció ECAP. 

    

Calendaris i canvis de guàrdia 

Els calendaris de guàrdies dels residents de medicina els posen els responsables dels residents (els R3-R4) 

amb una previsió de 3 mesos i els registra a l’aplicatiu de Gestió del Temps (GT) l’administrativa de la 

Unitat Docent. Les guàrdies dels residents d’infermeria, les posa la Directora de l’ACUT Girona Sud i les 

registra l’administratiu ACUT al calendari. 

Podeu consultar el calendari de guàrdies al bànner , on podreu escollir 

PRIMÀRIA i visualitzar el calendari del PAC que necessiteu i de la categoria professional que escolliu. 

Els canvis de guàrdia de qualsevol PAC/CUAP es passaran al correu: 

canviguardiapac.girona.ics@gencat.cat 

i els gestiona una administrativa de l’ACUT. Els canvis sol·licitats no poden alterar la dotació base de la 

guàrdia. S’ha de tenir en compte que el professional que figura al calendari GT és el responsable d’aquella 

guàrdia i també a qui se li retribueix econòmicament. Per tal de poder realitzar els canvis, es necessita la 

següent informació:  

 

NOM I COGNOMS (DELS DOS IMPLICATS): 

CATEGORIA PROFESSIONAL: 

CENTRE DE TREBALL: 

DIA QUE FARÀ LA GUÀRDIA CADASCÚ: 

 

http://trueta.cpd1.grupics.intranet/ubp/Documents/Bioinoculacions.pdf
https://www.targetagroga.cat/
mailto:canviguardiapac.girona.ics@gencat.cat
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Les incidències previsibles o sorgides amb una antel·lació de 24h o més hores es comunicaran 

ordinàriament a la Unitat Docent (si és jornada laborable), que en gestionarà la cobertura. Per a 

incidències de darrera hora (malaltia o altres que impedeixin acudir a la guàrdia) caldrà contactar amb el 

Director/a de l’ACUT del territori que correspongui i els caps de setmana amb el telèfon del directiu de 

guàrdia: 634 745 147. 

 

Transicions 

Els canvis de guàrdia són a les 8 i a les 20h. Recorda arribar a l’hora al servei canviat i a temps per rebre o 

donar les explicacios oportunes dels pacients del torn anterior que no puguin ser donats d’alta pel metge 

que els ha atès inicialment.   

 

Menjar  

Les guàrdies són de 12h i per tant, s’hauran de fer torns per gaudir dels 30’ per anar a dinar/sopar en un 

tram horari prudencial aproximadament entre 14 a 16h i de 21 a 23h. Cal recordar incloure l‘auxiliar 

administratiu en aquesta dinàmica, excepte al PAC Figueres que forma part de l’estructura de l’hospital. Al 

CUAP Güell, els festius en tram diürn també s’hi ha d’incloure l’equip de pediatria. 

Els torns per menjar es dividiran de manera que sempre quedi un professional a cada ubicació del servei.  

 

Dormir  

Si l’activitat assistencial ho permet, es partirà la guàrdia a les 12h de la nit. La repartició de torns queda 

recollida segons la normativa marcada per la Unitat Docent: 

Pels residents de medicina familiar i comunitària: 

- 2 residents R3-R4: 1 resident + 1 adjunt a cada meitat de torn (per ex. De 12 a 4h i de 4 a 8h).  

- 1 residents R3-R4: es dividirà la nit en 3 trams i el resident farà el torn del mig atès que fa lliurança al dia 

següent i per tal de facilitar la tutorització quan sigui necessari. Els adjunts es repartiran la responsabilitat 

en 2 torns i durant el torn del resident un adjunt serà el referent durant la primera meitat i l’altre durant la 

segona meitat. La partició de la nit es farà per ex: de 12 a 2:30h, de 2:30 a 5:30h i de 5:30 a 8h. 

Si hi ha 3 persones o més esperant a la sala d’espera o el resident surt del centre per anar a fer un domicili 

i hi ha visites esperant, es despertarà l’adjunt del torn que correspongui per tal que realitzi l’activitat 

assistencial necessària. Igualment es despertarà l’adjunt de torn si el resident necessita suport o fer alguna 

consulta. 

Si hi ha un R2, si no s’arriba a algun altre acord per algun motiu específic, es quedarà despert en el primer 

torn i se l’avisarà sempre que hi hagi un domicili en el seu torn de treball perquè hi pugui anar. Els R2 no 

poden fer domicilis de forma autònoma i no poden fer torn de nit sense supervisió. No obstant, és 

important que en la mesura del possible i quan se sentin segurs, es vagin incorporant a l’activitat 

assistencial i assumeixin totes les activitats com un facultatiu més, amb la supervisió necessària per a cada 

cas. 

Pels residents d’infermeria familiar i comunitària: l’R2 partirà torn amb les infermeres adjuntes, de forma 

similar als metges quan n’hi ha 3. I L’R1 d’infermeria actuarà de forma similar a l’R2 de medicina. 
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Guió de l’acollida presencial 

 Presentació general del servei d’atenció continuada i organigrama. 

 Visió general de la intranet corporativa i tutorització de l’accés, informacions i aplicacions 

disponibles. 

 Presentació del Gestor Documental i de la Intranet pròpia de l’Atenció Continuada. Fer especial incís 

en el Pla Funcional, Pla Estratègic i calendari.  

 Normativa de vacances. 

 Petició de canvis de guàrdia. 

 Organització pràctica assistencial. 

A posteriori es realitza una visita acompanyada del centre sempre que sigui possible. 

Resum final 

És important que tots aquells professionals nouvinguts, siguin acollits en iniciar la seva etapa laboral per 

un responsable de la unitat i rebin les explicacions del funcionament del seu equip. Caldrà per tot això: 

1.- Disposar de la identificació personal corporativa obligatòria o facilitar-li. 

2.- Facilitar-li un uniforme de treball que en el cas dels PAC/CUAP seran d’ús comú. Caldrà explicar on 

estan guardats i quin és el circuit de bugaderia. 

3.- Facilitar un armariet, per a guardar els seus efectes personals, si se’n disposa. 

4.- Explicar les ubicacions concretes a cada PAC de: claus, material de reposició (magatzem, farmàcia, 

estupefaents, claus cotxe corporatiu...) i on cal registrar-ne el seu ús. 

5.- Disposar de contrasenya i accés a l’ECAP propis o facilitar-li.  

6.- Recordar l’obligació de mantenir la confidencialitat de la informació sanitària dels pacients. Aquesta 

queda explícitament signada en el primer contracte, a l’espai destinat a tals efectes. 

7.- Recomanar revisar aquest Pla d’Acollida disponible al Moodle de la UDMAFiC i al Gestor Documental 

corporatiu. 

8.- Valorar les propostes de millora que puguin sorgir a propòsit de la implementació d’aquest pla 

d’acollida. 

 

Dels 10 Manaments d'Urgències extrets de l’Acollida del Trueta, no podem oblidar tampoc els que 

apliquen al CUAP/PAC: 

1. Respectaràs i cuidaràs al teu equip (adjunts, residents, infermeria, auxiliars, personal de neteja, etc).  

2. No et prendràs la malaltia ni el malalt en va i procediràs amb calidesa humana, compassió i comprensió.  

3. Santificaràs la hidratació, l'alimentació i el descans.  

4. No t'avergonyiràs de dir "no ho sé" ni dubtaràs en consultar el que necessitis.  

5. No arribaràs tard i si hi ha algun problema avisaràs. 

6. No t'oblidaràs d'informar al pacient i els familiars.  

7. No t'oblidaràs que no estàs sol i que el teu objectiu principal és formar-te per arribar a ser un bon 

especialista i a la fi, un bon metge/essa.  
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Per acabar, ens agradaria compartir amb tu el Mapa d’Aprenentatges en Incorporacions ACUT sobre el 

que treballem amb els nostres professionals. 

 

 
 

Aquest MAPA és només una proposta de continguts, que no ens poden substituir les habilitats 

necessàries per poder desplegar tots aquests coneixements adquirits. 

Recorda que estàs en una etapa formativa i vital única i irrepetible: 

APROFITA-LA i GAUDEIX-LA, val molt la pena! 

 

 

 

 

 

 

  

 


