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199519951995
Modificació de la Llei d’ordenació
sanitària de Catalunya
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199619961996
Inauguració de EAP Vic, la primera 
ABS autogestionada de Catalunya

199719971997
Proposta presentada per el  nostre 
grup de professionals per a la gestió
d’una ABS

199819981998
Negociacions intenses amb les 
Institucions 

199919991999 Projecte arquitectònic i d’obres

200020002000
Convocatòria del concurs públic i 
resolució del Cat-Salut. Obertura el 
22-12-2000

200120012001
Primer any de funcionament. 
Inauguració pel Conseller de Sanitat



PRESENTACIÓPRESENTACIÓ

L’autogestió és una experiència formidable. Poder viure des de 
l’inici el disseny, la construcció, l’equipament d’un centre nou, 
pensar el sistema organitzatiu, definir els objectius és una feina 
apassionant i engrescadora.

Un grup de metges, infermers i administratius il.lusionats amb la 
nostra feina hem participat junt amb el Cat-Salut, l’Ajuntament de 
Barcelona, l’ICS, el COMB i els metges de la zona a fer possible la 
finalització de la reforma de l’Atenció Primària a Barcelona ciutat.

Érem el segon grup de professionals que participàvem de ple en 
una experiència novedosa a Catalunya: l’autogestió a l’Atenció
Primària. Ara després del primer any volem explicar el que hem fet, 
com ho hem fet i que ens queda per millorar.

Els canvis han estat vertiginosos per nosaltres i pels nostres 
clients: nou centre, nous professionals, nous horaris, noves formes 
organitzatives. Tants canvis poden malmetre la confiança que, de 
fet, és la clau del nostre èxit. Ens hem de guanyar la confiança dels 
nostres clients i la credibilitat de les institucions que ens 
contracten. Aquest ha estat el principal repte del nostre primer
any.

Avui tenim el 100 % de la població atesa amb història clínica 
oberta al centre, hem desplegat les bases per una atenció
domiciliària potent i resolutiva, oferim flexibilitat horària -ens 
preocupa millorar la nostra capacitat resolutiva- hem disminuït 
dràsticament els tràmits administratius, oferim una atenció
personalitzada cuidant el confort i la qualitat de les instal·lacions, 
gestionem les exploracions complementaries sense demora i tenim 
voluntat de ser respectuosos amb l’entorn.
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LES INSTAL.LACIONSLES INSTAL.LACIONS
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El CAP Sardenya disposa de 1.100 m2, un espai modern i 
funcional que va obrir les seves portes el dia 22 de desembre i 
que va començar l’activitat assistencial el 15 de gener del 2001.

Algunes de les especificacions tècniques del projecte han ajudat a 
millorar la nostra feina:

En alguns  casos, fins i tot,  han suposat un avenç innovador, 
com ara,  ser el primer centre sanitari del país que ha eliminat el 
mercuri.

La gestió de la història clínica a través del programa OMI-AP i la 
intranet corporativa, dissenyada i mantinguda  pels nostres 
professionals, ens facilita tots els tràmits de forma àgil i 
actualitzada al temps que ens ofereix tota la informació
necessària de manera ordenada i sense papers.

La informatització de totes les consultes i punts d’atenció.
El sistema de telecomunicació (fibra òptica, centraleta, 
telèfons fixos i mòbils).
El disposar d’espais propis no compartits entre professionals.
La separació de l’atenció directa de l’atenció telefònica.
La zona d’atenció odontològica.
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LES PERSONESLES PERSONES
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Som una empresa de professionals conscients de que el 
nostre principal valor és la confiança dels nostres clients i de 
les institucions que ens contracten, per això hem buscat les 
persones  més qualificades i coneixedores de l’Atenció
Primària. Entre tots acumulem més de 100 anys de servei a 
l’Atenció Primària.

Més del 70% dels metges de família que treballen al nostre 
centre han acreditat la seva competència professional de 
forma objectiva i reconeguda.

Hem desenvolupat un model organitzatiu innovador 
d’atenció d’infermeria i d’atenció domiciliària que vol 
aprofitar tot el potencial dels professionals d’infermeria.

El persones que formem part de l’EAP Sardenya som un 
equip jove, amb experiència i il·lusió, valorem la 
professionalitat i tenim uns objectius compartits que fan 
engrescadora la nostra feina.

7Administratius

2Auxiliars de clínica

5Diplomats d’infermeria

1Odontòleg

1Pediatres

6Metges de família



L’ACTIVITATL’ACTIVITAT

Durant l’any, l’activitat assistencial al CAP Sardenya ha estat 
molt intensa, a partir del 15 de gener comença l’atenció
sanitària directa i s’ha d’obrir història clínica a tots els 
pacients, validar les dades dels nostres clients i assignar-los 
metge i infermera. 

S’ha fet un esforç per tal de atendre sense dificultats les 
demandes al llarg dels diferents períodes de l’any, ajustant 
l’oferta i facilitant la transició de model. Per aquest motiu, 
durant els tres primers mesos es van habilitar consultes de 
medicina per respondre a les sol.licituds de forma ràpida i 
poder completar la informació de la història clínica. 

Una de les característiques organitzatives del centre és 
l’agenda de 3 dies en un torn i 2 dies en l’altre dels metges 
de família, que es modifica en funció del volum de treball per 
tal que la demora no augmenti.

L’oferta horària de pediatria es concentra a les tardes, de 
manera que garantim atenció pediàtrica durant la setmana 
fins a les 21 hores.

S’han creat agendes i consultes específiques al llarg de l’any 
pel PIUC, la campanya de vacunació antigripal, el canvi 
d’insulines, etc.
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Nombre de pacients assignats per professional
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8877Gràfic de l’activitat de l’EAP Sardenya (per mesos)



ACTIVITAT ASSISTENCIALACTIVITAT ASSISTENCIAL
Visites

65.497Metges de família

96.848TOTAL

21.923Infermers

2.491Odontòleg

6.937Pediatres

4499
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Atenció domiciliària

1.348Metges de família

4.357TOTAL

2.791Infermers

218Pediatres

Percentatge de població atesa
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Dades de freqüentació desglossades per mesos
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Derivacions

6Oncologia129Digestiu

1U. Dolor40Psicologia
1Radioteràpia40Pediatria

1Anestèsia49Cir. Vascular

2U. Desintoxic.53Reumatologia
2Odontoestoma.53Endocrinologia

2C. Plàstica66Cir. Maxil·lo

4Neurocirurgia75Neumologia
4Infeccioses112Ginecologia

7Obstetricia159Neurologia

7C. Cardiovascular172Cardiologia
8C. Pediàtrica177Urologia

11Med. Interna179Rehabilitació

12Logopèdia182Psiquiatria
13Nefrologia206C. General

18C. Digestiva405ORL

19Hematologia628Dermatologia
26C. Pal·liatives819Traumatologia
35Al·lergologia956Oftalmologia
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Laboratori – Nombre d’analítiques

3.742TOTAL

4679TOTAL

Transport sanitari - Ambulàncies

122TOTAL



Derivacions – Urgències hospitalàries

29Traumatologia
34Pediatria
142Generals

205TOTAL

Proves diagnòstiques

1111
9RMN
12Gammagrafies
18Gastroscòpies
24Densitometries
27Mamografies
67EMG
71TAC
132Endoscopies
225Ecografies

1.551Radiologia 

2.136TOTAL

Derivacions

Al diaAl diaAl diaLaboratori
4112EMG
22649Densitometries
34172Ecografies
9232Radiologia

Temps
Mitjà

Temps
Mínim

Temps
Màxim

No s’inclouen en aquest quadre les derivacions urgents



ACTIVITAT ASSISTENCIALACTIVITAT ASSISTENCIAL
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ATDOM

Seguint els objectius marcats per l’any 2001 el nostre CAP va 
realitzar un estudi sobre la recerca activa de persones més grans 
de 85 anys.

L’ augment de les expectatives de vida i el canvi d’actuació del 
sistema sanitari han produït un nombre progressiu de persones que 
necessiten atenció a domicili.

Objectiu principal

Fer un diagnòstic de la salut de la gent gran majors de 85 anys.

Metodologia

Identificació i selecció de malalts als quals se’ls va aplicar l’índex de 
Barthel, l’índex de Lawton i Brodie, l’índex de Pffeifer i l’índex de 
Norton.

Resultats

Durant aquest període es van visitar el 59% del total de les 
persones; un 56% van ser visites domiciliàries i un 44% es van 
atendre al CAP.

Conclusions

La població assignada al CAP Sardenya és una població molt 
envellida, amb una alta comorbilitat, polimedicada, part de la qual 
pateix un deteriorament cognitiu important i un elevat risc
d’ulceració.



QUALITATQUALITAT
ENQUESTA DE SATISFACCIÓ D’ USUARIS I PROFESSIONALS
(Realitzada per ANDERSEN CONSULTING)

Enquesta de satisfacció als usuaris

Objectius:

Avaluar el nivell de satisfacció de la població adscrita a l’ EAP 
Sardenya respecte del servei rebut.

131314141313

Es tenen en compte com a paràmetres els criteris 
de tangibilitat, fiabilitat, seguretat, empatia i 
responsabilitat, seguint el model de Parasuraman i 
Berry. (1)

La qualitat percebuda és la diferència entre les 
expectatives i les percepcions.

Metodologia

S’ ha basat en l’enquesta telefònica (aproximadament el 50%) i 
l’enquesta presencial (aproximadament el 50%) amb un qüestionari 
de percepcions i un altre d’ expectatives.

Va respondre l’enquesta un grup total de 416 persones.

(1) Berry L., Parasuraman A. I Zeithami V.: The Ser Sardenyae Quality Puzzle. Bussiness
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Conclusions

Els resultats d’aquesta enquesta ens han permés de fer un 
exahustiu seguiment i control del temps d’espera en les
derivacions, el temps d’espera en el centre, la rapidesa en citar, 
la comunicació telefònica i el canvi de metge.
Convé destacar l’elevada puntuació obtinguda pel coneixement
de l’ historial mèdic, ja que un 83% de les persones
enquestades pensen que és bo o molt bo.
Altres aspectes qualitatius que han obtingut comentaris positius
han estat el confort de les instal.lacions.



Comparativa amb altres centres de Barcelona

Grau de satisfacció global per a l’usuari (de l’ 1 al 5) del servei que 
ofereix l’ EAP Sardenya en comparació amb altres centres de 
Barcelona.

1616
La comparació entre l’EAP Sardenya i altres centres de Barcelona. El 
nivell de satisfacció dels usuaris de l’EAP Sardenya, en termes de qualitat 
es pot considerar molt elevat.
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Comparativa amb el CAP El Remei

Grau de satisfacció global per a l’usuari  (de l’1 al 5) del servei que 
ofereix l’EAP Sardenya en comparació amb l’EAP El Remei
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181817171616Comparació entre l’EAP Sardenya i el CAP El Remei.

Expressem el nostre agraïment a l’EAP El 
Remei al prestar-nos la seva col·laboració.



Professionals

Andersen Consulting també ha fet un estudi de la valoració de la 
satisfacció dels professionals.

Objectius:

191918181717

Valorar el nivell de satisfacció dels professionals en el lloc de treball.

Els factors que s’han proposat per al qüestionari han estat els
següents:



Conclusions

2020111818Taula de satisfacció dels professionals

- 0,73,83,1Participació

- 0,13,83,7Prestigi
- 0,24,34,1Estabilitat

- 0,14,14Confort
- 0,53,43Promoció interna
- 0,943,1Recerca
- 0,943,1Formació
- 0,24,24Mitjans tècnics
- 1,24,33,1Coordinació
-0,34,54,2Autonomia
0,63,74,3Incentius
-0,24,13,9Salari

Grau de 
Satisfacció

ExpectativesPercepcions

Preocupació pels factors relatius a l’organització del centre i la
millora de la gestió interna (protocolarització de tasques, 
definició. 
Els resultats obtinguts responen al perfil d’una empresa jove, 
de funcions, mecanismes de planificació, comunicació interna, 
coordinació, sistemes d’informació...)  
La pressió assistencial.
La formació.



OBJECTIUS

Dels objectius marcats pel Consorci Sanitari per a l’any 2001 es 
va assolir el 92,4%.

Sistema de registres

Utilització de l’OMI-AP com a eina de treball.

Organització assitencial

Nou model d’ organització d’infermeria.   

Atenció domiciliària: implantació d’un model eficaç
i resolutiu.

Coordinació amb altres centres de salut mental,   
relització i execució de protocols, gestió de casos.

Atenció al client

Gestió administrativa integrada en una àrea única.

Estratègies de millora portades a terme:

Disminució en la demora de la cita prèvia amb         
agendes suplementàries de reforç.

Atenció domiciliària a malalts majors de 85  
anys amb el programa GER-MEAP.

Accessibilitat telefònica per consulta amb  
metges i infermers.

Horari de recollida de receptes cròniques de  
8h a 21h.

Reassignació de metges mitjançant cartes  
personalitzades.
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WEB WEB -- INTRANETINTRANET
www.eapsardenya.net
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Intranet
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NOTíCIESNOTíCIES

Premsa diària
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Publicacions especialitzades

Ser médico (juliol de 2001)
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