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/Presentació
Si el 2020 va ser l’any en què el sistema sanitari es va haver d’adaptar per fer front a una situació absolutament
insòlita i sobrevinguda per a tots, l’any 2021 ha estat l’exercici en què s’ha vist immers en un procés de
transformació i enfortiment a fi de començar a recuperar l’activitat endarrerida per la COVID-19 i, alhora, de donar
resposta a les noves necessitats de la ciutadania sorgides arran de la pandèmia.
Des de la Regió Sanitària Lleida hem treballat per consolidar fluxos entre els diferents nivells assistencials, mentre
introduíem canvis en el model d’atenció a les persones per fer-lo més àgil i proper a la ciutadania. La millora de la
coordinació de les diferents entitats sanitàries del territori ens ha ajudat a enfortir la capacitat del sistema i a
desplegar nous projectes territorials, més enllà de la COVID.
Tota aquesta feina queda recollida en la memòria que teniu al davant i que mostra el treball de molts i
molts professionals, tant els assistencials com els que treballen en àmbits de suport, que amb el seu
esforç, resiliència i dedicació, ens han permès superar la crisi sanitària. A tots ells, gràcies un cop més.

Josep Pifarré
Gerent de la Regió Sanitària Lleida
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Introducció Abast territorial
Habitants

Superficie (Km2)

5.424,50

369.923

Regió

Regió

7.794.749

4,75%

Catalunya

Catalunya

Densitat de població (hab./km2)

Municipis

68,2

147

Regió

Regió

242,8

28,08%

Catalunya

Regió

947

Catalunya

Població RCA amb nacionalitat estrangera (%)

19,6

32.106,00

16,89%

15,4

Catalunya

15,52%
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Introducció Abast territorial
Esperança de vida (Anys per home-dona)
Home

Dona

79,6

85,2

79,5

85,0

Regió

Catalunya

Percentatge de Sobreenvelliment
Home

Regió

Catalunya

Dona

16,0

22,9

13,2

20,0

Regió

Catalunya
Taxa bruta de mortalitat (Defuncions per 1.000 hab.)

Regió

Catalunya
Taxa bruta de natalitat (Naixements per 1.000 hab.)

11,1

7,71

10,41

7,58

Regió

Catalunya

Regió

Catalunya
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Introducció Organització administrativa
Total Sector Sanitari

23
Àrea Bàsica de Salut

147
Municipis

Àger
Agramunt
Aitona
Albatàrrec
Albesa
Alcanó
Alcarràs
Alcoletge
Alfarràs
Alfés
Algerri
Alguaire
Almacelles
Almatret
Almenar
Alòs de Balaguer
Alpicat
Anglesola
Arbeca
Artesa de Lleida

Artesa de Segre
Aspa
Balaguer
Barbens
Belianes
Bellaguarda
Bellcaire d'Urgell
Bell-lloc d'Urgell
Bellmunt d'Urgell
Bellpuig
Bellvís
Benavent de Segrià
Bovera
Cabanabona
Camarasa
Castelldans
Castellnou de Seana
Castelló de Farfanya
Castellserà
Cervera
Cervià de les Garrigues
Ciutadilla
Corbins
Cubells
el Cogul
el Palau d'Anglesola
el Poal
el Soleràs
el Vilosell
els Alamús
els Omellons
els Omells de na Gaia
els Plans de Sió
els Torms
Estaràs

Fondarella
Foradada
Fulleda
Gimenells i el Pla de la Font
Golmés
Granyanella
Granyena de les Garrigues
Granyena de Segarra
Guimerà
Guissona
Ivars de Noguera
Ivars d'Urgell
Ivorra
Juncosa
Juneda
la Baronia de Rialb
la Floresta
la Fuliola
la Granadella
la Granja d'Escarp
la Pobla de Cérvoles
la Portella
la Sentiu de Sió
l'Albagés
l'Albi
les Avellanes i Santa Linya
les Borges Blanques
les Oluges
l'Espluga Calba
Linyola
Llardecans
Lleida
Maials
Maldà

Massalcoreig
Massoteres
Menàrguens
Miralcamp
Mollerussa
Montgai
Montoliu de Lleida
Montoliu de Segarra
Montornès de Segarra
Nalec
Oliola
Os de Balaguer
Ossó de Sió
Penelles
Ponts
Preixana
Preixens
Puiggròs
Puigverd d'Agramunt
Puigverd de Lleida
Ribera d'Ondara
Rosselló
Sanaüja
Sant Guim de Freixenet
Sant Guim de la Plana
Sant Martí de Riucorb
Sant Ramon
Sarroca de Lleida
Seròs
Sidamon
Soses
Sudanell
Sunyer
Talavera

Tàrrega
Tarrés
Tarroja de Segarra
Térmens
Tiurana
Tornabous
Torrebesses
Torrefarrera
Torrefeta i Florejacs
Torregrossa
Torrelameu
Torres de Segre
Torre-serona
Vallbona de les Monges
Vallfogona de Balaguer
Verdú
Vilagrassa
Vilanova de Bellpuig
Vilanova de la Barca
Vilanova de l'Aguda
Vilanova de Meià
Vilanova de Segrià
Vila-sana
Vinaixa
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Esforç, resiliència, dedicació…

Gràcies a tots els
professionals de l’àmbit
sanitari pel vostre
compromís en un any
d’adaptació, transformació
i enfortiment del
sistema sanitari català.

Informació SISCAT
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/Responem a les teves
necessitats de salut
Una etapa d’integració i compaginació de la patologia COVID i no
COVID en què es visualitza la capacitat de sacrifici, compromís, esforç i
determinació del sistema sanitari català. Malgrat l’impacte de la
pandèmia, el conjunt de línies assistencials tanquen l’any amb resultats
similars als del 2019.

Informació SISCAT
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Centres de salut
Regions sanitàries

Catalunya

281
Total centres i equips de salut

Alt Pirineu i Aran
Àmbit Metropolità Nord
Àmbit Metropolità Sud

219
Atenció primària

3
Atenció hospitalària

Barcelona Ciutat
Camp de Tarragona

17

24

Catalunya Central

Atenció
sociosanitària

Salut mental i
addiccions

Girona
Lleida
Terres de l’Ebre

18

Atenció continuada
i urgent

Atenció primària: Nombre total de recursos d'atenció primària: EAP, CAP, CUAP i CL

Atenció sociosanitària: Nombre total de centres sociosanitaris d'internament, hospitals de dia, equips PADES (inclouen ETODA) i equips UFISS
Salut mental i addiccions: Nombre total d'hospitals, centres de salut mental, hospitals de dia, serveis de rehabilitació comunitària, centres d'atenció i seguiment de drogodependències (CAS) i unitats hospitalàries de desintoxicació
Atenció continuada i urgent: Nombre total de dispositius d'urgències hospitalàries, d'atenció primària (CUAP) i d'atenció continuada

Informació SISCAT
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Atenció primària Centres i visites
Regions sanitàries

Visites

Catalunya

3.577.135

Alt Pirineu i Aran

Visites

Àmbit Metropolità Nord
Àmbit Metropolità Sud

Recursos

Barcelona Ciutat
Camp de Tarragona

23

24

171

1

EAP

CAP

Catalunya Central
Girona
Lleida
Terres de l’Ebre

Consultar l’annex al final del document

CL

CUAP

Informació SISCAT
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Atenció primària Visites segons dispositiu

Segons dispositiu

1.823.331

1.028.006

116.686

609.112

Al centre

A domicili

Per telèfon

TIC (atenció bidireccional a través de correus electrònics, La
Meva Salut, etc.)

Informació SISCAT
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Atenció primària Motius de consulta
Els cinc principals diagnòstics en els menors de 15
anys

Els cinc principals diagnòstics en els majors de 15
anys

1. Examen/avaluació mèdic

1. Immunitzacions i cribratges de malalties infeccioses

2. Immunitzacions i cribratges de malalties infeccioses

2. Hipertensió essencial

3. Altres infeccions respiratòries de vies altes

3. Altres trastorns nutricionals, endocrins i metabòlics

4. Infeccions víriques

4. Diabetis mellitus sense menció de complicacions

5. Febre d'origen desconegut

5. Espondilosi, trastorns del disc intervertebral i altres trastorns
d'esquena

Informació SISCAT
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Atenció hospitalària Centres i visites
Regions sanitàries

Catalunya

Recursos

Alt Pirineu i Aran

3

Àmbit Metropolità Nord

Hospitals

Àmbit Metropolità Sud
Barcelona Ciutat
Camp de Tarragona
Catalunya Central
Girona
Lleida
Terres de l’Ebre

Visites

34.814
Altes d’hospitalitzacions convencionals, domiciliàries i
de cirurgies majors ambulatòries

Informació SISCAT
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Atenció hospitalària Activitat
Sessions hospital de dia

46.043
Sessions

Proves diagnòstiques

41.951
Proves

Trasplantaments

41
Trasplantaments

Donacions

11

Donants cadàvers reals

4
Donants vius

Informació SISCAT

Atenció hospitalària Principals diagnòstics

Els cinc principals diagnòstics

1. Procediments quirúrgics d’òrbita i ull

2. Infeccions i inflamacions pulmonars
3. Part
4. Insuficiència cardíaca
5. Procediment quirúrgic d'hèrnia inguinal, femoral i umbilical
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Informació SISCAT

Activitat d’Aragó
En data 29 d’abril de 2015 es signà el Conveni Marc de
col·laboració entre el Departament de Salut i Consum del
Govern d’Aragó i el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, per tal coordinar les actuacions
d’ambdues administracions en matèria sanitària, per
raons de proximitat i al ser territoris limítrofs.

En virtut d’aquest conveni als Hospitals de la Regió
Sanitària Lleida s’atenen pacients dels municipis que
formen part de la Franja d’Aragó.

En la taula següent es mostra, de manera resumida,
l’activitat i l’import de l’atenció a aquests pacients dels
últims dos anys.

17

Informació SISCAT
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Activitat d’Aragó
Activitat facturada de pacients de CCAA Aragó
Activitat

Import

Altes hospitalàries

Altes hospitalàries

3.525.165 €

1.133.001 €

Visites consulta externa

Medicació hospitalària d'ús ambulatori

16.706

16.968 €

375.262 €

10.097 €

100

2.180.340 €

1.235

Visites consulta externa

Diàlisis

Diàlisis

Hospital de dia

2.010.539 €

Rehabilitació

9.251.372 €

Total d'especialitzada

Resta d’especialitzada

1.680

Hospital de dia

41

Rehabilitació

218.382 €

Atenció Sociosanitària

103.186 €

Atenció Salut Mental

9.572.940 €
Total despesa

Informació SISCAT

19

Atenció sociosanitària Centres i visites
Regions sanitàries

Catalunya
Alt Pirineu i Aran
Àmbit Metropolità Nord
Àmbit Metropolità Sud
Barcelona Ciutat

Recursos

4

4

Centres sociosanitaris
d'internament

Hospitals de dia

4

5

Equips de suport
UFISS

Equips de suport PADES
(incluen ETODA)

Camp de Tarragona
Catalunya Central
Girona
Lleida
Terres de l’Ebre

Episodis: un pacient pot generar més d’un episodi al llarg de l’any
Consultar l’annex al final del document

Episodis

2.451

Episodis
hospitalaris

5.842

Episodis
ambulatoris

Informació SISCAT
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Atenció sociosanitària Principals diagnòstics
Els cinc principals diagnòstics a l’activitat
d’internament

Els cinc principals diagnòstics a l’activitat ambulatòria

1. Infeccions víriques

1. Fractura de coll de fèmur (maluc)

2. Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics

2. Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics

3. Insuficiència cardíaca congestiva, no hipertensiva

3. Malaltia cerebrovascular aguda

4. Malaltia cerebrovascular aguda

4. Insuficiència cardíaca congestiva, no hipertensiva

5. Fractura de coll de fèmur (maluc)

5. Infeccions víriques

Informació SISCAT
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Atenció a la salut mental i addiccions Centres i visites
Recursos
Regions sanitàries

Catalunya
Alt Pirineu i Aran
Àmbit Metropolità Nord

5

7

Hospitals

Centres de salut
mental

2

5

Hospitals de dia

CAS

Àmbit Metropolità Sud

4

Barcelona Ciutat

Serveis rehabilitació
comunitària

Camp de Tarragona
Catalunya Central
Girona
Lleida
Terres de l’Ebre

Unitats hospitalàries
desintoxicació

Atencions

1.681
Atencions
hospitalàries

7.848
Consultar l’annex al final del document

1

Atencions a les
drogodependències

71.974
Atencions
ambulatòries

Informació SISCAT
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Atenció a la salut mental i addiccions Activitat hospitalària
Contactes
1.324
Unitats d’aguts d’hospitals psiquiàtrics

Els cinc principals diagnòstics

1. Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics
2. Trastorns de l'estat d'ànim

272
Unitats de subaguts d’hospitals psiquiàtrics

3. Trastorns relacionats amb altres drogues
4. Trastorns relacionats amb l'alcohol

85
Hospitals generals

5. Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics

Informació SISCAT
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Atenció a la salut mental i addiccions Activitat ambulatòria
34.821
Infantils

Els cinc principals diagnòstics infantils

1. Trastorns per dèficit d'atenció, de la conducta i per
comportament perjudicial
2. Trastorns habitualment diagnosticats en la lactància, infància o
adolescència
3. Trastorns d'adaptació
4. Trastorns d'ansietat
5. Retards del desenvolupament

37.153
Adults

Els cinc principals diagnòstics en adults

1. Trastorns de l'estat d'ànim
2. Trastorns d'ansietat
3. Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics
4. Trastorns d'adaptació
5. Trastorns de la personalitat

Informació SISCAT
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Atenció continuada i urgent Centres i visites
Regions sanitàries

Catalunya

Recursos

Alt Pirineu i Aran

15
CAC

Àmbit Metropolità Nord

1

CUAP

Àmbit Metropolità Sud
Barcelona Ciutat

2

Camp de Tarragona

Serveis hospitalaris

Unitats assistencials
del SEM

186.222

233.527

Catalunya Central

27

Atencions

Girona
Lleida
Terres de l’Ebre

Urgències ateses: Dada global d’urgències ateses a CUAP i hospitals. La dada de Catalunya inclou també el SEM
Consultar l’annex al final del document

Visites a l’atenció
continuada

Urgències ateses

Informació SISCAT
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Atenció continuada i urgent Trasllats i principals diagnòstics
46.320
Trasllat urgents

Els cinc principals diagnòstics en
menors de 15 anys

Els cinc principals diagnòstics en
majors de 15 anys

1. Malalties de l'aparell respiratori

1. Malalties de l'aparell respiratori

2. Símptomes, signes i afeccions mal

2. Símptomes, signes i afeccions mal definides i

definides i factors que influeixen en l'estat

de salut
3. Lesions i intoxicacions
4. Malalties infeccioses i parasitàries
5. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels
sentits

factors que influeixen en l'estat de salut
3. Lesions i intoxicacions
4. Malalties del sistema musculoesquelètic i el
teixit connectiu

5. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels
sentits

Informació SISCAT
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Atenció farmacèutica i altres activitats Atenció farmacèutica
Receptes i aportacions

6.654.489

26,44

Receptes dispensades

Receptes per usuari

83.120.615 €

314,79 €

Aportació del CatSalut

Aportació per usuari

Medicaments hospitalaris de dispensació ambulatòria (MHDA)

54.187.869 €
Despesa CatSalut en MHDA

Informació SISCAT
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Atenció farmacèutica i altres activitats Ortoprotètics i rehabilitació
Regions sanitàries

Catalunya
Alt Pirineu i Aran

6.209

Articles ortroprotètics liquidats

Àmbit Metropolità Nord
Àmbit Metropolità Sud
Barcelona Ciutat
Camp de Tarragona
Catalunya Central
Girona
Lleida
Terres de l’Ebre

7.103

Processos de rehabilitació facturats

Informació SISCAT
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Dispositius COVID-19
Nom dispositiu

Nom dispositiu

Data d’obertura

Data tancament

Places
contractades

Ocupació
mitjana

Casa de colònies
La Manreana

Confinament de casos positius
COVID lleus i/o contactes

01/05/2021

31/10/2021

60 Places

24,41%

Hotel Nastasi

Hotel medicalitzat
Hotel social

01/01/2021
01/04/2021

31/03/2021
30/09/2021

44 habitacions
44 habitacions

14,04%
12%

Activitat CatSalut
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/Empoderem la ciutadania i
vetllem pels professionals
El Servei Català de la Salut reforça, crea i accelera nous canals de
comunicació i eines digitals per continuar agilitzant l’atenció a la ciutadania i
els professionals, en el context de la vacunació contra la COVID-19. S’inicien
nous projectes i es dona continuïtat a d’altres. S’incrementa el nombre de
professionals sanitaris i s’aconsegueixen nous acords entre entitats públiques i
el sector privat.

Activitat CatSalut
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Relació no presencial i eines digitals Relació no presencial
La Meva Salut

061

150.783
Consultes rebudes al 061 Salut Respon a
la regió

eConsulta

157.015
Ciutadans connectats a l’eConsulta

125.384

Altes acumulades a la regió

125.384

60.802
Noves altes a la regió

64.582

94 %
Increment d’altes a la regió

267.899
Ciutadans connectats a l’eConsulta

Evolució de noves altes a La Meva Salut

1.623.743
Accessos a la regió

10.408

2019

2020

2021

L’any 2021 el servei de l’eConsulta ha tingut una
activitat de 267.899 converses i 376.664
missatges generats. Els ciutadans connectats han

L’espai digital de La Meva Salut (LMS) ha experimentat un important increment en el nombre de nous usuaris

augmentat en un 475% respecte del 2020.

registrats. Durant l’any 2021 el 61,5% de la població estava acreditada a la plataforma. Aquest increment ha
suposat un total de 1.623.743 accessos.

Activitat CatSalut
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Relació no presencial i eines digitals Relació no presencial
Programació per motius*

GestióEmocional.cat*

2.973.695

154.450

22.910

Accessos

Persones usuàries

Resultat qüestionari “amb bon
diagnòstic”

927.023

13.600

30.932

Cites concertades

Consultes de recursos d'autocura

Resultat qüestionari “podria necessitar
suport psicològic”

31,17%

53.842

8.767

Conversió (%)

Autoavaluacions realitzades

Atencions realitzades per
professionals del SEM

40.185
Mitjana visites/dia

12.527
Mitjana cites programades/dia

Programació per motius : Espai per programar visites amb els professionals de la salut d’atenció primària (CAP) a través del web citasalut.gencat.cat
GestióEmocional.cat: Aplicació web d'autoavaluació de l'estat emocional que també ofereix recursos per a la seva gestió i accés a atenció professional.
Conversió: Percentatge de visites al web que s'acaben traduint en cites programades.
* Dades totals de Catalunya.

Activitat CatSalut
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Relació no presencial i eines digitals Apps COVID
Vacunacovid.cat*

ContacteCovid.cat*

10.352.959

356.881

1.968.751

Cites concertades

Contactes reportats

SMS enviats

13.800.000

911.953

1.935.595

Accessos web

Accessos

Accessos acumulats

8.415.157

22.338

49.689

SMS enviats

Baixes sol·licitades de cas positiu

Baixes sol·licitades de contacte estret

Vacunacovid.cat: Pàgina web on reservar dia, hora i lloc per l'administració de la vacuna contra la COVID-19, i en cas necessari, modificar la cita.
Cites concertades: Cites durant tot el 2021 en punts de vacunació massius
Accessos web: Des del març 2021 a desembre 2021
ContacteCovid.cat: Eina per identificar contactes estrets de COVID-19 i indicar el tipus d’aïllament a realitzar per tallar la cadena de transmissió.
* Dades totals de Catalunya.

Activitat CatSalut
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Informem la ciutadania i els professionals Dades web, xarxes socials i atenció a la ciutadania
Canal Salut i CatSalut*

Seguidors a les xarxes socials*

27.083.579

167.816

Sessions Canal Salut

Twitter

20.981.573

131.392

Sessions CatSalut

Instagram

6.961.833

65.861

Trànsit secció COVID Canal Salut

Facebook

18.780.967

Usuaris secció
Vacunacions COVID-19

39.952
Telegram

Atenció a la ciutadania

69

Sol·licituds d’informació
a la regió

717

Reclamacions i altres
expedients gestionats
a la regió

102
Agraïments
Sol·licituds d’informació: Fer consultes, resoldre dubtes i
realitzar determinats tràmits per telèfon, bústies de correu

2.502.090

Documents descarregats

10.923

genèriques i a través d'Internet (plataforma GENCAT).

Telegram Professionals

Reclamacions i altres expedients gestionats. Reclamacions i/o

Habitualment són derivades i gestionades pel 061.

formulació de suggeriments, presencials o en línia, per part

16.283
Linkedin

d’un ciutadà en referència amb un acte o procés assistencial.
* Dades totals de Catalunya.
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Informem la ciutadania i els professionals Campanyes informatives

Continuem amb la campanya
contra la COVID-19

Joves 16-29 anys

6 raons per vacunar-me contra
la COVID-19

Noves mesures contra la
COVID-19 vigents a Catalunya

En què m’he de fixar quan
compro una mascareta i com
fer-ne un ús adequat

Ara pots modificar les teves
dades de contacte a La Meva
Salut

La preocupació, la por i la tristor
són emocions normals davant la
situació en què vivim

Tu pots ser de risc, no
t’arrisquis

Activitat CatSalut
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Informem la ciutadania i els professionals Campanyes informatives

És el moment de fer el gest que
estàvem esperant

La calor fa estiu

Els certificats per viatjar amb
seguretat

Tu que pots, para

Si ets contacte estret… Si ets
positiu…

Vacuna’t sense cita

La cita més important és amb la
vacuna

Un dia menys

Activitat CatSalut
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Informem la ciutadania i els professionals Campanyes informatives

La pandèmia no fa vacances

Tornem al dia a dia vacunats

Dosi de record

Mantres

Fes-te digital en salut

Compartim Salut

Activitat CatSalut
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Informem la ciutadania i els professionals Comunicació corporativa i atenció als mitjans
Peticions de premsa gestionades

1.700

+ 8.200

RS Lleida

A totes les regions sanitàries

Notes de premsa

30

335

RS Lleida

A totes les regions sanitàries

Vídeos produïts

70

Catalunya

40
A totes les regions sanitàries

Aparicions a mitjans

2.350

12.855

RS Lleida

A totes les regions sanitàries

Activitat CatSalut
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Informem la ciutadania i els professionals Comunicació corporativa i atenció als mitjans
Aparicions a mitjans en imatges

Pla pilot de Salut per ampliar
l’avortament farmacològic de les 9 a
les 14 setmanes

Módulo para la atención a Covid en el
CAP de Balàfia

Més de 6.200 treballadors del sector
agrícola ja han rebut la vacuna contra
el coronavirus

Activitat CatSalut
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Activitat jurídica i parlamentària
Activitat jurídica*

196

19

Preparació i assessorament en convenis

Lleida

706
Redacció de dictàmens i informes

205
Expedients judicials iniciats

5
Instruccions i normativa

* Dades totals de Catalunya.

Iniciatives parlamentàries

Activitat CatSalut
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Activitat formativa i crides als professionals del sistema*
Accions realitzades

4

7

Crides a professionals

Formacions

2.600
Inscrits en el registre de professionals per a
situacions d’emergència (+ 8.800
professionals entre 2020 i 2021)

13.650

+ 26.000

Professionals formats al llarg de l’any

Inscripcions a les crides
– Campanya de vacunació: 6.334 infermeres i

2.557 administratius/ives
– Professionals (5a onada): 2.545 professionals
– Infermeria (6a onada): 287 infermeres
(procedents del registre de professionals per a
situacions d’emergència)
– Estudiants (6a onada): 1.935 professionals

Crides a professionals: Convocatòries per a la contractació de professionals per cobrir diverses places.
* Dades totals de Catalunya.
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Reforç i transformació dels professionals*
Accions realitzades

115

1.293

Professionals que s’incorporen a través
del Programa transversal COVID-19

Inscripcions a activitats formatives

Activitats formatives: Un/a mateix/a professional pot haver cursat diverses formacions.
* Dades totals de Catalunya.
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Activitat amb les organitzacions del SISCAT*
Convenis i contractes entre el CatSalut i les entitats proveïdores

853
Total gestions

105

5

Atenció especialitzada familiar i
comunitària i de salut pública en l’àmbit
de l’atenció primària i comunitària

Atenció sociosanitària

Atenció a la insuficiència renal

54

66

538

85

Atenció especialitzada hospitalària

Atenció salut mental i addiccions

Altres, com consultoris locals,
rehabilitació, teràpies respiratòries,
transport sanitari, etc.

Per garantir l’atenció sanitària de cobertura pública, integral i de qualitat a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, mitjançant una adequada adaptació de l’oferta a les necessitats de la població.
* Dades totals de Catalunya.
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Activitat amb les organitzacions del SISCAT*
Desplegament de plans, programes, projectes o ampliació de la cartera de serveis
Continuïtat el 2021

Iniciats el 2021

Programa d’enfortiment i transformació de l’atenció

Construcció i posada en funcionament de 5 espais

primària i comunitària

polivalents

Desplegament de l’hospitalització domiciliària
Pla de continuïtat d’increment estructura atenció malalts
crítics: increment de 101 llits de crítics
Prestació micropigmentació 3D arèola-mugró

Programa de medicina de precisió
Llei de l’eutanàsia
Programa d’escola inclusiva ordinària i especial
Ampliació cobertura de l’atenció PADES 7 x 12 h

Pla de contingència de l’atenció intermèdia
Model organitzatiu d’atenció integral a la població infantil i
juvenil amb necessitats pal·liatives i en situació de final de
vida. Xarxa d’atenció pal·liativa pediàtrica integral
Posada en marxa de La Casa de Sofia
Posada en marxa dels equips d’atenció a la complexitat
infantojuvenil amb 10 equips guia distribuïts per tot el
territori de Catalunya

Per garantir l’atenció sanitària de cobertura pública, integral i de qualitat a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, mitjançant una adequada adaptació de l’oferta a les necessitats de la població.
* Dades totals de Catalunya.
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/Invertim en la salut i el
benestar de la ciutadania
El pressupost inicial per a l’any 2021 va ser el mateix que per al 2020, atès que
es va prorrogar. L’import inicial va ser de 9.458.466.886,20 euros, i a 31 de
desembre aquesta xifra es va veure incrementada en 4.094.173.507,51 euros,
per seguir dotant de més recursos la sanitat pública i la lluita contra la
pandèmia de la COVID-19.

Recursos econòmics
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Informació econòmica
Despesa

Despesa segons la classificació funcional*

530 M€
Despesa realitzada
Lleida

2,92% Transport sanitari i altres

1,40% Administració

26,22% Atenció primària

1.744,41 €
Despesa per habitant
Catalunya

9,65% MHDA

59,81% Atenció especialitzada

Despesa realitzada: Despesa comptabilitzada
Despesa per habitant: Segons el Registre central de persones assegurades del CatSalut 2021 (RCA)
Despesa segons la classificació funcional: Informa sobre la finalitat del que gasta el CatSalut: Atenció Primària, Atenció Especialitzada, etc.
Atenció primària: Inclou les despeses de Farmàcia - receptes mèdiques, que representa un 12,00% de al despesa total comptabilitzada.
MHDA: medicaments hospitalaris de medicació ambulatòria
* Dades totals de Catalunya.
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Informació econòmica
Despesa

Despesa segons la classificació econòmica*

530 M€
Despesa realitzada
Lleida

21,91% Transferència a l'ICS

0,28% Remuneracions de personal

1.744,41 €
Despesa per habitant
Catalunya

0,83% Béns i serveis

61,65% Compra de serveis sanitaris
(concerts)

12% Farmàcia (receptes mèdiques)
0,76% Altres
2,57% Despeses de capital

Despesa realitzada: Despesa comptabilitzada
Despesa per habitant: Segons el Registre central de persones assegurades del CatSalut 2021 (RCA)
Despesa segons la classificació económica: Àmbits on gasta el CatSalut: despeses de personal, despeses de béns i serveis, transferències corrents, inversions, etc.
Altres: Inclou la despesa en lliuraments per desplaçaments, pròtesis i vehicles per invàlids, medicació excepcional, rescabalaments de despeses d'assistència sanitària i les
transferències corrents a entitats. També inclou les bestretes al personal.
* Dades totals de Catalunya.
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Obres acabades i en curs
Regions sanitàries

Catalunya
Alt Pirineu i Aran

14

Obres acabades

Àmbit Metropolità Nord
Àmbit Metropolità Sud
Barcelona Ciutat

2

Obres en curs

Camp de Tarragona
Catalunya Central
Girona
Lleida
Terres de l’Ebre

Obres acabades: 1 obra i 13 mòduls a l’Atenció primària i comunitària.

4

Obres en projecte
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Obres acabades i en curs
Obres acabades

Obres en curs

Espai Hospitalari Polivalent Arnau de Vilanova

Consultori local de Tarroja de Segarra

Mòdul CAP Eixample a Lleida (construcció)

Consultori local de Vilanova de la Barca v(finalitzada al 2022)

Mòdul CAP Agramunt
Mòdul Consultori Albatàrrec (construcció)
Mòdul CAP Balafia a Lleida (construcció)
Mòdul CAP Cappont a Lleida (construcció)
Mòdul CAP Bellpuig (construcció)

Mòdul CAP Alcarràs (construcció)
Mòdul CAP Balaguer (construcció)
Mòdul CAP Almacelles (construcció)
Mòdul CAP Onze de Setembre, Lleida (construcció)
Mòdul CAP Rambla Ferran, Lleida (construcció)
Mòdul CAP Borges Blanques (construcció)
Mòdul CAP Primer de Maig, Lleida (construcció)

Obres en projecte

CAP Almenar (construcció)
CAP Tàrrega (ampliació)
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
(reforma i ampliació del bloc quirúrgic)
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida
(remodelació unitats d'hospitalització)

Recursos econòmics
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Millorant els espais sanitaris

CAP Cappont – Lleida

Consultori local – Vilanova de la
Barca

Edifici Hospitalari Polivalent Lleida

Projectes iniciats
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/Reforcem el sistema per
donar resposta a les
necessitats de salut
presents i futures
L’any 2021 es continua treballant per adaptar el sistema a les noves
necessitats, COVID i no COVID. Es despleguen accions per mantenir l’activitat,
recuperar-ne la pendent i donar resposta a la pandèmia. Es continuen
reforçant els espais, amb noves instal·lacions i millores en les existents, i es
creen noves eines de comunicació i sistemes d’informació per estar més a
prop de la ciutadania i els professionals. Un any ple d’esforç i resiliència per
part dels professionals sanitaris.

Projectes iniciats

Projectes iniciats
Es posen en marxa accions per impulsar la recuperació de l’activitat i donar resposta a les necessitats urgents de la COVID-19. El Servei Català de la Salut
dona resposta al nivell d’activitat habitual i, malgrat l’impacte de la pandèmia, comença a recuperar l’activitat pendent respecte al 2019.

Campanya de vacunació contra la COVID-19
La campanya de vacunació contra la COVID-19 s’ha dut a terme gràcies a la coordinació de tot el sistema sanitari i a la RS Lleida ha permès
immunitzar el 75,21% de la població amb pauta completa i el 30,92 % amb la dosi de reforç. La campanya ha comptat amb la implicació de
650 professionals que, des dels punts de vacunació poblacional (a Lleida, Tàrrega, Mollerussa, Alcarràs i Balaguer), els CAP i els hospitals han
administrat al voltant de 639.884 dosis.
La vacunació dels col·lectius de difícil captació, com ara els treballadors de la campanya agrària, població provinent d’altres països o les
persones sense sostre, ha requerit una minuciosa planificació i coordinació amb agents socials i ha suposat un dels grans reptes de la regió.

Treball en xarxa per gestionar la pandèmia
El treball transversal entre els diferents agents de salut ha estat clau per conduir els efectes de la COVID-19. La campanya de vacunació o el
pla de cribratges poblacionals (amb 182 cribratges) són alguns dels resultats d’aquest engranatge.
El clúster Nord-Lleida, amb l’HUAV com a centre coordinador, ha facilitat la gestió dels malalts crítics COVID-19 entre els diferents hospitals

de les regions Lleida i Alt Pirineu i Aran. S’hi han coordinat 729 transports Interhospitalaris
També s’han mantingut els convenis de cooperació amb les administracions locals i comarcals (36 convenis signats i 35 comissions de
seguiment). Pel que fa a l’aplicació del pla sectorial a les residències, ha estat necessari el treball plegat entre el Departament de Salut, Salut
Pública i l’atenció primària.
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Projectes iniciats

Projectes iniciats
Millora de l’accés a l’IVE
Des del 4 d’octubre, el Catsalut ofereix una nova prestació a la seva cartera de serveis i les dones de Lleida tenen l’opció d’interrompre

l’embaràs de manera voluntària fins a la setmana 14 a la Clínica Mi NovAliança (SISCAT). Amb el nou procediment, són les dones qui,
en darrera instància, decideixen quina via escullen -farmacològica o quirúrgica-, després de rebre tota la informació.
Amb la posada en marxa d´aquesta prestació s´aconsegueix una millora important en l´accessibilitat i equitat territorial. L´inici d´aquest
nou recurs assistencial ha estat fruit d´un treball integrat i transversal entre l’equip de llevadores de l’atenció primària de Lleida i la de
l´Alt Pirineu i Aran, professionals de l´HUAV i de la Clínica Mi NovAliança.

Recuperació de l´activitat dels cribratges de mama i còlon
Els programes de detecció precoç del càncer de mama i del càncer de còlon i recte han començat a recuperar la seva activitat. En el
cas de la mama, el programa ha comptat amb un 84% de participació, amb 16.168 mamografies fetes, i en el del còlon i recte, amb un
61,27%, amb 25.622 proves realitzades.
Com a novetat, s’ha posat en marxa un sistema d’enviament d´SMS per recordar les cites a les dones que tenen programada una
mamografia. Aquesta via de comunicació permet a les usuàries sol·licitar un canvi de cita, fet que ha afavorit la disminució de
l’absentisme. En els sis primers mesos de funcionament, s’han llançat uns 11.000 missatges.
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Projectes iniciats

Projectes iniciats
Reforç de l’atenció primària
En el marc del Pla d’Enfortiment i Transformació de l’Atenció Primària s’han instal·lat 13 mòduls de suport als CAP per crear circuits
diferenciats COVID i no COVID. A banda, a fi d’enfortir el rol del metge/essa i de l’infermer/a, s’han incorporat nous perfils

professionals, com els 10 referents de benestar emocional que donen servei a totes les ABS del territori, i s’ha reforçat la plantilla amb
240 persones de tots els perfils, dins del Pla d´Enfortiment de la Primària.
S’ha engegat la fase de transformació de l’atenció primària amb reunions de treball amb professionals de totes les ABS que han
d’ajudar a definir noves formes d’organització i optimització de circuits. S’han celebrat 10 sessions participatives, amb l’assistència de
90 professionals.

Recuperació de l’activitat hospitalària
Al febrer s’ha posat en marxa el nou Espai Hospitalari Polivalent de l’HUAV, de 3.800 metres quadrats, amb l’objectiu d’ampliar la

capacitat de resposta del sistema hospitalari davant la pandèmia de la COVID-19, però també per fer front a futures necessitats. En una
primera fase l’equipament s’ha utilitzat per realitzar les proves PCR dels pacients, la vacunació contra la COVID19 i s’hi ha ubicat una planta d’hospitalització per a pacients COVID. A mesura que la situació sanitària ha millorat, s’hi han traslladat
diversos serveis de l’Hospital.
Coincidint amb aquesta millora de la pandèmia, durant el segon semestre la regió ha iniciat un pla de recuperació de l’activitat quirúrgica,
que ha de permetre reduir les llistes d’espera generades per la COVID-19.
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Projectes iniciats

Projectes iniciats
Avançant cap a l’atenció intermèdia
S’ha iniciat un projecte d’atenció continuada i d’integració assistencial dels equips que treballen al domicili dels pacients amb més

necessitat de continuïtat d’atenció, per tal de millorar el servei i evitar ingressos innecessaris. Aquesta nova organització permet una
cobertura de 12 hores tots els dies de la setmana a tot el territori de Lleida.
D´altra banda s’ha engegat una prova pilot sobre la gestió de fluxos de pacients complexos. L’objectiu és facilitar la transferència de
les persones amb perfil de pacient crònic complex (PCC) i amb malaltia crònica avançada (MACA) en situació de crisi des de l’atenció
primària als dispositius d’ingrés d’atenció intermèdia, tot garantint una atenció clínica adequada que no precisi tecnologia específica
d’hospital d’aguts.

Aposta per l’atenció a la salut mental
El desplegament territorial del Programa d’Abordatge Integral dels Casos de Salut Mental i Addiccions d’Elevada Complexitat
(PAICSAMAEC) ha estat un dels projectes de salut mental iniciats aquest any. En paral·lel, ha començat a caminar l’Equip Comunitari
d’Atenció Intensiva a la Complexitat (Equip GUIA) dirigit a joves i adolescents d’entre 12 i 25 anys amb un trastorn mental i addicció a
substàncies i trastorn de conducta disruptiu.
Una altra línia de treball específica ha estat detecció i gestió de la salut mental i les addiccions de les persones sense sostre, per a la qual
es coordinen professionals del PSI del CSMA, el CAS de l’HUSM, del servei de treball social del CUAP Lleida i de serveis socials de
l’Ajuntament de Lleida.
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Projectes iniciats
Pla de treball COVID-19 per a la campanya agrària
Salut ha format part de la Comissió de la campanya agrària liderada per la Delegació del Govern en el marc de la pandèmia. Salut ha

dut a terme accions en els àmbits següents:

• cribratges i gestió de brots en empreses
• control de mesures de prevenció primària en empreses: educació i informació sanitària enfront la COVID-19, i assessorament i
supervisió a empreses, pagesos, SPRL i ETT
• vacunació dels treballadors: 10.563 dosis administrades
• gestió de la vulnerabilitat: 254 altes en els espais d’aïllament i quarantenes, 376 vacunats en assentaments poblacionals i tasques
de mediació intercultural.
• vigilància dels EDAR al Baix Segre
El pla de treball ha posat de manifest la necessitat de treballar transversalment com a sistema sanitari, interdepartamentalment i
intersectorialment.
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/Annex

Annex Glossari

- ABS: àrea bàsica de salut
- ASSIR: atenció maternoinfantil i atenció a la salut sexual i reproductiva
- CAC: centre d'atenció continuada
- CAP: centre d'atenció primària
- CAS: centre d'atenció i seguiment a les drogodependències
- CL: consultoris locals
- CUAP: centre d'urgències d'atenció primària
- EAP: equip d'atenció primària
- ETODA: equip de teràpia en observació directa ambulatoria
- PADES: programa d'atenció domiciliària equips de suport
- UFFISS: unitat funcional interdisciplinària sociosanitària - equip de
valoració i suport als hospitals d'aguts que actua en l'àmbit hospitalari

1.616

Nombre total de
recursos
d'atenció
primària: EAP,
CAP, CUAP i CL

Atenció primària
*veure annex

