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CARTERA DE SERVEIS D’EAP VIC
(MAIG 2019)
Aquest document pretén descriure els diferents serveis que ofereix EAP VIC SLP com empresa
proveïdora d’Atenció Primària del SISCAT (Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de
Catalunya).
EAP VIC SLP és una entitat de base associativa (EBA) formada per professionals socis i no socis,
que presta serveis de salut d’Atenció Primària de caràcter públic, juntament d’altres
complementaris fora de la cartera pública de serveis.

Prestació del servei:
• Horaris
• Tipus d'Atenció
• Característiques

Tècniques i proves
complementàries

Professionals

Docència
Activitats

Recerca
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1. Prestació del servei.
Horaris
EAP VIC SLP gestiona l’ABS Vic Sud i té la seva seu al CAP EL Remei de Vic, centre principal, i al
Consultori de Sta. Eulàlia de Riuprimer. També disposa d’un consultori municipal al barri de
La Guixa de Vic.
El CAP El Remei està obert de dilluns a divendres de 8:00 a 20:00 h laborables a Vic. Els festius
no s’ofereix atenció. Es pot sol·licitar hora de visita, per telèfon, adreçar-se directament a les
Unitats d’Atenció a l’Usuari, a través de la plataforma de La Meva Salut o per Internet des de
la nostra pàgina web www.eapvic.org
Fora del nostre horari, les urgències seran ateses l’ACUT (Atenció Continuada d’Urgències
Territorial), ubicada al costat d’urgències de l’Hospital Universitari de Vic.
El consultori de Sta. Eulàlia de Riuprimer ofereix atenció mèdica i d’infermeria diàriament, i
de pediatria un cop per setmana. La sol·licitud telefònica de visita es realitza al mateix telèfon
del CAP EL Remei.
Medicina de Família
Infermeria de família

Pediatria

Dilluns, dijous i divendres 9-13 h
Dimarts i dimecres 16-20 h
Dilluns 9-11.30 h, dimarts 9.20-11 h,
dimecres 14.30-17 h, dijous 18-19.30 h,
divendres 12-14.30 h
Dijous 13-14 h

El consultori de La Guixa té consulta mèdica dos cops per setmana (dimecres de 15-16 h i
divendres 9-10 h) i un cop d’infermeria (dilluns de 13-14 h).

Qualsevol canvi en els horaris habituals o absències dels professionals
d’EAP VIC SLP es comuniquen via twitter @EAPVIC i a la web
www.eapvic.org la setmana anterior (divendres).
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Tipus d’atenció

Atenció al CAP
•
•
•

Consulta espontània o urgent
Consulta programada
Atenció immediata a l’emergència vital

Atenció al domicili
L’Atenció al domicili es presta com :
• Visita espontània en resposta a la demanda del pacient,
• Visita programada per un problema que requereix transitòriament atenció al
domicili ,
• Visita que forma part d’un programa específic d’atenció domiciliària (Programa
ATDOM), en pacients amb dificultats per venir al CAP per la seva condició clínica
(malaltia crònica, atenció pal·liativa) i/o dificultat de desplaçament i que
requereixen un seguiment a domicili durant molt temps.

Atenció telefònica
Aquest tipus de consultes, es poden demanar trucant al telèfon 93 883 34 43 o per
mitjà de la plataforma de La Meva Salut.
En ambdós casos, el professional sanitari, rep un avís a la seva agenda i es posarà en
contacte amb el pacient, tant aviat com li sigui possible.

Atenció no presencial per correu electrònic segur
La consulta per correu electrònic, es realitza per mitja de la plataforma de La Meva
Salut que permet una relació segura i bidireccional per comunicar-se amb el seu metge
i/o infermera. L’alta al servei cal fer-lo presencialment al CAP El Remei.
El centre disposa d’un apartat a través de la pàgina Web www.eapvic.org on permet
que el pacient pugui fer una consulta, una opinió, un suggeriment o un agraïment o una
reclamació, que serà tramitada el més aviat possible un professional de la Unitat
d’Atenció a l’Usuari.
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Atenció no presencial a través Medxat (xat a traves d’app)

Aquest servei d’app és ofert pels professionals de la salut a usuaris amb característiques
clíniques especials per facilitar la comunicació entre professional i pacient. Per més
informació, aconsellem posar-se en contacte amb els professionals de referència.

Des d’EAP VIC apostem per una atenció accessible i fàcil, on les noves tecnologies ens ajudin a
una comunicació més àgil, potenciant l’atenció no presencial. La Meva Salut és un espai digital,
de consulta i relació, que permet als ciutadans disposar de la seva informació personal de salut
i d’altres serveis en línia per fer tràmits, consultes i tenir cura de la seva salut.
La Meva Salut és el mitjà de comunicació segur que ofereix el Departament
de Salut. Cal donar-se d’alta presencialment al CAP El Remei, és
imprescindible tenir un telèfon intel·ligent i una adreça de correu electrònic.
Per a més informació consultar:
https://lamevasalut.gencat.cat

Característiques del servei
Com a equip d’atenció primària, EAP VIC realitza:
•

Anamnesi, exploració física, diagnòstic i tractament de patologies agudes, cròniques
i emergències
• Activitats Preventives (vacunacions, cribratges,..)
• Prescripció farmacèutica
• Tècniques i sol·licitud de proves complementàries pel seguiment i diagnòstic
• Seguiment de patologies agudes i cròniques
• Atenció al final de la vida i cures pal·liatives
• Atenció odontològica
• Atenció social
• Vigilància epidemiològica
• Salut Comunitària juntament amb altres agents (escoles i instituts, associacions de
veïns , centres cívics, associacions d’afectats i familiars, etc.)
• Derivació a altres especialistes o altres centres especialitzats i seguiment a través
d’Història Clínica Compartida de Catalunya
• Baixa i alta laboral i controls de les mateixes
• Informes o certificats necessaris per l’usuari
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2. Professionals
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unitat d’Atenció a l’Usuari i Administració
Medicina de Família
Pediatria
Odontologia
Infermeria de Família
Infermeria de Pediatria
Infermeria de Gestió de Cas per atenció a la complexitat, malaltia crònica avançada
i programa ATDOM
Atenció a la Dona (llevadores)
Treball social (Ajuntament de Vic)
Salut Mental (Psicologia i Psiquiatria proveïda des de l’Hospital Universitari de Vic)
Podologia (atenció al peu diabètic)
Urologia
Mediació

3. Tècniques i proves complementàries
Realitzades per professionals sanitaris d’EAP VIC.

Tècniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administració d’injectables
Extraccions de sang (veure anàlisi
clíniques)
Obtenció de mostres
Heparinització de reservori
Sutures i cures
Tractament d’úlceres cutànies
Vacunes segons calendari
Administració
de
tractaments
(endovenosos, subcutanis, nebulitzats)
Embenats i Immobilitzacions
Sondatges
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crioteràpia
Cirurgia menor
Crioteràpia de lesions cutànies
Tamponaments nasal
Curetatges i biòpsies
Col·locació i Extracció de guixos
Sondatges vesicals i nasogàstrics
Tamponaments nasals
Infiltracions
Extraccions de taps de cerumen
Extracció cossos estranys
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Proves complementàries
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ecografies generals (excepte mama i
transcranial en nens)
Eco cardiogrames
Orto pantografies
Test ràpid d’estreptococ A
Test de Schirmer
Proves de la tuberculina
Proves en Tires d’Orina
Test d’embaràs
Interpretació de retinografia en
persones diabètiques

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doppler de EEII
Fluxometries
Pulsioxímetries
Optotips
Tonometries
Electrocardiogrames
Espirometries
Monitorització ambulatòria de la pressió
arterial (MAPA)
Holter Cardíac
Audiometries
Impedanciometria

4. Activitats
ATENCIÓ A LA MALALTIA AGUDA I EMERGÈNCIES
•
•

Atenció a la patologia aguda. Patologia que requereix una atenció immediata en el
mateix dia.
Atenció a les emergències. Atenció a la situació de salut que pel risc de compromís
vital, és atesa al moment.

MALALTIES CRÒNIQUES
•

Cribratge i control de les patologies cròniques: Hipertensió arterial, Diabetis
Mellitus, Dislipèmia, Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC), Insuficiència
Cardíaca, Fibril·lació Auricular, Obesitat, Demència, Depressió...
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ANALÍSIS CLÍNIQUES (LABORATORI)
•
•

•
•

Es realitzen extraccions derivades de peticions sol·licitades per professionals del
propi centre i es deriven al laboratori de referència (Laboratori CERBA). També es
realitzen extraccions de peticions d’altres serveis (especialistes hospitalaris i ASSIR).
Les extraccions de sang i les presses de mostres per a anàlisis, s’efectuen en el propi
centre del CAP El Remei , de dilluns a divendres, de 8 a 9h. del matí, pel personal
d’infermeria del nostre centre, amb la petició feta pel professional sanitari i amb cita
prèvia. Les peticions d’hospital i ASSIR es realitzen dilluns, dimecres i divendres.
A Sta. Eulàlia de Riuprimer es realitzen cada dilluns de 8-9 h del matí.
Per a usuaris amb impossibilitat de desplaçar-se, es realitzen al domicili, prèvia
valoració del professional sanitari.

PROVES DIAGNÒSTIQUES COMPLEMENTÀRIES: són realitzades sempre a petició del
professional d’Atenció Primària a centres concertats del territori o de fora el territori.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radiologia simple
Radiologia amb contrast
Ecografies que no es fan al CAP (mama, transcranial pediatria)
TAC
Ressonància Nuclear Magnètica (RNM)
Densitometria Òssia
Gammagrafia
Retinografia per persones amb diabetis mellitus
Endoscòpia digestiva amb sedació (FGE i colonoscòpia)
Electromiograma
Mamografies

ATENCIÓ A LA COMPLEXITAT

PACIENT
CRÒNIC
COMPLEX
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Grup de pacients, de qualsevol edat que compleixen una sèrie de
condicions que sovint es presenten juntes:
• Malaltia d’ òrgan avançada
• Multi morbiditat greu
• Alta probabilitat de descompensacions
• Major numero de visites a urgències i d’ hospitalitzacions no
programades
• Limitació funcional
• Polifarmàcia
• Situació social precària
• Major número de professionals per la seva atenció
• Major consum de recursos
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MALALTIA
CRÒNICA
AVANÇADA
ATENCIÓ FINAL
DE VIDA
PRE-ALT

Pacients afectes Malaltia Crònica Avançada amb necessitat d’una atenció
basada en les necessitats i confort del pacient i entorn cuidador.
Atenció a les persones en situació d’últims dies que desitgen morir a casa.
Informació prèvia de l’alta del pacient (PRE- ALT) que l’equip de primària
disposa per atendre’ l després de l’alta, ja que es poden generar :
• domicili preferent o domicili ordinari
• alta estàndard ( no requereix domicili)
• si cal afegir algun recurs i si s’han fet i quantes trucades per contacte.

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA: Atenció oferta per garantir la continuïtat assistencial, l’accessibilitat
i l’equitat en l’atenció integral dels pacients que no puguin desplaçar-se al centre de salut.

ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA
AGUDA

ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA
TRANSITÒRIA

PROGRAMA
ATDOM

L’atenció primària de la salut és el primer nivell d’accés dels ciutadans a
l’assistència sanitària. Quan aquesta assistència requereix una atenció per
un problema agut de salut i el pacient no pot desplaçar-se al CAP, es
programa una visita d’atenció domiciliària aguda i pot ser realitzada tant
per professionals d’infermeria com metges o pediatres segons les
característiques de la demanda.
Atenció realitzada al domicili del pacient per una situació transitòria de
salut que requereix que la persona no pugui desplaçar-se. Pot ser
realitzada tant per professionals d’infermeria com metges o pediatres
segons les característiques de la demanda.
Programa d’Atenció Domiciliaria als pacients amb patologia crònica que
per diferents motius no poden desplaçar-se al CAP per ser atesos. Molts
dels pacients són pacients crònics complexes (PCC) o amb malaltia crònica
avançada (MACA) (veure apartat d’atenció a la complexitat).
La demanda d’atenció domiciliària pot venir del pacient, de la família o
sovint del propi equip d’atenció primària; es farà una valoració inicial per
qualsevol membre de l’equip ( metge i/o infermera) i s’acordarà la seva
inclusió en el programa ATDOM.
El professional de referència del programa ATDOM és infermeria que
realitza el seguiment habitual del pacient amb treball conjunt amb el
professional mèdic i treball social.
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S’estableixen uns criteris mínims per d’Inclusió en el programa ATDOM:
•
•

S’inclourà el registre d’ ATDOM a l’ HC informatitzada.
Es realitza una primera visita conjunta mèdica i d’infermeria per
establir uns objectius comuns d’atenció. Sovint requereix el suport de
l’atenció social.

PROMOCIÓ i PREVENCIÓ DE LA SALUT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Immunitzacions a tots els grups de població, segons el calendari de vacunacions
vigent del Departament de Salut.
Informació i assessorament sobre estils de vida saludables
Cribatge
del
consum
de
substancies
(alcoholisme,
tabaquisme,
drogodependències...)
Protocol de seguiment del nen sa
Activitats preventives odontològiques en dones embarassades, i en nens, tant en el
propi centre com escoles i centres de persones amb diversitat funcional
Preinscripció social
Promoció de l’autocura i de conductes sexuals sense risc
Detecció de situacions de risc i atenció a la violència de gènere o envers infants o
gent gran
Suport a la promoció de l’activitat física (PAFES)
Matí de Famílies: espai de recolzament a les famílies per una criança saludable (fins
als tres anys)
Xerrades per a joves en l’àmbit del programa Salut i Escola
Educació Sanitària Individual i Grupal: es realitzen tallers al CAP de forma regular.

SALUT COMUNITÀRIA
•
•
•
•
•

EAP VIC participa en la Taula de Salut Comunitària de Vic. Des de la Taula i juntament
amb la Comunitat es prioritzen els problemes de salut que requereixen un abordatge
comunitari.
Identificar i prioritzar els principals problemes de salut de la població. Adequar els
serveis a les necessitats detectades
Conèixer els recursos institucionals i comunitaris, per promoure el seu
desenvolupament i aprofitament per part de la població
Col·laboració i suport en temes sanitaris a les organitzacions de la comunitat
Coordinació amb altres serveis de la comunitat, especialment els serveis socials i
altres serveis sanitaris
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SALUT PÚBLICA i VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA
•
•
•
•
•

Control i declaració de malalties de declaració obligatòria
Seguiment de casos i contactes de malalties infecto-contagioses
Declaració de reaccions adverses a medicaments
Programa d’intercanvi de xeringues (PIX) per persones amb drogodependències via
endovenosa
Control de tòxics en orina (en coordinació amb el Servei de Salut Mental de l’Hospital
Universitari de Vic)

TREBALL SOCIAL: atenció social proveïda pels serveis social de l’Ajuntament de Vic i de Sta.
Eulàlia de Riuprimer en coordinació amb l’EAP VIC.
•
•
•
•
•

Valoració del risc social
Assessorament sobre recursos socials, sanitaris, psicològics i jurídics
Abordatge dels problemes socials tant al centre com a domicili, i suport al malalt i al
cuidador
Proporcionar atenció preventiva, assistencial i de reinserció social
Promoció i participació en l’avaluació d’aspectes culturals, socioeconòmics i de risc
socio-sanitari, de la nostra població assignada

TRADUCCIÓ i MEDIACIÓ
EAP VIC disposa d’un professional que facilita l’atenció a les persones nouvingudes, mitjançant
un servei d’atenció a la consulta pel professional i una atenció grupal de suport a diferents
activitats adreçades a persones nouvingudes.

ATENCIÓ ADMINISTRATIVA
El personal de la Unitat d’Atenció a l’Usuari, és la primera porta d’entrada del sistema i la seva
finalitat, es facilitar la tasca assistencial de l’equip i orientar als usuaris a resoldre la seva
demanda, amb la rapidesa i la millor manera possible. Entre les seves tasques hi trobem:
•
•
•
•
•
•
•

Programació de l’activitat assistencial interna de tots els professionals d’EAP VIC
Gestió i programació de les derivacions de les primeres visites a especialistes i proves
complementàries
Altes de nous usuaris, assignat metge/ pediatre/infermeria
Canvis de centre i professional dins el mateix centre
Tramitació i renovació de la targeta Sanitaria
Donar d’alta a la plataforma de la Meva Salut
Lliurament de fulls de confirmació de baixes laborals
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•
•
•
•
•

Lliurament de còpia de recepta electrònica
Recepció de Reclamacions, suggeriments i agraïments
Tramitació d’aparells ortopèdics (PAO)
Tramitació de transport sanitari
Recepció i tramitació del Document de Voluntats anticipades

ATENCIÓ A LA DONA:
Engloba totes les activitats assistencials i d’educació sanitària que les llevadores adscrites a
EAP VIC realitzen, per tal de desenvolupar els programes de la cartera de serveis del l’ASSIR
(Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva) d’acord amb els protocols i recomanacions del
Departament de Salut.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control de l’embaràs
Atenció al puerperi
Planificació familiar i prevenció d’embarassos no desitjats
Cribratge de càncer de coll uterí
Atenció i prevenció de malalties de transmissió sexual
Atenció a les consultes per patologia ginecològica i/o simptomatologia menopàusica
Cribratge de càncer de mama
IVE (Interrupció Voluntària de l’Embaràs)
Preparació al part
Grup de postpart
Grups de Menopausa

SALUT BUCODENTAL
A partir de les prestacions bucodentals bàsiques definides al Programa Marc de Salut
Bucodental de Catalunya, el servei d’odontologia d’EAP VIC ha dissenyat els següents
programes específics d’atenció bucodental de cobertura pública.
El servei d’odontologia d’EAP VIC està obert, de 8:00 a 20:00h. i es pot sol·licitar hora de visita,
trucant al telèfon directa 93 883 59 90, o adreçar-se directament a la secretaria d’odontologia
del propi CAP.
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•
•

Diagnòstic de qualsevol patologia bucodental.
Tractament medicoquirúrgic de patologies bucals infeccioses i/o
ODONTOLOGIA
inflamatòries agudes i/o cròniques.
ADULTS
• Aplicació de mesures preventives
• Informació i educació sanitària en matèria d’higiene i salut
bucodental
Programa d’atenció bucodental infantil” amb la finalitat de
promoure la salut bucodental en els nens d’edats compreses entre 2
i 14 anys assignats a EAP VIC:
• Prevenció, diagnòstic i tractament de patologia dental
• Prevenció, diagnòstic i tractament de patologia periodontal i de
ATENCIÓ
mucoses
BUCODENTAL
• Prevenció i diagnòstic precoç de mal oclusions
INFANTIL
• Diagnòstic precoç i tractament mitjançant ortodòncia
interceptiva de mossegades creuades en dentició temporal i
mixta primera fase del recanvi dental, que de no ser tractades
ocasionaran en dentició definitiva
• Tractament d’urgències odontològiques infantils
El Programa d’atenció bucodental a la dona embarassada, va dirigit
a totes les dones gestants usaries del centre, amb la finalitat de
prevenir, diagnosticar, i tractar tota aquella patologia bucodental
ATENCIÓ
que, degut als canvis fisiològics de l’embaràs, apareix més
BUCODENTAL A LA freqüentment en la dona gestant. Inclou:
• Gingivitis de l’embaràs
DONA
• Malaltia periodontal
EMBARASSADA
• Èpulis de l’embaràs o gravídic, granuloma de l’embaràs o tumor
de l’embaràs
• Sialodenosis
• Càries
Programa d’atenció bucodental amb l’objectiu de prevenir,
diagnosticar i tractar la patologia bucodental en els pacients
disminuïts de la fundació St. Tomàs ( alumnes de l’escola L’Estel de
ATENCIÓ
Vic, usuaris dels tallers ocupacionals de Manlleu i de Calldetenes, i
BUCODENTAL
A
usuaris del Centre Especial de Treball CET ). Inclou:
PACIENTS
• Revisions bucodentals
DISMINUÏTS
• Atenció bucodental als consultoris d´EAP VIC
• Atenció bucodental hospitalària amb sedació i/o anestèsia
general amb despeses de quiròfan, d’ hospitalització i d’
anestèsia assumides per EAP VIC
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PODOLOGIA:
Prestacions cobertes pel CatSalut:
•

Protocol d’atenció i assessorament adreçat a pacients diabètics, amb tres visites anuals,
finançades pel sistema de salut (sota indicació del professional mèdic i d’infermeria del
CAP).

SALUT MENTAL
EAP VIC ofereix atenció psicològica per nens i adults i atenció psiquiàtrica. Aquest servei està
proveït pel Servei de Salut Mental de l’Hospital Universitari de Vic. La derivació a aquests
professionals la realitza el professional mèdic o de pediatria. Les visites es realitzen al propi
CAP un cop per setmana.
UROLOGIA
Fruit d’un acord amb el CatSalut, EAP VIC ofereix atenció urològica al propi CAP, un cop per
setmana. La derivació a aquest professional la realitza el professional mèdic de família.
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5. Serveis complementaris (no coberts per l’assegurança pública
del CatSalut)
Per accedir a aquests serveis complementaris de pagament, cal adreçar-se a la Unitat
d’Atenció a l’Usuari del CAP presencialment o via telefònica, on s’informarà d’horaris i cost del
servei, i en el cas d’Odontologia directament a la Secretaria d’Odontologia.
Telèfons
CAP: 93 883 34 43
Odontologia: 93 883 59 90
ODONTOLOGIA
ADULTS:
•

Tractaments d’odontologia i cirurgia oral

•
•
•
•
•

Odontologia conservadora (obturacions, endodòncies)
Pròtesi fixa i removible
Ortodòncia
Periodòncia
Cirurgia oral (extraccions i implants, cirurgia preprotèsica)

NENS:
•
•
•

Odontologia preventiva
Odontologia conservadora (obturacions, endodòncies)
Odontopediatria

PODOLOGIA:
•
•
•
•
•
•

Diagnòstic de qualsevol patologia o alteració del peu
Quiropodologia
Estudi biomecànic
Ortopologia
Podologia pediàtrica
Atenció domiciliària

FISIOTERAPEUTA: Servei complementari, no inclòs en la cartera de serveis del Catsalut, que
EAP VIC ofereix als seus usuaris.
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6. Docència
EAP VIC aposta des de fa anys per la Docència pregrau i postgrau en dues línies:

-

Formació pregrau
La majoria d’estudiants de pregrau són de la Universitat de Vic-Universitat de la Catalunya
Central (UVIC-UCC): Estudiants d’infermeria i estudiants de medicina, però EAP VIC a través
de la Unitat Docent UDACEBA també té conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona
i la Universitat Internacional de Catalunya, i a títol individual amb la Universitat Pompeu
Fabra. A nivell de cicles formatius, hi ha conveni amb odontologia i IES VIC. Per a més
informació adreçar-se a les següents webs de contacte.
www.eapvic.org
www.uvic.cat
https://www.uvic.cat/grau/medicina
https://www.uvic.cat/grau/infermeria
www.udaceba.cat

-

Formació postgrau
EAP VIC forma part de la Unitat Docent Multiprofessional de l’Associació Catalana
d’Entitats de Base Associativa (UDACEBA) que forma especialistes en medicina i infermeria
familiar i comunitària. Anualment s’assignen places per l’atenció especialitzada i
s’acrediten tutors/res per dirigir la formació d’especialistes durant 4 anys pels
metges/esses de família i 2 anys per infermeria de família.
Tota la informació pot trobar-se a la web de contacte d’UDACEBA.
www.udaceba.cat
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7. Recerca
Igual que la Docència, EAP VIC aposta estratègicament per la Recerca en l’àmbit de la salut
i social. A EAP VIC es realitzen des de fa anys Assaigs Clínics i recerca interna pròpia. A la
nostra pàgina web es pot trobar la informació actualitzada dels estudis en curs en un
apartat específic.
La participació en la recerca pot ser oferta pels diferents professionals de la salut del
centre.
Alguns professionals del centre formen part de Grups de Recerca adscrits a la Universitat
de Vic-Universitat de la Catalunya Central.
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