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Objectius específics -Atenció sociosanitària.

Altes a domicili Altes comunicades
48h. abans a l'EAP

Altes amb una estada
inferior a 123 dies
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PETICIONS VISITES URGENTS ATESES EN 72 HORES

Unitat atenció demencies Alt Penedés
Peticions visites urgents ateses en 72h

Objectiu Grau assolit



Pacte territorial Alt Penedès  2013- 2014 
Acords signats entre l’ atenció primària,  hospital i  el sociosanitari que 
recullen les actuacions col·laboratives per tal d’ assolir els objectius 
transversals.

Acord de cronicitat: en el marc del programa de prevenció i atenció a la cronicitat
• Incrementar la detecció de la Cronicitat a l’ ingrés en el Ricard Fortuny 

• Conciliació de la medicació a l’ alta de tots els pacients crònics 

• Consolidar i integrar el PADES en l’ estratègia territorial 

• Consolidar els acords 7x24 

• Consolidar el programa Prealt alineat al programa de la cronicitat

• Consolidar Comissió de Interdisciplinar de Malaltia Crònica Avançada” (CIMCA).

• Incorporar indicadors de cronicitat a  la plataforma X-Clinic

Acord per a l’atenció a les demències 
• Elaborar i implantar  el Pla Funcional de la Unitat de Demències de l’ Alt Penedès (UDAP)R.Fortuny

• Finestra única de derivació. Consultes externes del Centre Ricard Fortuny 

• Incorporació del neuròleg a l’ equip assistencial de l’ UDAP – Ricard Fortuny

Acord per la creació de la unitat de rehabilitació Alt Penedès ( 2014)
• Consensuar  el Pla Funcional de la Unitat territorial de rehabilitació - cronicitat ( Ricard Fortuny)



Objectius  2014



Nous escenaris provisió de serveis 2014-2015

• Reordenacions assistencials i territorials  (  RAT ) 
segons objectius pla de salut 2011-2015

• Reordenació cartera de serveis CSSV adaptada a 
necessitats territori

• Increment activitat social – Residencia assistida    
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Elaboració Pla estratègic CSSV, 2014- 2016

• Instrument per dissenyar les directrius el comportament i els 

objectius Estratègics del CSSV en els propers anys.

• Element de millora i una oportunitat per alinear-nos amb els 

objectius dels del CatSalut i de l’ICASS.

• Excel·lent mitja de participació dels professionals en els 

objectius estratègics del CSSV pels propers anys. 


