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Treball Social Sanitari, clau en l’Atenció
Primària de Salut durant la COVID-19
L’atenció sanitària com a
model d’atenció centrada
en la persona, reconeix els
determinants socials de la
salut i la necessitat d’incorporar-los en l’atenció. Situa
l’Atenció Primària i Comunitària (AP) com el primer
nivell d’atenció, on la col·
laboració entre sistemes és
un instrument estratègic i
per tant ha de reconèixer el
rol de la Treballadora Social
Sanitària (TSS) i la seva inclusió en l’equip sanitari. La
pandèmia per la COVID-19
n’és una clara demostració.
No ha estat només una crisi sanitària, ha estat també una emergència social.
S’han produït situacions
objectives de desprotecció
social per les desigualtats
socials generades pel quasi
col·lapse del sistema sanitari, el confinament massiu,
l’aturada de l’economia i
l’impacte psicosocial. L’estratègia de l’emergència del
Coronavirus SARS-CoV-2 desenvolupada per les TSS ha
estat determinant en l’AP.

La clau de
volta de la intervenció ha
estat identificar proactivament els col·
lectius
més
vulnerables, les
necessitats urgents i establir el
cribratge social per
una actuació proactiva
i eficient. La identificació
del confinament domiciliari,
com a generador de desigualtat social va ser el primer objecte de la intervenció per tal
de preveure les situacions de
vulnerabilitat que podrien
suposar una claudicació i un
vector de contagi comunitari.
La ràpida capacitat de resposta de les professionals del TSS
ha permès: la implementació
d’un qüestionari de cribratge
social, dimensionar i gestionar recursos alternatius al
domicili com els Hotels-Salut,
establir i coordinar circuits
de derivació multidisciplinaris i interdepartamentals, detectar necessitats emergents

i donar-hi
resposta
conjunta
amb els serveis socials.
Altres
de
les accions
liderades pel
col·lectiu són el
subministrament
de medicació a domicili amb Creu Roja i
l’activació d’un circuit ràpid de sol·licitud del servei de
teleassistència.
Tot això, entomant un paper
rellevant en l’atenció psicosocial no presencial, a través de
les visites telefòniques de les
persones aïllades en el seu domicili, per tal de detectar situacions de doble vulnerabilitat
i primers auxilis emocionals.
Una actuació que evidencia la
capacitació de les TSS de l’AP
per realitzar plans de contingència per adaptar l’activitat i
la cartera de serveis a les necessitats de la població i un
exemple clar del que les TS
entenem per Atenció integrada social i sanitària.

Crèdits

Sumari
Gent Gran
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Prevenció d’úlceres
venoses i per pressió

T’agradaria ser donant de
llet materna?

Mantenir un bon estat
de la pell, tant a nivell
tòpic com a nivell
nutricional, és clau
a l’hora de prevenir
possibles nafres.

La llet materna és el millor
aliment que pot rebre un
nadó. Arran de la situació
generada per la COVID-19,
falten donants de llet materna. T’expliquem tot el que cal
saber per ser donant.
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Llet materna per prematurs,
un regal que els dona vida

Aturar la propagació del virus, responsabilitat de tots!

La donació de llet materna
és bàsica per ajudar als infants prematurs que no poden ser alletats per la seva
mare i estan en situació de
risc.

Cal ser agents actius per
aturar la propagació del virus, complint amb les mesures de seguretat establertes
i limitant actvitats i contactes socials.

L’entrevista

Trobareu
l’entrevista al
Canal YouTube
Revista FerSalut

Parlem sobre la prematuritat
Revista impresa en paper reciclat

Entrevista a Bet Farga, Presidenta de l’Associació SOM PREMATURS

Gent Gran

Gent Gran
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Prevenció
d’úlceres
venoses i per
pressió

Mantenir un bon estat de
la pell, tant a nivell tòpic
com a nivell nutricional és
clau a l’hora de prevenir
possibles nafres.
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Consells per
mantenir una
pell sana

Dolors López
Infermera
EAP Poble Sec - CAP Les Hortes
@CAPLesHortes

Gent Gran

Úlceres venoses

A tenir en compte:

Com ho podem detectar?
Canvis en la pell: que sigui
més fina, color marró fosc,
picor, formigueig.

• Mantenir la pell hidratada cada dia amb cremes
hidratants.
• Evitar el consum tabàquic.
• Mantenir una vida activa,
sortir a caminar diàriament.
• Tenir un pes adequat i
mantenir una dieta equilibrada.
• Elevar els peus del llit uns
15º-30º.
• Les mitges elàstiques són
una bona eina per prevenir
i millorar la insuficiència
venosa.
• Acabar el bany amb aigua
freda fent un massatge
dels turmells cap a la cuixa.
• Evitar d’estar gaire dret, ni
gaire assegut.
• Evitar exposicions a altes
temperatures de calor
(prendre el sol, tenir fonts
de calor a prop).

5
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L’úlcera es pot manifestar
per la pell vermella, brillant,
calenta, algunes vegades
amb teixit grogós, contorns
irregulars i amb dolor.

Com prevenir-ho:

Nº 101

L’úlcera venosa és una ferida
resultant de la insuficiència
venosa de l’extremitat inferior. Això passa quan les
venes de les cames no impulsen la sang de nou fins al
cor com ho haurien de fer,
provocant que s’acumuli la
sang en els vasos perifèrics i
augmenta la pressió a les venes. L’acumulació de líquid
impedeix que els nutrients
i l’oxigen no arribin als tei-

xits, fet que provoca la mort
cel·lular i lesiona el teixit
formant una úlcera.

www.fersalut.cat

Per què es produeixen?

• Persones amb varius.
• Edemes a les extremitats
inferiors.
• Antecedents de trombosis.
• Edat avançada i ser dona.
• Sobrepès.
• Embaràs.
• Tabaquisme.
• Passar moltes hores seguides assegut o dempeus.

Gent Gran

Maluc

Part posterior Espatlla
del cap

Colze

Lumbars i
natges

Interior genolls

Taló

www.fersalut.cat

Úlceres per pressió

Nº 101
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L’úlcera per pressió (UPP) és
una lesió de la pell en zones
del cos on l’os pressiona la
pell contra una superfície
externa durant temps prolongat, això fa que no arribi
suficient oxigenació al teixit. Solen patir aquest tipus
de ferides persones amb
mobilitat reduïda que passen la major part del temps
assegudes o enllitades.

Causes:
La poca mobilitat, una alimentació no equilibrada, la
incontinència, l’edat avançada, amb malalties cròniques o que tenen alterada la
sensibilitat i no perceben el
dolor isquèmic. Per aquest
motiu la gent gran enllitada o en cadira de rodes són
els pacients més habituals
d’aquestes úlceres.

Signes d’alarma:
La pell canvia de color, vermella, endurida i inflamada
de vegades en secreció.

Localització:
Poden aparèixer en qualsevol lloc del cos, generalment on l’os pressiona amb
una superfície. Dependrà
de la posició de la persona.

Zones més freqüents:
• En cadira rodes: omòplat, espais interdigitals, taló, planta del peu
i sacre.

• Enllitat: cap, espatlla,
colzes, sacre, taló i part
interna del genoll.

Mesures preventives
Les mesures bàsiques per
evitar les úlceres per pressió són tenir cura de la pell
i els canvis posturals.
• Utilització de coixins o
altres materials per la
prevenció.

Gent Gran

www.fersalut.cat
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• No utilitzar alcohol o
productes que portin
components d’alcohol.
• Examinar la pell cada

• No fer massatge sobre
prominències òssies.
• Si té incontinència i
porta bolquers canviar-lo sovint.

Persona enllitada:
• Canvis posturals cada 2
hores.
• Col·locar coixins i cunys
d’espuma sota les cames
per mantenir els talons
elevats.

• Procurar que el llit estigui sec i sense arrugues.
• Matalàs especial pel maneig de la pressió.

Persona en cadira de
rodes:
• Descarregar el pes de les
natges cada 15-30 minuts o fer canvis posturals.
• Aconseguir
mantenir
una posició més recta de
l’esquena si és possible.
• Col·locar coixins a zones
on recolzi, evitant el coixí en forma de flotador.

| 2020 | SETEMBRE - OCTUBRE

• La pell envellida redueix
la funció de les glàndules sebàcies, per això
s’aconsella
disminuir
els sabons irritatius i
posar-se diàriament cremes protectores o locions.

dia, i mirar si hi ha canvis de color, taques i sobretot fixar-se en les zones de recolzament.

Nº 101

• Aliments rics en proteïna (carn, ous, llet) fa
que els teixits tinguin
els nutrients necessaris.
També la ingesta hídrica
d’1,5 litres diàriament.

Infants

Infants

www.fersalut.cat

T’agradaria
ser donant de
llet materna?

Nº 101
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L’Organització Mundial
de la Salut recomana
alimentar el nadó
exclusivament amb
lactància materna durant
els primers 6 mesos de
vida, i amb alimentació
complementària
fins als 2 anys o
més, ja que aquesta
li aporta els millors
beneficis nutricionals
pel seu creixement i
desenvolupament.

Núria Díaz
Infermera de pediatria
CAP Sarrià, Vallvidrera i Les Planes
@CapSarria

Infants

La llet materna és el millor aliment que pot rebre un nadó.
Conté proteïnes, anticossos
i greixos que asseguren un
creixement òptim i protegeixen el lactant de les malalties més freqüents. També ha
demostrat ser beneficiosa
per al desenvolupament
neurològic i visual.

www.fersalut.cat

Hi ha nadons d’alt risc
nascuts en una unitat
neonatal que necessiten llet materna donada. De vegades no
hi ha llet pròpia de la
mare les primeres 2472 hores, o bé la mare
no el pot alletar per
contraindicació mèdica o per no disposar
de suficient volum de
llet, com podria ser en
alguns parts múltiples.

9

La donació està contraindicada si:
• Es pren medicació regularment amb alguns fàrmacs
o consum de drogues o altres tòxics.
• Davant certes malalties
cròniques o infeccioses.
• En persones fumadores o
que consumeixin begudes
alcohòliques.

Cal informar al Banc de Llet
si durant el període de donació es pren algun medicament, et poses una vacuna o
pateixes alguna malaltia.

Actualment, després
de la situació generada
per la COVID-19, falten
donants de llet materna
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Per ser donant de llet ha de
fer menys d’un any del part,
cal tenir la lactància correctament establerta, estar bé de
salut i seguir uns hàbits de
vida saludables.

Nº 101

Puc ser donant?

Infants

Què he de fer per donar llet?
El banc de llet materna és
l’encarregat de gestionar
aquest bé. El procediment
per a ser donant consta de
3 passos:

www.fersalut.cat

1. Posar-se en contacte amb
el banc de llet o bé adreçar-se a qualsevol centre
fix del Banc de Sang i Teixits a través del correu
electrònic. Cal sol·licitar
cita prèvia.
2. Identificar-se com a donant de llet.
3. Analítica de sang i així
poder descartar certes
malalties.

Nº 101
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Si les analítiques són correctes, el mateix Banc de
Llet Materna t’explica com
fer l’extracció (amb higiene
de mans i mascareta) i conservar-la fins al lliurament.
Se’t proporciona un “kit”

Es pot donar la
quantitat de llet que
es vulgui, no hi ha cap
obligació de donar-ne
un volum determinat
ni durant un període
de temps concret.
Cal però, mantenir el
compromís d’informar
el banc de llet quan es
vulgui deixar la donació,
i davant de qualsevol
canvi de salut o de
medicació

que consta de tirallets i envasos especials per a la seva
conservació. Les mostres es
passen a recollir al domici-

li de la donant. A causa de
l’aturada per la pandèmia,
el Banc de Llet necessita donants de llet materna.

Infants

www.fersalut.cat

El Banc de Llet Materna
L’objectiu del banc de llet
és assegurar l’alimentació
amb llet materna de tots
els prematurs o nounats de
Catalunya que ho necessitin per prescripció mèdica i
que, per causes majors, no
puguin ser alletats per la
pròpia mare.

Nº 101

controls de qualitat i distribuir la llet materna. A més,
garanteix que la selecció,
l’extracció, l’acceptació i el
processament de la llet es
fan d’una manera eficaç i
segura.

CONTACTA!
WEB:
TELÈFON:
FACEBOOK:
MAIL:

www.bancsang.net
93 557 35 00 / 66
Bancdellet
bancdellet@bst.cat

Enllaços d’interès

www.fersalut.cat
secció: Infants

www.fersalut.cat
secció: Infants

www.fersalut.cat
secció: Infants
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El banc de llet materna és
un centre especialitzat que
duu a terme les funcions
de conscienciar la societat
sobre el valor de la lactància materna i recollir,
analitzar, processar, fer els

11

Família
Llet
materna per
prematurs,
un regal que
els dona vida
La donació de llet
materna és bàsica per
ajudar els prematurs
que no poden ser
alletats per la seva
mare i estan en
situació de risc.

L’entrevista
Parlem sobre la prematuritat
Entrevista a Bet Farga, Presidenta de l’Associació
SOM PREMATURS.

Trobareu l’entrevista al Canal YouTube - Revista FerSalut

Família

Nounats
prematurs
Un nadó es considera prematur quan neix abans
de les 37 setmanes de
gestació (habitualment
solen ser 40 setmanes),
però lògicament com
menys setmanes de gestació tingui, major serà
la immaduresa anatòmica i funcional dels seus
òrgans.

En casos
extrems,
l’aliment més
complet

Enllaços d’interès

http://salutpublica.gencat.cat

https://somprematurs.cat/

somprematurs.cat
secció: Prematuritat -> Guia de prestacions
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Hi ha vegades que l’amor se serveix de gota en gota. Som
Prematurs ha posat en marxa una campanya per regalar
una nevera a les donants, per facilitar el transport de la llet
de casa a l’hospital.

Som Prematurs disposa
d’una Guia de prestacions a
la prematuritat que explica
diversos tràmits i ajudes per
aquelles famílies que entrin
en contacte amb el món de
la prematuritat.

13
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Per garantir l’alimentació
amb llet materna a tots els
prematurs o nounats que estiguin en situació de risc, que
ho necessitin per prescripció
mèdica i que no puguin ser
alletats per la pròpia mare,
el Banc de Llet Materna, del
Banc de Sang i Teixits, recull
la llet donada per poder-la fer
arribar als hospitals d’arreu
de Catalunya.

L’Associació de Prematurs
de Catalunya es va crear
l’any 2015 per acompanyar i
donar resposta a les necessitats de les famílies d’infants prematurs. Les seves
activitats de comprensió,
suport emocional, psico-social, mèdic i terapèutic,
des del naixement fins a
l’adolescència, es desenvolupen a tots els hospitals de
Catalunya i es fa extensiva
a tots els prematurs que ho
precisin, per acompanyar
a pares i mares en la cura
d’aquests infants.

www.fersalut.cat

Els prematurs extrems
són els que pesen menys
d’1,5 kg i/o tenen 32 setmanes o menys, i necessiten ser ingressats en una
unitat de neonatologia
per rebre diferents tractaments que l’ajudin a
respirar, alimentar-se, a
mantenir la temperatura
corporal, i sovint reben
antibiòtics per tractar i
prevenir infeccions.

L’Associació SOM
PREMATURS

Salut

Salut

El Coronavirus SARSCoV-2 ha fet que la
majoria de les activitats
que realitzem i la manera
que ens relacionem amb
els altres, canviïn.

14

El pes de la tasca
assistencial recau en
els centres d’atenció
primària, però tots som
responsables i tenim
eines per aturar la
propagació del virus.

Nº 101
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Aturar la
propagació
del virus,
responsabilitat
de tots!

Dra. Rosario Jiménez
Metgessa de Família
Responsable de Comunicació i Projectes
d’Atenció Comunitària
Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi
@aprimariavsg

Salut

www.fersalut.cat

La COVID en el moment actual

En aquest moment les xifres
de malalts que es detecten a
Catalunya s’aproximen als
números del pic epidèmic de
març i abril, però la gran dife-

A l’altre extrem de la malaltia, sabem que algunes persones passen la infecció de
manera asimptomàtica i sense saber-ho poden propagar-la
de forma activa a les persones
amb qui entren en contacte.

Durant aquests mesos
i els vinents, el pes del
control i seguiment de
l’epidèmia recau en
els centres d’atenció
primària, que són
els encarregats de
que la malaltia no es
propagui de forma
exponencial. De totes
maneres, tots som
responsables i tenim
eines per controlar
aquesta infecció, que
ataca especialment
a les persones més
vulnerables per edat,
malalties prèvies
o condicionants
socials. Cal ser agents
actius per aturar la
propagació del virus

15
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Ens havien dit que durant l’estiu millorarien els contagis i
la propagació del virus amb la
calor, però al juliol ens vàrem
trobar amb la sorpresa que el
virus seguia actiu i el nombre
de malalts augmentava de
forma progressiva. Són pacients més joves i menys greus,
però aquesta segona onada ja
és una evidència a tota Europa, amb major afectació a alguns territoris que a altres.

rència és que actualment es fa
PCR a tothom que té símptomes i llavors, només es feia als
pacients greus i amb ingrés
hospitalari. No podem pensar
que el virus és més suau o no
afecta igual que abans a les
persones vulnerables, seguim
tenint persones sense patologia prèvia ingressades a l’UCI
i encara que sabem molt més
com tractar aquests malalts,
segueix sent una incògnita les
seqüeles que arrossegaran els
que han superat la malaltia.

Nº 101

El Coronavirus SARS-CoV-2 ha
vingut per quedar-se i ens ha
canviat la vida.

www.fersalut.cat

Salut

Nº 101
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Distància, quarantena i contactes
La major part de les malalties infeccioses es contagien ja abans que apareguin
els primers símptomes i
anomenem període d’incubació al temps que passa
des que una persona s’infecta fins a l’aparició de la
malaltia.
En aquest moment i segons l’evidència que tenim,
aquestes dades són les que
ens permet delimitar des
de quan buscarem els contactes estrets d’un cas po-

sitiu i fins quan allargarem
la quarantena o aïllament
d’aquests contactes.
Els
protocols han anat canviant
al llarg del temps, però sempre podreu revisar el darrer
protocol al Canal Salut.
Actualment es realitza una
PCR per detectar la infecció pel virus a totes les
persones que han estat un
contacte estret d’un malalt. Malgrat que el resultat sigui negatiu, s’ha de
complir la quarantena en

la seva totalitat, ja que la
infecció es podria desenvolupar més tard.
Els contactes estrets són les
persones amb qui s’ha compartit espai a menys de 2 metres de distància, durant més
de 15 minuts, sense mascareta i des de les 48 hores prèvies a l’inici dels símptomes.
En la realitat del dia a dia, la
majoria d’aquests contactes
són en l’àmbit social i familiar, sobretot a l’hora de compartir taula.

Salut

Avaluem la nostra
exposició diària a
la COVID-19
Cada activitat que fem en
societat comporta un nivell
d’exposició al contagi de la
COVID-19, el risc de contagi
dependrà de:
• El temps que dura l’activitat: com menys temps
dura, menys nivell d’exposició.

Mitjà

MitjàAlt

Alt

El nivell d’exposició a la COVID-19 de les activitats diàries depèn de 5 claus:
01

Millor poc temps que molt

04

Millor poques persones que moltes

02

Millor exterior que interior

05

Millor gent coneguda que desconeguda

03

Millor persones de risc baix que alt

17

• La força amb què exhalem
o el to de veu que fem servir: quan les persones que
ens envolten respiren fort
(per fer un esforç, per projectar la veu o per exhalar
fum del tabac), tenim més
possibilitats de ser contagiats.

Enllaços d’interès

https://canalsalut.gencat.cat
secció: Salut A-Z -> Coronavirus SARS-CoV-2

https://sem.gencat.cat/ca/
secció: Avalua la teva exposició a la COVID-19

Per tot això, us recomanem que exigiu que es
compleixin les mesures de
seguretat a tots els entorns
on us moveu. I, com sempre: renteu-vos les mans
sovint i limiteu els contactes socials als membres del
vostre grup estable.
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• Millor persones conegudes:
tot i que no és recomanable
reunir-se amb massa persones alhora, és més segur si
no són desconegudes.

MitjàBaix

Nº 101

• El nombre de persones que
hi participen: l’acumulació
de persones augmenta la
possibilitat que el virus hi
sigui present. A més, és important que en espais molt
concorreguts, hi hagi el mínim de persones amb risc
de patir complicacions per
la COVID-19.

Baix

www.fersalut.cat

• Si és a l’interior o a l’aire
lliure: les activitats a l’exterior i en espais amb bona
ventilació fan més difícil la
possibilitat de contagi.

Riscometre COVID-19

www.fersalut.cat

Aprofita tots
els serveis de
l’accés digital
a la teva salut

Nº 101
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Salut ha posat en marxa
una via excepcional per
donar-se d’alta a La
Meva Salut de forma
telemàtica. L’objectiu és
facilitar una via d’accés
als serveis de salut de
forma segura i sense
desplaçaments per
assegurar l’accessibilitat
malgrat l’epidèmia.

Mercè Aguilar Antón
Comunicació i RSC
Atenció Primària Vallcarca-Sant
Gervasi
@aprimariavsg

Vies per donar-se d’alta a La Meva Salut
Durant la crisi sanitària provocada pel coronavirus SARS-CoV, és possible donar-se d’alta
de manera extraordinària a La Meva Salut
mitjançant dues noves vies:
• Per telèfon. Trucant al 900 053 723
(número gratuït), exclusiu per a aquest
servei. Horari de dilluns a divendres, de
8h a 20h.
• Online. A través del formulari digital:
https://lamevasalut.gencat.cat/alta

www.fersalut.cat

Si l’adreça de correu electrònic que feu servir per donar-vos d’alta no està associada a
les vostres dades al Registre Central de persones Assegurades del CatSalut, caldrà que truqueu al CAP per completar el procés. Faciliteu l’adreça electrònica a la unitat d’atenció
a l’usuari perquè la introdueixin al registre.
Un cop informada, podreu seguir amb l’alta.

Quines dades es necessiten?

Com accedir a La Meva Salut?

La targeta sanitària individual, el DNI, una
adreça de correu electrònic i un número de
telèfon mòbil.

Via web https://lamevasalut.gencat.cat i
mitjançant l’app de La Meva Salut per a Android i iOS.
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Si t’has fet una PCR al CAP, pots
consultar el resultat a La Meva Salut

Nº 101

Voleu un manual pas a pas? Al nostre web
hem publicat una guia que il·lustra cada pas
amb impressions de pantalla (trobareu l’enllaç al final de l’article).

www.fersalut.cat
Nº 101
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Quins serveis ofereix La Meva Salut?
• Informació clínica: informes, diagnòstics, resultats i vacunes.
• Pla de medicació vigent
(recepta electrònica).
• Demanar una atenció
telefònica als seus professionals de medicina i
infermeria de referència.
• eConsulta: fer consultes
per escrit als seus professionals de medicina i
infermeria de referència,
amb un servei segur similar al correu electrònic.
• El document de voluntats anticipades. Registre
com a donant d’òrgans i
teixits.

• Agenda de visites.
• Accés a adreces electròniques on fer tràmits.

Quins informes
i certificats
es poden
sol·licitar?

Guia de certificats i informes que els professionals del
Sistema de Salut tenen i no tenen obligació d’emetre
Aquesta infografia conté els informes i certificats que els professionals d’atenció primària i comunitària
han de fer per a la ciutadania, d’acord amb la Instrucció 05/2020 del Servei Català de la Salut.
Sempre que sigui possible, s’han de sol·licitar i lliurar a través de l’eConsulta des de La Meva Salut.

Un dels usos de l’eConsulta és sol·licitar certificats i
informes que la ciutadania
tenim dret a obtenir del Sistema de Salut.

Informe de salut - Metge/essa, infermer/a
Certificat de defunció - Metge/essa

Certificat d’assistència - Unitat d’Atenció a la
Ciutadania
Pla de medicació - Metge/essa o infermer/a
(La Meva Salut)
PAO - Metge/essa
Derivacions, sol·licituds d’interconsulta o
consultes virtuals - Metge/essa o infermer/a
Sol·licituds de transport sanitari no urgent
- Metge/essa o infermer/a
Certificats de situació d’alta al Registre central
de persones assegurades (RCA) - Unitat d’Atenció
a la Ciutadania
Informe de dependència energètica i de
detecció de risc de pobresa energètica - Metge/
essa, infermer/a o treballador/a social
Informe de reconeixement de la situació de
dependència i altres informes necessaris per
al dret a una prestació pública - Metge/essa o
infermer/a

NO

Certificat o informe d’aptitud o de capacitat
per a activitats esportives o de lleure - Centres
autoritzats
Certificat per a permisos d’armes o de conduir Centres autoritzats
Certificat o informe per a ajuts, subvencions,
assegurances i altres - Centres autoritzats
Avaluació d’aptitud, capacitat o riscos laborals,
incloent-hi processos de selecció i oposicions Serveis de prevenció de cada empresa o centres
autoritzats
Peritatge per designació judicial - Professionals
inscrits al registre de pèrits del col·legi
professional corresponent
Fe de vida - Registre civil
Justificació d’absències per motius de salut,
sense incapacitat temporal - Per acreditar
assistència hi ha el certificat d’assistència
Justificants per absència escolar per malaltia
- Titulars de la potestat legal (pares, mares o
tutors)
Justificants per fi d’exclusió escolar per malaltia
- Cal seguir els criteris acordats pels
departaments de Salut i Educació
Sol·licituds de proves o prestacions generades
en altres àmbits assistencials - S’han de
gestionar des del lloc on es generin
Sol·licituds de proves o prestacions generades
en l’àmbit privat - El sistema públic no s’ha de fer
càrrec de prestacions derivades de l’àmbit privat

Per a més informació, consulteu catsalut.gencat.cat/certificats

Enllaços d’interès

https://aprimariavsg.com
secció: Info i Tràmits-> La Meva Salut

https://catsalut.gencat.cat
secció: Serveis Sanitaris-> La Meva Salut
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https://catsalut.gencat.cat
secció: Què cal fer si-> Certificats
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Informes preceptius vinculats a prestacions de la
Seguretat Social: altes, baixes IT - Metge/essa
(La Meva Salut)

Certificats i informes mèdics que els
professionals dels centres d’atenció
primària NO han d’emetre perquè
no són pertinents, no formen part de
la cartera pública o s’han de fer en
un altre àmbit

Nº 101

La nova instrucció-05-2020
“Marc d’actuacions de desburocratització en l’àmbit de l’atenció primària i
comunitària” és la norma
que detalla quins informes
corresponen al Sistema de
Salut.

SÍ

www.fersalut.cat

La crisi sanitària actual ha
posat encara més de relleu
la necessitat que els professionals sanitaris puguin
centrar els seus esforços en
l’assistència, per tal de poder atendre a la població i
no patir una sobrecàrrega
de treball derivada de peticions no incloses a la cartera
de serveis de salut.

Certificats i informes que els
ciutadans tenen dret a obtenir
del Sistema de Salut

cat
informació
en salut

a un clic

Infants
Gent gran
Família

@revistafersalut

Salut

Entrevistes al
canal de FerSalut
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ABS

Entitats proveïdores del Servei Català de la Salut (CatSalut)
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