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LA GESTACIÓ DE BSA
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INTEGRACIÓ EMPRESARIAL COM A BSA:

L’any 2000-2005 

•Hospital Municipal de Badalona

•Badalona Gestió Assistencial

•Centre Sociosanitari El Carme

INTEGRACIÓ POLÍTICA

L’any 2000 es va unificar a Badalona les regidories de Salut i Serveis Social:

•Encomana de gestió dels serveis socials
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LA INTEGRACIO DE LA GESTIÓ ASSISTENCIAL

Canvi organitzatiu any 2005 model OSI

Pacient ambulatori Pacient ingressat

Gestió de pacients
(Unitat d’Accés del Ciutadà)

Finestreta única
Protocols unificats de derivació de pacients

Facturació



LA INTEGRACIO ASSISTENCIAL
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EXEMPLES D’INTEGRACIÓ:

•Junta de caps de servei i comandaments d’infermeria transversals.

•Unificació  dels serveis d’atenció a domicili.

•Rutes (pacient crònic, fractura de fèmur, etc.)

•Grups d’adequació terapèutica, oficina de pacient expert de BSA, grups 

d’intervenció grupal, etc.

DIRECCIÓ ASSISTENCIAL ÚNICA : 2015:

•AP

•AE

•ASS



ENTITATS IMPLICADES: Hi participen, entre d’altres: 

• Associacions de veïns 

• Associacions de malalts

• Tècnics municipals de salut

• Regidors i/o coordinadors de districte

• Casals de Gent Gran

• Grups de Dones

• Casals de Joves, AMPA 

• Oficines de farmàcia 

• Responsables del centre d’atenció primària

LA INTEGRACIÓ AMB LA COMUNITAT:
Badalona cap a una Ciutat SaludableLa integració de l’atenció a 

Catalunya, cap a on 
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Badalona, Ciutat Saludable
• Educació per la salut

• Infància

• Gent gran

• Adults

• Cuidadors

• Divulgació en general

• Participació

• Dies assenyalats relacionats amb la salut

• Dinamització d’entitats

• Consells de Salut

• Les oficines de farmàcia

• Badalona cardiosaludable

• Formació en RCP

• Col·laboració en esdeveniments esportius

• Participació programa THAO salut infantil

• Sistemes d’informació en salut

• Mapa d’actius de salut a Badalona

• Mapa de prevalença de malalties

• Informació epidemiològica d’interès poblacional

• Serveis de suport als professionals de l’Ajuntament
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CONCLUSIONS

• La integració de serveis només es pot assolir amb una 
veritable suma de voluntats: polítics, gestors, 
professionals i ciutadans han d’estar alineats.

• La integració de serveis necessita d’una trajectòria ben 
definida al llarg del temps.

• Cal un projecte sòlid basat en objectius mesurables i 
una tasca molt intensa de comunicació.

• La medicina comunitària i la integració de les dades 
s’han d’incorporar en les estratègies d’integració de 
serveis.

• Cal mesurar indicadors.
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