El centre atén el 50% de les urgències ateses als CUAPs de l’Àrea Integral de Salut de
Barcelona Nord

El CIS Cotxeres de Nou Barris remodela les seves
urgències per donar una millor atenció al malalt fràgil


Les obres han permès crear una nova zona de tractament ambulatori i
d’observació amb capacitat per sis persones, ampliar el laboratori i la farmàcia,
doblar la capacitat de triatge pels moments d’alta demanda assistencial i ha
millorat l’accessibilitat al box d’aturades



Dins l’estructura del CUAP i del CIS Cotxeres es posarà en marxa la unitat de
fragilitat per coordinar l’atenció d’aquests pacients més fràgils amb els
dispositius socials i sanitaris del territori



Aquesta remodelació està emmarcada en el Pla Nacional d’Urgències de
Catalunya (PLANUC) i en l’Estratègia Nacional d'Atenció Primària i Salut
Comunitària (ENAPISC), amb la finalitat de donar resposta en els moments d’alta
demanda assistencial, com a l’hivern, i a la gent més gran i fràgil

Barcelona, 22 de desembre del 2017.- El Centre Integral de Salut (CIS) Cotxeres de Nou
Barris (Barcelona), gestionat pel Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), ha remodelat
les seves urgències per donar un servei més resolutiu i millorar l’atenció al malalt fràgil. La
remodelació, emmarcada en el Pla Nacional d’Urgències de Catalunya (PLANUC) i en
l’Estratègia Nacional d'Atenció Primària i Salut Comunitària (ENAPISC) ha estat possible
gràcies a una inversió de 275.000 euros i suposarà una despesa de funcionament anual de
180.000 euros per part del Servei Català de Salut (CatSalut).
Les obres al Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) de Cotxeres permeten crear una
nova zona de tractament ambulatori i d’observació diürn amb capacitat per sis persones, a més
d’un millor accés al box d’aturades i una ampliació del laboratori i el servei de farmàcia, en un
centre que atén el 50% de les urgències ateses als centres d’urgències d’Atenció Primària de
l’Àrea Integral de Salut de Barcelona Nord. En concret, al 2016 es van atendre més de 50.000
urgències, convertint-lo en el referent de la zona. A més, la remodelació suposa la creació
d’una consulta polivalent que doblarà la capacitat de triatge en moments d’alta demanda
assistencial.
Aquesta remodelació del CUAP va acompanyada d’una unitat dins del mateix centre per donar
una millor atenció en els moments de crisi. Així, quan aquests pacients més fràgils arribin al
CUAP s’engegarà una atenció en coordinació amb els dispositius socials i sanitaris del territori,
per garantir un seguiment adequat del pacient. En integrar serveis d’Atenció Primària i geriatria,
el CIS Cotxeres pot fer tractaments ambulatoris endovenosos o nebulitzacions, durant les
aguditzacions, i si és necessari, derivar els pacients més complexes als especialistes en
geriatria del centre. Aquesta remodelació permet tractar de forma ràpida i adequada aquests
malalts, evitant la derivació a urgències hospitalàries.
Un centre de referència i pròxim al ciutadà
El CIS Cotxeres es caracteritza per ser un centre de proximitat al ciutadà i, en aquesta línia, es
vol fer un pas més, ara dirigit cap als malalts més fràgils. Des de la seva posada en marxa al
2010, fruit de les necessitats expressades pels veïns i amb una forta vocació de proximitat i
atenció integral a la salut, el CIS Cotxeres ha anat creixent en els àmbits als quals
presta atenció a la població. Un creixement possible gràcies a l'esforç de tots els
professionals que dia a dia treballen per oferir una millor atenció de salut a la població,
una atenció més propera i personal.
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