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Resumen 

 

Estudi descriptiu transversal de les citacions i atencions sanitàries de la ZBS d'Oliva, en 
el període de 8 a 20h, dels dies no festius del 4 al 20 de maig. Analitzem l'efecte del 
model desescalada propi, basat en les recomanacions de la SoVaMFiC. Apreciem com la 
majoria dels pacients (88%) han sigut atesos per el/la seu/a metge/essa, inicialment 
amb consulta NO PRESENCIAL, i d’aquests sols el 3% ha requerit consulta presencial 
posterior.  D'aquesta  manera podem garantir gran accessibilitat, eficiència, 
longitudinalitat i gestió de temps, evitant demores i aglomeracions innecessàries. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



1 

 

 

 
 
 

EXPERIÈNCIA   DE   DESESCALADA   EN   ZBS   d’OLIVA. 
Model de citació en Atenció Primària  

 

A. FONAMENTS  
 

 

A.1. INTRODUCCIÓ  
 

Al CSI d’Oliva, a partir del 23 de març realitzàrem canvis en la nostra manera de 

relacionar-nos amb els usuaris/es i pacients què en altres circumstàncies haguessin sigut 

revolucionàries: 
- Hem treballat com un equip unit per donar la millor atenció a la nostra 

població. Totes i cadascuna de nosaltres, les persones que treballem al centre 
de salut, hem fet fàcil l’impossible. 

- Hem   utilitzat   l’atenció   telefònica   com   a   porta   d’accés   majoritària, 

solucionant, de forma no presencial, totes les consultes administratives i 

aquelles que no precisen valoració física del pacient (peticions i recepcions de 

proves complementàries, prolongació de crònics, parts de confirmació, petició 

d’ambulància...). És una ferramenta molt efectiva per donar resposta a moltes 

de les necessitats que habitualment ens plantegen els nostres pacients, i per 

evitar aglomeracions en les nostres instal·lacions. 
- Hem donat una resposta al dia: “Fer hui el treball de hui”. Hem sigut més 

accessibles que mai, ja que hem solucionat diàriament totes les consultes. 
- Hem  concertat  cites  Presencials,  prèvia  valoració  telefònica,  quan  les 

patologies ho requerien o ho necessitaven. 
-     Hem  aconseguit  crear  i  mantenir  un  circuit  diferencial  entre  pacients 

“infecciosos” i la resta, millorant la seguretat entre els propis pacients i amb 
nosaltres mateixos. 

Aquesta vivència ens ha servit d’experiència i hem d’incorporar-la a l’atenció 
futura dels nostres usuaris/es i pacients. 

Però alhora, per les necessitats del pla de contingència, hem hagut de deixar de 
banda altres vessants que ens fan distintius i són l’essència de l’Atenció Primària: 

- la longitudinalitat, és a dir, la continuïtat assistencial pel mateix equip de 
professionals, ha estat un dèficit en aquest període, tot i que s’ha intentat 
corregir, en certa manera, en les últimes setmanes. 

- el control i seguiment de les patologies cròniques. Amb la urgència hem 

deixat de banda l’estratègia. La diabetis, hipertensió, tabac, dislipèmia.... 
provoquen infarts, ictus i neoplàsies que són les malalties de major 
morbimortalitat, abans, ara i després del coronavirus. 

-     La prevenció de la malaltia i promoció de la salut.
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A.2. OBJECTIUS MARCATS  
 

A partir de l’1 de maig, des de Coordinació de ZBS, basant-se en l’experiència 

acumulada en les últimes setmanes i en el document de recomanacions de la SoVaMFyC1, 

es transmeteren les  Instruccions de Desescalada2, 

L’objectiu d’aquest document fou realitzar els canvis necessaris, en l’organització 

del nostre equip, per fer possible compaginar els avantatges que hem experimentat durant 

el treball en contenció, corregint les deficiències que hem detectat durant aquest període. 
El mètode a emprar ha estat: 

1.   Treball en equip, amb generositat, dedicació, responsabilitat i respecte per la 

feina dels altres.  Tots i totes hem sigut protagonistes del canvi i anem a ser- 

ho del futur. 
2.   Flexibilitat i adaptació. Anem a crear i establir les bases de la nova Atenció 

Primària, per tant els ajustos i canvis seran constants. Caldrà estar alerta per 
percebre les necessitats, escoltar els suggeriments i adaptar-nos a ells. 

3.   L’accés telefònic inicial al metge de família. D’aquesta manera els pacients 
i nosaltres mateixos, ens n’adonarem de les possibilitats de la consulta NO 
presencial. Sols després d’aquesta valoració telefònica, citarem, el mateix dia 
si cal, de forma concertada els pacients que precisen valoració física. Aquesta 
fórmula també ha de experimentada també en algunes tasques d’infermeria. 

4.   Manteniment    d’un    circuit    respiratori-infecciós.    Caldrà    conservar 

centralitzada l’atenció PRESENCIAL al CSI Jaume Roig, donat que els centres 

auxiliars no tenen les condicions per separar els pacients que físicament 

acudeixen als centres. Mantindrem aquesta distribució mentre interioritzem, 

nosaltres i els pacients,   l’atenció telefònica inicial, i mentre comptem amb 

l’autorització de Conselleria i de la Direcció del Departament. 
5.   Resoldre diàriament les consultes que es produesquen. 

6. Reincorporació de tot el personal amb la desaparició del grup de contenció. 

Això possibilitarà la longitudinalitat assistencial, donat que cadascú 

s’encarregarà de l’atenció telefònica dels seus pacients, així com dels domicilis 

NO URGENTS. 

7.   Introduir el control de les patologies cròniques de forma proactiva. Amb 

l’explotació de la ferramenta Alumbra podrem tenir un control estricte dels 

nostres pacients, anticipant-nos a les seues necessitats,   assegurant-nos la 

continuïtat assistencial i un adequat seguiment, evitant visites innecessàries 

dels pacients. L’infermeria en aquests aspecte ha de ser fonamental. 
8.   Prevenció de la malaltia i promoció de la salut. La Prevenció de la malaltia, 

l’empoderament del pacient, l’autogestió de la patologia de baixa complexitat 

i la Promoció de la Salut, han de ser eixos fonamentals de la nova Atenció 

Primària. Nosaltres, com a actors protagonistes de la sanitat d’Oliva, hem 

d’ajudar, amb les ferramentes del segle XXI, a aconseguir aquests objectius. 

Per això en les últimes setmanes hem posat en marxa un blog (https://info- 

csoliva.blogspot.com) i un canal de Telegram (https://t.me/infocsoliva), que 

entre tots i totes hem de emplenar de contingut, amb la finalitat d’informar, 

assessorar i formar els/les nostres usuaris/es i pacients.
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B.   MÈTODE  
 

 

B.1.  PLANIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT  
 

En aquests article anem a centrar-nos en els canvis realitzats en el circuit de citació 

i agendes dels facultatius, valorant el flux d’activitat assistencial des del 4 de maig al 20 

de maig, de dilluns a divendres en horari de 8 a 20 h. 

 
A continuació passem a exposar els tipus d’agendes, així com l’algoritme de 

citació que hem utilitzat. 
 

 

a)  ATENCIÓ NO PRESENCIAL I PRESENCIAL CONCERTADA  
 

Aquestes agendes són gestionades pels Metges/eses de Família, atenent a la seua 
població assignada. 

 
La citació A DEMANDA al METGE DE FAMÍLIA és SEMPRE NO 

PRESENCIAL - TELEFÒNICA 

 
L’agenda s’anomena DR/A <     > - NO PRESENCIAL i és l’única accessible des 

del mostrador (*cal triar en el “Lloc” > “Teléfono”) 
 

Aquestes demandes d’atenció es resolen en el dia (“la feina de hui s’ha de fer hui”), 

donant una resposta telefònica i finalitzant el procés, o be concertant una nova cita NO 

PRESENCIAL de seguiment o una PRESENCIAL, si precisa valoració física. 

 
L’agenda PRESENCIAL és CONCERTADA, és a dir, sols accessible des del 

mòdul de “consulta” (professionals sanitaris), i s’anomena DR/A <     > - PRESENCIAL. 

 
La finalitat d’aquesta organització és: 
-     Crear l’hàbit en el pacient de concertar cita abans d’acudir al centre de salut 
- Possibilitar la resposta durant el mateix dia per part del seus professionals de 

referència 

-     Disminuir l’afluència i conglomeració de persones en el centre 
o Resolent  o  dirigint  adequadament  les  consultes  formulades  pels 

pacients de forma no presencial 
o Gestionat telemàticament totes les tasques administratives 
o Gestionat telemàticament totes les consultes clíniques que no precisen 

valoració física 

o Concertant de forma filtrada i escalonada les visites PRESENCIALS. 
-     Disposar del temps necessari per gestionar la demanda i la consulta, anticipar- 

se a les necessitats dels usuaris (aplicació Alumbra, recepció d’exploracions 
complementàries sol·licitades...) i realitzar treball coordinat d’UBA
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b)  ATENCIÓ PRESENCIAL NO PROGRAMADA   
 

Aquestes agendes (ASSISTENCIAL i COVID19 METGE) són gestionades per 

facultatius sense població assignada (facultatiu de platges, PAC) o de forma rotatòria per 

les membres de l’EAP. S’atén sols el motiu de la consulta 

En aquetes agendes es citen: 
- Pacient  amb  motiu  clínic  sense  citació  prèvia  (no  MAI  TASCA 

ADMINISTRATIVA) 
- Pacients  amb  valoració  telefònica  prèvia,  que  precisen  valoració 

presencial però amb metge, propi i espills, absents. 
-     DOMICILIS URGENTS 
-     DOMICILIS  NO  URGENTS  DELS  ABSENTS  (no  presents  en 

Logística ni en Assistencial) 
 
 
 

c)    ALGORITME DE CITACIÓ.    
 

Deixant de banda els avisos a domicili, els pacients pot accedir a una 

citació de 2 maneres: 
o TELEFÒNICA. 
Es cita per al mateix dia amb el seu metge/essa propi, o amb el seu espill, 

en cas de no estar present. Les agendes es redimensionaran segons les necessitats 

per poder absorbir la demanda diària. 

 
o PRESENCIAL: 

 
Caldrà comprovar si es tracta de una necessitat administrativa o clínica 

 
§   ADMINISTRATIVA 

Se  li  indica  que  s’ha  citat  telefònicament  i  que  el  seu/a 
metge/ssa es posarà en contacte telefònicament amb ell/a durant 
el dia. 

 
§   CLÍNICA 

Se li proposa consulta prèvia telefònica. Si accepta se segueix 

el procediment anterior. Si desitja o precisa valoració física 

immediata, se cita en agenda ASSISTENCIAL. 
En cas de pacients RESPIRATORIS, se segueix el CIRCUIT 

i s’apunta des del mostrador d’URG en COVID-19 METGE
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B.2. MÈTODES AVALUACIÓ  
 

Hem recollit el número de citacions del 4 al 20 de maig, en dies no festius de 8 a 
20 h, discriminant per  tipus d’agenda i professional. 

Hem analitzat aquestes dades per descriure el flux d’activitat assistencial d’aquest 
període, així com el nivell resolutiu de les assistències no presencials. 

 

 
 

C.    RESULTATS  
 

- Durant el període de mostra s’ha atès un total de 4503 citacions, de les 

quals 3977 (88,32%) han sigut ateses pel seu metge/essa i 526 (11,68%) 
pel Circuit Respiratori/ Assistencial (consultes presencials no concertades). 

 
- Del total de les 4503 citacions realitzades, el 4014 (89%) han sigut ateses 

de forma NO PRESENCIAL i 489 (11%) de forma PRESENCIAL. 

 
-     Atenent sols a les 3977 assistències realitzades pel seu metge de família, 

3865   (97,18   %)   han   sigut   NO   PRESENCIAL   i   112   (2,82%) 
PRESENCIAL.   Tenint   en   compte   que   totes   les   Presencials   són 
concertades des de una visita NO presencial, podem extraure que de les 
3865 assistències NO PRESENCIAL, 3753 (97,1%) han estat resolutives 
per aquesta via. 

 
 
 
 

D. CONCLUSIONS  
 

-     Els/les pacients han assolit el circuit d’accés al seu metge/ssa de Família. 

La major part de les citacions (88’32%) són ateses pel Metge/essa de 
Família  propi     i  sols  11’68%  pel  CIRCUIT  PRESENCIAL  NO 
CONCERTADES,   garantint   així   l’accessibilitat   i   longitudinalitat 
assistencial. 

- L’atenció NO PRESENCIAL gestionada pel MFiC responsable ha donat 

solució a la gran majoria de les citacions (97,1%), sols requerint valoració 

física el 2,9% de les consultes sol·licitades. D’aquesta manera hem 

aconseguit una resposta eficient i sense demores ni desplaçaments 

innecessaris per part dels nostres pacients. Alhora hem  optimitzant els 

temps, gestionat l’agenda i la demanda, controlant l’accés físic a la zona 

“neta” del centre, i hem guanyat en seguretat per als usuaris i professionals. 
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