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4.2 Altres col·laboracions amb institucions del
Departament de Salut
•• Amb el Servei de Vigilància Epidemiològica davant de diverses alertes
sanitàries i en el seguiment del brot del virus de l’Ebola.
•• Amb la Direcció General d’Ordenació Sanitària en temes de desproveïment
o problemes de dispensació de medicaments, tanmateix com en la recollida
de dades de pacients i informació en relació a les pròtesis Traiber.
•• Amb les Regions Sanitàries en la implantació de la reordenació de l’atenció
continuada domiciliària.
•• Amb la subdirecció de prevenció i protecció de la Salut en temes de tabac,
vacunes, VIH i altres.
•• Amb el Pla Director de Salut Mental en la implantació del Codi Risc Suïcidi a
tot Catalunya.
PROJECTES
•• Ampliació territorial de la gestió de l’Atenció Continuada Domiciliària.
•• Implantació de la gestió del Transport Sanitari No Urgent (TSNU) de Catalunya.
•• Incorporació de nous projectes a la cartera de serveis.

4.3 Projectes tecnològics a CECOS
del 061 CatSalut Respon
RCA CIP
L’ RCA és el Registre Central d’Assegurats. Gràcies a la integració amb el RCA,
el % de CIP disponibles s’ha incrementat any rere any d’un 29,4% l’any 2012 a
més del 57% per al 2015.
% Disponibilitat del CIP de l’afectat per mesos (2012-2015)

PCC / MACA
El sistema d’informació de la CECOS fa una consulta automàtica a la Història
Clínica per CIP de l’afectat, per a conèixer si aquest té alguna qualificació de salut [PCC
(Pacient crònic complex); MACA (Malaltia Crònica Avançada)] que permeti
modificar automàticament el protocol a aplicar, per tal de personalitzar la resposta si s’escau.
Durant l’any 2015 els afectat qualificats amb PCC han estat un total de 116.435
casos. D’altra banda, els afectats qualificats amb MACA han estat un total de
22.956 situacions.
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