Ordenació de les Àrees Integrals de Salut
Preàmbul
En una ciutat com Barcelona, degut a la diversitat de proveïdors i entitats
que presten serveis a la població i a efectes de millorar la coordinació i el
seguiment dels pacients un cop han entrat en el sistema sanitari públic justifica
el sorgiment de les Àrees Integrals de Salut (AIS).
Les AIS són un projecte del Consorci Sanitari de Barcelona amb els proveïdors
sanitaris del territori i els seus professionals, amb l’objectiu principal de
millorar l’assistència sanitària a Barcelona Ciutat. Les AIS van ser definides
en el marc d'unes jornades interinstitucionals, al desembre 2006, amb una
àmplia participació dels diferents agents sanitaris de la ciutat. Atenent a la
distribució dels fluxos naturals i el comportament dels ciutadants de la ciutat
es varen definir 4 Àrees Integrals de Salut: Barcelona Nord, Barcelona
Esquerra, Barcelona Dreta i Barcelona Litoral.
Missió
Oferir una atenció integral de salut, en un marc territorial, adreçat a la població
mitjançant la coordinació efectiva de les entitats dels serveis de salut i els
seus professionals.
Règim Jurídic
Les AIS són àmbits territorials dels Consorci Sanitari de Barcelona (Corporació
Sanitària Barcelona) en els òrgans dels quals estan representats els proveïdors
de les diferents línies assistencials de la ciutat de Barcelona.

Bases del Sistema organitzatiu
Les AIS, compten amb la implicació de tots els proveïdors del seu territori,
han de dotar-se d'un sistema organitzatiu compartit, l'eix central és el pacient
i la garantia de la continuïtat assistencial. En aquest sentit el full de ruta dels
professionals del territori passa per treballar per patologies, sobre la base del
redisseny de processos consensuat, intranivells i justificat en l'evidència
científica, així com l’anàlisi d’altres línies complementaries i circuits.
Respectant les necessitats i prioritats organitzatives de cada territori, els
elements comuns d’organització de les AIS són l'existència: CAIS (Comitè
Àrea Integral de Salut), Comissió Permanent, Oficina Tècnica, Comitès
Operatius i Grups Clínics o Professionals.
CAIS
El Comitè d’Àrea Integral de Salut (CAIS) és el responsable últim del projecte
al seu territori i compte amb la representació dels màxims responsables de
totes les entitats proveïdores implicades i del CSB.
A cada territori, el CAIS corresponent es reuneix una vegada a l'any, aprovant
les principals línies d'actuació a proposta de la Comissió Permanent.
Presideix aquest Comitè la Direcció del CSB/Corporació Sanitària Barcelona,
i per delegació el Director de l’AIS/Director Executiu.
Comissió Permanent
La Comissió Permanent (C.P.) és el responsable executiu del projecte i
garanteix la continuïtat dels pactes del CAIS.
La C.P. està formada per un nombre variable de membres en funció de la
idiosincràsia de cada territori i la designació dels mateixos correspon al CAIS
a proposta del CSB.
La C.P. manté reunions periòdiques i és la responsable última del
desenvolupament i seguiment del Pla de Treball una vegada aprovat per el
CAIS.
Presideix el Director de l’AIS/Director Executiu.

Oficina Tècnica de suport a l’AIS
L'Oficina Tècnica (O.T.) és un staff de la Comissió Permanent, que garanteix
el suport tècnic al desenvolupament del projecte.
L'Oficina Tècnica es responsabilitza del dia a dia del projecte seguint el Pla
de Treball aprovat al territori, reporta a la C.P. de qui depèn funcionalment
i dóna suport als Comitès Operatius i Grups Clínics o Professionals.
Els recursos humans necessaris per al funcionament de les Oficines Tècniques
hauran de provenir tant dels proveïdors com del propi CSB.
Comitès Operatius
La C.P., a proposta de qualsevol membre del CAIS, dels proveïdors o dels
professionals del territori, pot impulsar la constitució de Comitès Operatius
o Grups de treball.
Aquests grups de treball poden ser Comitès Operatius o Grups Clínics en
funció de la tipologia i nivell de la seva línia de treball.
•
Els Comitès Operatius treballen sobre la base de dispositius
assistencials.
•
Els Grups Clínics o Professionals treballen majoritàriament sobre la
base d'especialitats clíniques RAE.
A més dels Comitès Operatius i Grups Clínics, la C.P. pot constituir altres
grups de treball ad hoc, amb diferents nivells i estructures, per a quantes
iniciatives es consideri oportú.
Composició i dinàmiques de treball dels Comitès Operatius:
Els Comitès Operatius han de representar als diferents proveïdors implicats
a la seva línea de treball i, en general, estan formats per professionals de
diferents nivells i categories assistencials.
Els membres són designats per la C.P a proposta dels diferents proveïdors.
Un exemple de dinàmica de treball el trobem en els Grups que desenvolupen
la gestió clínica conjunta i la homogeneïtzació de la praxis clínica, a través
de diverses línies amb objectius concrets, com els acords de derivació, la

revisió de protocols i les vies farmacoterapèutiques o el desenvolupament
d'activitats conjuntes de formació i investigació.
Els Comitès operatius i Grups clínics grups desenvolupen periòdicament
reunions de treball, amb una continuïtat diferent en funció de les necessitats.
Les propostes s'adopten per consens.
Coordinadors
Els Comitès Operatius i Grups Clínics estan liderats per un coordinador,
designat per la C.P, que reporta periòdicament a la Comissió Permanent.
Altres:
Sistema d’acreditació de la participació professional
Els CAIS incentivaran les mesures oportunes per a reconèixer i acreditar la
implicació dels professionals i dels coordinadors en els grups de treball del
territori.
Els diferents proveïdors del territori acceptaran e incorporaran el reconeixement
adient en les seves organitzacions a efectes de carrera professional, objectius
i d’altres.
Sistemes d'assignació de recursos interns específics
El CAIS és una figura sense dotació pressupostària específica. Són les
diferents entitats proveïdores del territori les quals aporten directament els
recursos econòmics necessaris per al desenvolupament de les diferents
activitats i el Catsalut, mitjançant el CSB, és l’entitat que en última instància
integra i defineix l'assignació de recursos a través de la compra dels serveis
als proveïdors del territori, atenent la dotació pressupostaria disponible.

Altres aspectes vinculats al CAIS i Comissió Permanent:
Difusió i acompliment d’acords
El CSB, tots els òrgans de gestió dels AIS i cadascun dels proveïdors afectats
seran els responsables de la difusió i implementació real, dintre del seu àmbit
de responsabilitat, de cadascun dels acords adoptats en el territori i per a això
desenvoluparan quantes mesures oportunes estiguin al seu abast.
Sistemes d’incentius
La implantació pràctica dels acords clínics del territori hauria de ser reconeguda
mitjançant la inclusió d'indicadors específics de seguiment en els acords de
gestió dels diferents proveïdors i de les seves unitats i en els contractes de
compra de serveis.
Imatge i utilització de logos
Totes les activitats públiques esdevingudes en el marc dels AIS, així com els
documents oficials de difusió d'acords de cada territori, haurien d'anar
acompanyats de la imatge gràfica aprovada pel CSB per a cada territori.
Les noves tecnologies com eina bàsica del territori
Els CAIS haurien d'apostar pel desenvolupament de les noves tecnologies
de la informació coma eina bàsica en la gestió conjunta de la informació
clínica i dotar-se de mitjans informàtics que facilitin la comunicació clínica
entre diferents nivells assistencials.

