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Consell d’Administració PAMEM
Junta General PAM, SL*
60% Ajuntament / 40% Generalitat

PAMEM
* PAM, SL és l’ens gestor dels
centres d’atenció primària Larrard,
Barceloneta i Vila Olímpica.

Viladomat, 127
08015 Barcelona
Tel. 93 325 95 00
www.pamem.cat
CAP Barceloneta

Òrgans de govern
Consell d’Administració del PAMEM i Junta General de PAM, SL
Es designen per part de l’Ajuntament de Barcelona 4 representants (60%), un dels quals exerceix
la presidència, i per part del Departament de Salut, 3 representants (40%), un dels quals
exerceix la vicepresidència. També hi participen un representant de la Junta de Personal,
l’interventor delegat per part de l’Ajuntament i la secretària delegada.
La societat de Prestacions d’Assistència Mèdica SL, societat mercantil unipersonal, cent per cent
de titularitat pública (PAMEM), neix l’any 2002 com a ens gestor de les àrees bàsiques de salut
que el Servei Català de la Salut va delegar en el PAMEM.

Passeig Marítim, 25
08003 Barcelona
Tel. 93 221 37 83
www.capbarceloneta.cat
CAP Vila Olímpica
Joan Miró, 17
08005 Barcelona
Tel. 93 221 37 85
www.capvilaolimpica.cat
CAP Larrard
Travessera de Dalt, 79
08024 Barcelona
Tel. 93 285 76 00
www.caplarrard.cat

Des de 1950, l’asseguradora dels empleats municipals

Activitat (visites als CAP), 2010

El 1950 l’Ajuntament de Barcelona va posar en marxa la prestació d’atenció sanitària
als treballadors de l’Ajuntament de Barcelona, que s’estenia també als seus familiars.
El 1987 es va convertir en institut municipal (Institut de
Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal Municipal),
El PAMEM ofereix
l’atenció primària
fet que va ajudar a consolidar un model modern i innovai d’especialitats,
dor tant en l’assistència (gran accessibilitat dels usuaris i
assistència
una atenció individualitzada, integral i preventiva) com
hospitalària,
en la gestió, per afavorir l’agilitat i l’eficiència econòmica
exploracions
i disposar d’un bon sistema d’informació assistencial i addiagnòstiques i
ministratiu (implementació del registre lontractaments a uns
4.400 afiliats
gitudinal com a eina
actius i un 7.600
per avaluar l’eficàcia i
passius.
l’eficiència, programa
integrat de salut,
guies de pràctica clínica informatitzades, etc.).
Avui el PAMEM ofereix l’atenció primària i d’especialitats, assistència hospitalària, exploracions
diagnòstiques i tractaments a uns 4.400 afiliats
actius i un 7.600 passius.

CAP Barceloneta
Medicina de família
56.500
Pediatria
7.618
Odontologia
3.317
Infermeria
41.778
Treball social
763
Altres especialitats (RAE)
37.967

CAP Larrard
127.458
13.838
4.343
73.876
1.046
36.085

Total
276.506
39.451
14.988
167.395
2.659
118.545

Els CAP compten avui 176 professionals. En aquests últims anys el model de gestió
ha aprofundit en la participació activa dels professionals i en la seva autoorganització,
així com en la implantació de la carrera professional. El PAM, SL s’adhereix al VII
Conveni de la XHUP i dels centres d’atenció primària concertats 2005-2008.

Recursos humans dels CAP, 2010
56

Personal d’infermeria

41

Personal tècnic assistencial de suport

14

Personal d’atenció a l’usuari

44

Aquest model es va consolidar als anys noranta i es va estendre a la gestió de centres La sanidad del futuro se ensaya en Barcelona
d’atenció primària. Primer amb el CAP Barceloneta (1993, ABS 1A), el primer centre de la H
ciutat que no era
gestionat per l’ICS, i
La població
adscrita a les
el 1995, el CAP Vila
quatre ABS és de
Olímpica (ABS 10A),
91.761 persones.
que va ser pioner en la posada en marxa de la història clínica sense paper. En aquests centres es van iniciar les primeres experiències de la reordenació de l’atenció especialitzada. El 2003 es constitueix PAM, SL, amb el 100% de capital públic del PAMEM, que assumeix la gestió
dels dos centres i del nou CAP Larrard, que es posa en funcionament el 2003 per
atendre les ABS 6C i 6E a Gràcia.

Total

21
176

denador, los médicos pueden consulMARTA RICART
tar en el programa guías de práctica
Barcelona
clínica –que indican procedimienistorias clínicas infortos más adecuados de actuación– somatizadas,
seguibre diferentes enfermedades.
miento de la medicaBelenes asegura que el programa
ción de pacientes cróde gestión favorece una mayor
nicos por teléfono,
interacción entre médicos, enfermeatención domiciliaria asistida por
ras y enfermos, a la vez que se utiliordenador... La sanidad pública del
zan mejor los recursos. Añade que,
futuro ya se ensaya en Barcelona.
con esta gestión, se ha constatado
La mutualidad del Ayuntamiento,
una reducción del 30% de los ingreel Institut de Prestacions d'Assissos en urgencias y una disminución
tència Mèdica del Personal Municitambién de las visitas, en general, a
los hospitales. Igualmente, un estupal (Pamem), aplica un programa
de gestión que le coloca a la cabeza
dio evidenció una reducción del núentre los modelos sanitarios más
mero de fármacos recetados a los painnovadores.
cientes con insuficiencia cardiaca
El Pamem agrupa a 30.000 afiliadel 2000 al 2001, al seguir las paudos (funcionarios del Ayuntamientas de la guía de práctica clínica pato y beneficiarios) y gestiona cuatro
ra esta patología.
áreas básicas de salud de Barcelona
Belenes subraya que la aplicación
–una en Vila Olímpica, otra en la
del programa también muestra que
Barceloneta y dos en Gràcia, con
la gestión innovadora es posible
aunque la población que cubrir saniunos 126.000 usuarios–. El 2001
tariamente sea muy envejecida. La
empezó a aplicar el programa de gesclave sería que se potencian el seguitión Medco Managed Care (una
miento y la atención domiciliaria.
filial de la multinacional farmacéuPATRICIO SIMÓN
El moderno programa de gestión
tica MSD, especializada en guías clíExterior del hospital de la Esperança, donde ya se han introducido algunas de las medidas del plan
conlleva una inversión económica
nicas informatizadas). Es la primeimportante al inicio en los sistemas
ra experiencia integral –algunos hosaún no está aprobada la telerreceta ni todos
de transmisión y almacenamiento de datos,
pitales o ambulatorios españoles ensayan asción es que también sean accesibles para los
los usuarios tienen Internet– para ahorrarle
cableado, ordenadores –el Pamem empezó a
pectos– de gestión sanitaria según los modepacientes, pero aún no es posible por los reel desplazamiento al centro sanitario Este
preparar en 1998 el programa– así como en
los que se plantean para el futuro
quisitos de la ley de Protección de Datos

* No inclou metges ICS del CAP Larrard ni especialistes RAE.

Implicació comunitària
La implicació comunitària, en coordinació amb institucions i entitats dels barris, és molt important en l’activitat dels centres i dels
mateixos professionals, amb tallers com “Cuidem el cuidador” al
CAP Larrard, “Nascuts per llegir” al CAP Vila Olímpica, l’Escola de
Salut del CAP Barceloneta o la lactància materna i les caminades
populars, entre d’altres. Les relacions i comunicacions amb les
farmàcies del territori són essencials per poder oferir una atenció
personalitzada i integral als ciutadans, un fet al qual també contribueix el suport dels farmacèutics del PAMEM a la prescripció
dels metges.

Millor i més fàcil

amb la intranet del PAMEM

Recursos professionals.

Població de referència dels CAP, 2010
CAP Vila Olímpica
32.737
27.726
22.329

Recursos econòmics dels CAP, 2010
Ingressos
Despeses

12.671.281,46 euros
12.671.155,69 euros

CAP Larrard
42.833
38.316
31.056

Total
91.761
82.040
66.677

Les TIC, un suport a l’assistència
i a les relacions entre els professionals
i amb els usuaris

El 2010 ha estat el de la posada en funcionament de la
intranet corporativa que, a més de continguts inforEines de suport.
matius, simplifica i racionalitza molts aspectes de l’acAlertes.
tivitat i la gestió dels professionals. També les webs
dels CAP adreçades als usuaris estaran operatives el
Informacions sempre actualitzades.
2011. La història clínica informatitzada, desenvolupada
Eines col·laboratives.
sobre el model IMASIS, està preparada per poder inteIncidències i avaries.
roperar amb la història clínica
La prescripció
compartida de Catalunya.
farmacèutica a
La prescripció farmacèutica a través de la recepta electròtravés de la recepta
nica ja està implementada als tres CAP, i supera els objectius
electrònica supera
establerts pel CatSalut, de la mateixa manera que la presels objectius
establerts pel
cripció de genèrics. El 2010 els profesionals han participat
CatSalut.
en el pla pilot per estendre la recepta electrònica a l’atenció
Gestions de personal.

CAP Barceloneta
16.191
15.998
13.292

Els CAP acullen
alumnes de
pregrau de
Medicina i
d’Infermeria en
pràctiques, i
estan acreditats
per a
l’especialitat de
Medicina Familiar
i Comunitària.

Professionals en formació, 2010
Pregrau
Medicina

53

Infermeria

18

Medicina Familiar i Comunitària

10

Medicina Preventiva i Salut Pública

2

Medicina del Treball

2

Recerca a l’atenció primària

LA VANGUARDIA 39

Un innovador programa permite desde historias clínicas informatizadas hasta el control de enfermos por teléfono

Població adscrita
Població assignada
Població atesa

Com a organització docent, els centres acullen alumnes
de pregrau de Medicina i d’Infermeria en pràctiques, i
estan acreditats per a les especialitats de Medicina Familiar i Comunitària (10 places), Medicina Preventiva i
Salut Pública (2) i Medicina del Treball (2), a més de
mantenir amb l’Hospital de Sant Pau un programa per
a residents de formació especialitzada de primer any
amb rotació per l’assistència primària amb especialistes
de medicina familiar i comunitària (cardiologia, medicina interna, reumatologia i cirurgia general).

Postgrau

Personal mèdic*

Personal de serveis generals

S O C I E D A D

CAP Vila Olímpica
92.548
17.995
7.328
51.741
850
44.493

Participació dels professionals

Gestió innovadora de l’atenció primària a Barcelona
LUNES, 9 JUNIO 2003

Una organització també docent

especialitzada.

D’entre els programes de recerca destaca, pel seu abast europeu, la coordinació
de l’IMCA, sobre malalties respiratòries cròniques. El Projecte 24x7 AP: Continuïtat Assistencial cerca la qualitat assistencial i la millora de la continuïtat en els
pacients que pateixen malalties cròniques d’alta complexitat. Cal esmentar
també el programa TeleQ, de millora de l’accés telefònic dels usuaris, en col·laboració amb l’Hospital de Sant Pau.

Valoració de la dependència i de la discapacitat
Finalment, des del 2007 un conveni amb l’ICASS atorga al PAMEM la gestió
dels serveis de valoració de la dependència (SEVAD) als districtes de Ciutat
Vella i Sant Martí, i de valoració i orientació de la discapacitat (CAD) a tota la
ciutat. El 2010 se’n van valorar i tancar 4.244 i 6.225 expedients, respectivament.

