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Rotació SISAP: Sistemes d’Informació 

d’Atenció Primària de l’ICS 

Què fem al SISAP? 

El SISAP (Sistema d’Informació dels Serveis d’Atenció Primària) va fer els primers passos 

l’any 2006, amb l’objectiu de proporcionar informació, principalment per a la gestió clínica, 

als diferents professionals i a les estructures de gestió. 

Proporcionar informació significa obtenir dades de diferents fonts i processar-les per 

construir indicadors que en el moment de publicar-se siguin útils per als professionals 

assistencials, per als gestors o per a tots dos. 

Ens organitzem de la següent manera: 

● Equip de definició: Format per professionals assistencials, treballa en la creació 

d’indicadors de pràctica clínica, gestió d’incidències i validació dels indicadors. 

Recullen propostes de professionals i de grups de treball, les avaluen i consideren la 

seva operabilitat i en consideren la justificació i utilitat amb criteris basats en 

l’evidència científica.  

● Equip d’explotació: Programa i automatitza els processos de càlcul informàtic dels 

indicadors i l’extracció de les dades de diverses fonts (ECAP, història clínica, etc) a 

través de llenguatges i processos de programació informàtica. S’encarrega també de 

monitoritzar els càlculs i processos dels indicadors existents i de la creació de nous 

processos per a nous indicadors. 

● Equip de visualització: Programa i manté les pàgines i aplicacions on es visualitzen 

els resultats dels indicadors. Format per informàtics i analistes de sistemes, 

controlen que les dades generades per als indicadors tinguin una forma i operabilitat 

adients per als usuaris finals.  

● Equip de difusió i anàlisi: S'encarrega de la difusió de resultats/informació tant 

internes com externes. També s'encarrega de projectes que inclouen anàlisi i 

interpretació de la informació que es genera des del SISAP i l'ECAP. 

Responsables de la rotació 

Manuel Medina, Metge Especialista en Medicina Familiar i Comunitària (MFiC). 

Responsable del Sistema d'Informació dels Serveis d'Atenció Primària (SISAP). 

Els responsables de la rotació serien: 

● Mireia Fàbregas, MFiC. Responsable de l’àrea de definició del SISAP. Responsable 

de la web del 3clics. 

● Ermengol Coma, Metge Especialista en Medicina Preventiva (MP). Responsable de 

l’àrea de difusió i anàlisi del SISAP. 

https://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php
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Col·laboradors de la rotació: 

● Elisabet Ballo, MFiC. Àrea de definició del SISAP i Tècnic de Salut i metge 

assistencial a l’EAP Salt, Girona. 

● Mència Benítez, MFiC. Àrea de definició del SISAP i metge a l’EAP Gòtic, Barcelona. 

● Carolina Guiriguet, MFiC. Àrea de definició del SISAP i metge a l’EAP Gòtic, 

Barcelona. 

● Souhel Flayeh, infermer. Àrea de definició del SISAP i infermer de l’EAP de la Salut, 

Badalona. 

● Francesca Ramos, Metge Especialista en Medicina Preventiva (MP). Àrea de difusió 

i anàlisi del SISAP. 

Resta de l’equip SISAP, assessors de la rotació: 

● Francesc Fina, Especialista en Medicina Preventiva. 

● Leonardo Méndez, Especialista en Medicina Preventiva 

● Albert Juvany, Odontòleg 

● Albert Mercadé, Analista de Sistemes 

● Belén Pons, Analista de Sistemes 

● Joan Camús, Programador 

● Dídac Panyella, Programador 

● Núria Mora, Estadística 

● Frederic Muniente, Comunicació 

Lloc 

Institut Català de la Salut, Gran Via de les Corts Catalanes, 589, Barcelona 

Planta 3 (SISAP) 

Telèfon: 934 824 616 

Correu electrònic: sisap@gencat.cat 

Horari: són 35 hores setmanals, repartides en 5 dies a la setmana i 7 hores al dia de matins 

preferiblement. Podras combinar-ho amb guàrdies, cursos i tutories sense problemes.  

Durada 

La rotació és d’un mes com a mínim. 

A qui va dirigida 

Dirigida a residents de Medicina de Família i Comunitària. 

Objectius 

● Conèixer tot el procés de la presentació de dades sanitàries dirigides als 

professionals o directius de l’Atenció Primària.  

● Conèixer la informació presentada pel Sistema d’Informació de l’Atenció Primària, 

sobretot la relacionada amb la qualitat assistencial, saber-la interpretar i proposar 

actuacions a fer a partir de les dades presentades. 

https://www.google.com/maps/place/Institut+Catal%C3%A0+de+la+Salut/@41.3879359,2.1633507,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2f33a122037:0x16fb77cf53b9240d!8m2!3d41.3879359!4d2.1655394
mailto:sisap@gencat.cat
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Contingut i tasques a desenvolupar 

Durant el mes mínim de rotació, aprendràs tot el procés de la presentació de dades 

sanitàries dirigides als professionals o directius de l’Atenció Primària. A partir d’una 

necessitat se t’assignarà un projecte i t’anirem guiant per tots els passos necessaris fins a la 

presentació de resultats i si calgués, la seva difusió.  

1. Aprendràs a convertir una necessitat d’informació en indicadors. 

2. Aprendràs a definir els indicadors i a treballar en equip amb els tècnics (informàtics, 

estadístics, assessors). 

3. Repassaràs tot el procés de revisió de l’evidència científica per justificar les 

decisions preses, si el cas ho necessita. 

4. Aprendràs a organitzar-te ‘virtualment’ i presencialment en equip. 

5. Aprendràs a treballar les dades per construir els indicadors. 

6. Aprendràs a validar les dades. 

7. Aprendras a presentar les dades de forma visual i entenedora. 

8. Aprendràs a fer una hipòtesi dels possibles efectes que pot provocar la publicació de 

les dades. 

9. Aprendràs a difondre les dades als interessats en la informació. 

També aprendràs a interpretar les dades que hi ha publicades del teu equip: dades 

clíniques, socioeconòmiques i demogràfiques. I a partir de les conclusions, fer una proposta 

d’actuació, si calgués.  

Acompanyaràs al teu tutor o altres col·laboradors en les seves tasques diàries, veient com 

es treballa en equip, com es preparen reunions, informes, presentacions, jornades, difusió 

en blocs i xarxes socials... 

 

Si la rotació és més llarga, es poden assignar projectes de més complexitat o entrar en 

temes més tècnics. Podem assignar projectes en funció dels interessos i capacitats de cada 

resident. També podem valorar realitzar projectes proposats pels residents, si ens semblen 

factibles. També podràs fer els cursos impartits per nosaltres si coincideixen amb la rotació. 

Tutorització  

En tot moment estaras tutoritzat i supervisat per un dels responsables de la rotació i per un 

col·laborador, en funció del projecte que se t’assigni. Tindràs un ordinador a la nostra sala 

amb tot el necessari per poder dur a terme les tasques de la rotació. 

Avaluació 

El dimecres abans de la finalització de la rotació, faràs una presentació al tots els integrants 

del SISAP presentant la feina feta durant la rotació, i a partir d’aquí, es farà una valoració 

conjunta. Finalment, el tutor o responsable de la rotació efectuarà l’avaluació d’acord amb 

les directrius del Ministerio i transmetrà aquest informe a la Unitat docent corresponent. 
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Més informació del SISAP 

Tenim un bloc i el twitter. 

Un article a AMF explica breument què fem al SISAP. 

Un article sobre l’estàndard de qualitat assistencial de l’ICS. 

 

 

 

https://si9sapics.wordpress.com/
https://twitter.com/sisapics?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Asisapics&ref_url=https%3A%2F%2Fsi9sapics.wordpress.com%2F
http://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=132
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3581769/pdf/40064_2012_Article_92.pdf

