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Valoració de l'Atenció Comunitària als EAP de 
l’ICS Girona a partir dels resultats de l'acreditació 

En el context de l’acreditació dels EAPs del ICS Girona que s'ha portat a terme entre el 2015 i 2016, s'ha fet una valoració 
dels estàndards del Model d'Acreditació del Departament de Salut (MADS) relacionats amb les activitats de l'Atenció 
Comunitària que han estat avaluats mitjançant  una auditoria externa.  

Identificar punts forts i oportunitats de millora en l'Atenció Comunitària a partir dels resultats dels estàndards relacionats 
avaluats en el MADS 

Estudi descriptiu transversal. Període 2015-2016. 
S’han seleccionat 10 estàndards del model MADS relacionats amb l'Atenció Comunitària i s’han valorat els resultats 
obtinguts de l’auditoria externa feta pel Departament de Salut de 22 EAPs. 
Anàlisi estadístic descriptiu realitzant una mitjana dels percentatges d'assoliment dels estàndards seleccionats per EAP 
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Punts forts: 
• Hi hagut una millora en la identificació, elaboració de 
programes i registre de les activitats comunitàries. 
• S’ha definit una Cartera de Serveis d'Atenció Comunitària 
• S’han identificat Lideratges amb els Responsables d’Atenció 
Comunitària dels EAPs.  
• S’ha creat el Grup de Salut Comunitària de la DAP Girona 
que permet un treball en xarxa i intercanvi d'experiències. 
• S’ha millorat en la planificació i avaluació de les Activitats 
Comunitàries als EAPs 

5d-07-E03: L’EAP disposa d’una persona o persones responsables de la coordinació 
del programa d’atenció a la comunitat designades per l’equip directiu. 
5d-07-E01: L’EAP disposa d’un programa d’activitats comunitàries segons els 
objectius del Pla de salut i de l’organització. 
 
5d-06-E01: L’EAP disposa d’un programa educatiu per complir amb les necessitats 
formatives en salut dels ciutadans. 
9c-07-E01: L’EAP disposa dels resultats relatius a les activitats comunitàries, els 
avalua i pren accions de millora, si escau. 
 
9c-06-E01: L’EAP disposa dels resultats relatius a les activitats relacionades amb el 
programa educatiu, els avalua i pren accions de millora, si escau. 
 
8b-01-E01: L’EAP disposa dels resultats relatius a la presència en els mitjans de 
comunicació, els avalua i pren accions de millora, si escau. 
5d-07-E02: L’EAP disposa d’una cartera de serveis en relació amb l’atenció a la 
comunitat. 
8b-01-E02: L’EAP disposa dels resultats relatius a la participació en xerrades i 
reunions amb l’Administració local, les associacions de pacients i altres col·lectius 
de veïns i ciutadans, els avalua i pren accions de millora, si escau. 
4a-03-E02: L’organització o l’EAP estableixen aliances amb agents de la comunitat 
no inclosos en l’Administració local. 
 
4a-03-E01: L’organització o l’EAP estableixen aliances amb l’Administració local. 

Oportunitats de millora: 
• En les aliances, relacions i coordinació amb l’administració 
local i altres agents de la comunitat. Identificació dels agents 
comunitaris i  possibilitats de treball col·laboratiu 
• En les estratègies de contacte: trobades periòdiques amb els 
ajuntaments , enquesta d’opinió a la societat, directori d’agents 
socials i comunitaris, disseny activitats comunes,.... 
• Establir calendari de contactes regulars amb centres cívics, 
escoles i instituts, policia/mossos, farmàcies, associacions de 
veïns, residencies, esglésies, entitats esportives, ... 
• En el registres documentals de les activitats comunitàries i en 
la seva avaluació  


