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Nou sistema d’informació del procés d’atenció 

social sanitària a l’ECAP 
El canvi en el sistema d’informació suposa una transformació de l’eina de treball de tots 

els i les professionals del Treball social sanitari i un pas endavant en el model d’atenció 

integrada. 

Temps de lectura: 1 minut i mig. 

 

Des del 20 d’octubre de 2021, els i les professionals socials sanitaris ja treballen amb un nou 

sistema d’informació a l’ECAP. Aquest canvi en el sistema d’informació suposa un pas 

endavant en la integració amb la resta de professionals que intervenen en el procés d’atenció 

a la ciutadania: es deixa enrere un mòdul de treball tancat i s’avança en la  integració efectiva 

de la dimensió social en els processos d’atenció a la salut. 

 

El nou sistema d’informació és fruit d’un treball de col·laboració entre treballadors i 

treballadores socials sanitaris d’atenció primària de salut, de serveis de salut mental i 

addiccions, de PADES i ASSIR, i de diferents proveïdors. 

 

El nou sistema facilita l’adequada valoració de la situació de la persona atesa en la seva 

dimensió social i psicosocial. Té en compte els factors protectors i els factors de risc del 

ciutadà per fer front al risc de patir una malaltia o en la trajectòria concreta d’aquesta, i recull 

les necessitats socials i el malestar psicosocial que es produeix, facilitant la realització del 

diagnòstic social sanitari. 

 

L’objectiu del nou sistema d’informació és facilitar l’atenció integrada vertical dins del sistema 

sanitari, ajustant-se a les necessitats de treball social de l’àmbit hospitalari a l’ICS. Per aquest 

motiu, s’ha incorporat el mateix format en les dimensions proposades per a la valoració social. 

També s’ha afegit la visió integrada horitzontal amb  altres serveis de fora del sistema sanitari,  

els quals són presents en l’atenció a les persones. 


