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Introducció

En el mòdul gestió de pacients aprofundireu en el coneixement tant de la gestió de
pacients en l’atenció primària i l’atenció especialitzada com de la gestió i derivació
de pacients en les diferents prestacions assistencials a les quals podeu tenir accés
com Tècnics en Documentació i Administració Sanitàries.

El perfil professional del títol de tècnic o tècnica superior en Documentació
i Administració Sanitàries queda determinat en les competències professionals,
personals i socials d’aquest títol que corresponen a aquest mòdul com:

• Realitzar la gestió d’ingressos, altes, assignació de llits i prestació d’altres
serveis sanitaris a pacients/usuaris, assegurant el compliment dels processos
i els nivells de qualitat.

En la primera unitat formativa, “Gestió de pacients en l’atenció primària i
l’atenció especialitzada”, veureu tasques administratives relacionades amb les
institucions sanitàries, aplicant la normativa vigent i com s’organitza el sistema
de la gestió de llits del centre hospitalari, seguint els procediments d’assignació i
coordinació establerts.

Aprofundireu en les característiques de la gestió dels ingressos i altes de pacients
en una àrea d’hospitalització i urgències manejant aplicacions informàtiques de
gestió clinicoadministrativa.

En la segona unitat formativa, “Gestió i derivació de pacients en les diferents
prestacions assistencials ”, identificareu diferents models de gestió i derivació de
pacients en les diferents prestacions, per centrar-vos en el paper que té el TDAS
dins el procés de tramitació i derivació de proves i tractaments fora del centre
sanitari, identificant sol·licituds i centres de referència.

Així mateix, estudiareu la gestió del transport sanitari i altres prestacions assis-
tencials complementàries, relacionant els recursos disponibles amb les demandes
assistencials, ja que és cabdal per a la vostra tasca professional.

De cara a superar el mòdul, a més d’aquests continguts, disposeu dels exercicis i
les activitats, així com d’altres recursos recollits a les referències, que us han de
permetre complementar tot el que s’ha explicat.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Gestió de pacients en l’atenció primària i l’atenció especialitzada

1. Gestiona les principals tasques administratives relacionades amb les institu-
cions sanitàries, aplicant la normativa vigent.

2. Realitza la gestió de llits del centre hospitalari, seguint els procediments
d’assignació i coordinació establerts.

3. Gestiona els ingressos i altes de pacients en una àrea d’hospitalització i ur-
gències manejant aplicacions informàtiques de gestió clinicoadministrativa.

Gestió i derivació de pacients en les diferents prestacions assistencials

1. Tramita derivacions de proves i tractaments fora del centre sanitari i recep-
ciona les entrants, identificant sol·licituds i centres de referència.

2. Gestiona el transport sanitari i altres prestacions assistencials complemen-
tàries, relacionant els recursos disponibles amb les demandes assistencials.

3. Realitza les citacions en l’activitat ambulatòria i de proves diagnòstiques,
manejant aplicacions informàtiques de gestió d’agendes.
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Continguts

Gestió de pacients en l’atenció primària i l’atenció especialitzada

1. Els models sanitaris

2. El sistema sanitari de Catalunya

3. Gestió dels centres d’atenció primària i especialitzada

4. Gestió de llits del centre hospitalari

5. El servei d’admissions

6. Gestió d’ingressos

7. Gestió d’altes i trasllats

8. Normatives hospitalàries

Gestió i derivació de pacients en les diferents prestacions
assistencials

1. Tramitació de derivacions de proves i tractaments

2. Centres sanitaris de referència i altres tràmits

3. Gestió del transport sanitari i altres prestacions assistencials complementà-
ries

4. Citacions en l’activitat ambulatòria i de proves diagnòstiques

5. Gestió de la cartera de serveis assistencials de l’activitat especialitzada
ambulatòria


