RECURSOS SANITARIS
Segons el Decret 74 /2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual s'aprova
el Reglament sobre estructura, organització i funcionament de l'atenció
sanitària en la Comunitat Valenciana, l'Agència Valenciana de Salut establirà
les prestacions sanitàries, servicis o conjunt de servicis preventius, diagnòstics,
terapèutics, rehabilitadors i de promoció de salut, dins del Sistema Sanitari
Valencià.
La provisió d'estes prestacions es durà a terme a través dels recursos
assistencials propis de l'Agència Valenciana de Salut, o a través de mitjans
privats, concertats o un altre tipus de mitjans i fórmules previstes en la Llei
d'ordenació sanitària i la resta de normatives que es desenvolupen.
L'atenció sanitària ha de garantir la continuïtat de l'atenció al llarg de
tota la vida del pacient i es prestarà en règim ambulatori o en règim
d'hospitalització, en funció del grau de complexitat i/o especificitat del
problema de salut.
Considerarem els següents Tipus de Centres:

CENTRES DE SALUT I CONSULTORIS
Els centres de salut i consultoris constituïxen l'accés inicial al sistema
sanitari. En ells s'articulen els recursos necessaris per a desenvolupar les
prestacions següents:











L'atenció sanitària, a demanda, programada i urgent, tant en la consulta
com en el domicili del pacient.
Realització dels programes de salut específics relatius a la dona, la infància,
els adults, la tercera edat, els grups de risc, els malalts crònics, els malalts
terminals i tots aquells que s'incorporen a la cartera de servicis basant-se
en el pla de salut de la Comunitat Valenciana.
Promoció i educació per a la salut en l'individu, família, grup o comunitat
per mitjà d'activitats integrades en els programes de salut.
L'atenció a la salut bucodental.
L'atenció a la salut sexual i reproductiva.
La prevenció enfocada fonamentalment a la realització d'activitats dirigides
a la detecció precoç de les patologies de major incidència i prevalència de la
zona.
Atenció a problemes de salut mental i conductes addictives.
Rehabilitació bàsica.
o Treball social.
o Cirurgia menor.
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Aquelles prestacions d'orde juridicolegal derivades de la legislació
vigent.
Totes aquelles funcions assistencials de major nivell de complexitat
que es determinen.

UNITATS DE SUPORT
Les Unitats de suport actuen com a equips interdisciplinaris i han de
coordinar-se adequadament amb els recursos socials del seu àmbit, prestantlos assessorament i suport quan procedisca. El seu àmbit territorial d'actuació
supera la zona bàsica de salut i actuen de forma integrada i coordinada amb
els recursos especialitzats del departament en l'àmbit corresponent a cada
especialitat.
Tenen la consideració d'unitats de suport les següents:
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unitats
unitats
unitats
unitats
unitats
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unitats

bàsiques de rehabilitació
d'odontologia
de salut mental
de conductes addictives
de salut sexual i reproductiva
de prevenció de càncer de mama
de deshabituació residencial

L'Agència Valenciana de Salut podrà crear altres unitats de suport en
virtut de les necessitats de salut de la població.
Les unitats bàsiques de rehabilitació
Les Unitats bàsiques de rehabilitació són les responsables de la prestació
de rehabilitació i tenen com a objectiu l'acostament de la rehabilitació bàsica a
la població afecta de processos que limiten o interrompen les activitats de la
seua vida diària.
Les unitats d'odontologia
Les Unitats d'odontologia desenvolupen el programa de salut bucodental
l'objectiu del qual és la promoció, prevenció i millora de la salut bucodental.
Les unitats de salut mental
Les Unitats de Salut Mental tenen com a prestacions bàsiques l'atenció
integral al pacient en matèria de salut mental, tant en règim de consulta com
en règim d'atenció domiciliària així com la rehabilitació i integració dels
pacients en la Comunitat Valenciana.
Les unitats de conductes addictives
Les Unitats de Conductes Addictives tenen com a objectiu bàsic
l'assistència sanitària a les persones amb drogodependències i altres
addiccions en règim ambulatori, sense perjuí de l'existència d'unitats d'ingrés o
llits per a desintoxicació en els hospitals generals i especialitzats de la
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Comunitat Valenciana.
Complementàriament col·laboraran en aquells
programes preventius dirigits a disminuir la incidència del consum de drogues i
el desenvolupament d'altres addiccions que es desenvolupen en el seu àmbit
geogràfic. Podran especialitzar-se en l'atenció a un tipus d'addiccions concret
sobre la base
de les necessitats objectives d'atenció com és el cas de les Unitats
d'Alcohologia.
Les unitats de salut sexual i reproductiva (Planificació Familiar)
Les unitats de Salut Sexual i Reproductiva tenen com a objectiu garantir
el desenvolupament i implantació de programes, activitats i accions que
faciliten la prevenció, promoció, informació i atenció en esta matèria.
Les prestacions específiques d'estes unitats són la informació,
assessorament, educació i prestació de mètodes anticonceptius; l'atenció a la
consulta preconcepcional; l'assessorament i atenció a l'esterilitat i infertilitat;
la prevenció i tractament de malalties de transmissió sexual; la prevenció de
càncer de cervix; la informació i assessorament en la interrupció voluntària de
l'embaràs; l'assessorament i teràpia de problemes relacionats amb la
sexualitat i les intervencions comunitàries dirigides a desenvolupar programes
educatius en salut sexual i reproductiva.
Les unitats de prevenció de càncer de mama
Les Unitats de Prevenció de Càncer de Mama estan regulades pel
programa de prevenció de càncer de mama de la Comunitat Valenciana amb
l'objectiu de reduir la mortalitat per este tumor, realitzen el garbellament
mamográfico de la població d'acord amb criteris i metodologia definits. En tot
moment haurà de quedar garantida la derivació d'aquelles dones amb sospita o
troballa de malignitat als dispositius específics per a la seua confirmació
diagnòstica i tractament en cas de necessitat.
Les unitats de deshabituació residencial
Són centres que, en règim d'internament, realitzen tractaments de
deshabituació, rehabilitació i reinserció, per mitjà de teràpia farmacològica,
psicològica i ocupacional, i promouen la participació activa dels pacients, per
un temps determinat, amb objecte facilitar la seua incorporació social, quan les
condicions biopsicosociales i familiars del pacient ho requerixen.

CENTRES SANITARIS INTEGRATS
Són institucions sanitàries que presten l'atenció a la població,
fonamentalment en règim ambulatori, integrant als professionals i les
tècniques pròpies dels centres de salut i de l'hospital, amb l'objectiu d'acostar
aquelles prestacions més especialitzades a l'usuari.
Els centres sanitaris integrats compten amb una extensa cartera de
servicis que inclou tant prestacions pròpies de l'àmbit de l'Atenció Primària
com de l'especialitzada, podent prestar atenció d'hospitalització de curta
estada i atenció quirúrgica de cirurgia major ambulatòria.
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CENTRES D'ESPECIALITATS I ACTIVITAT AMBULATÒRIA HOSPITALÀRIA
Els centres d'especialitats són institucions sanitàries que presten
l'atenció a la població en règim ambulatori, integrats totalment en l'hospital
com una prolongació de les consultes externes del mateix. El personal d'estos
centres d'especialitats depén dels corresponents servicis de l'hospital en què
s'integren.
Els hospitals de dia presten cures especialitzades ambulatoris,
bàsicament d'infermeria i en col·laboració amb un ampli palmito d'especialitats.
Les seues prestacions inclouen: valoració i assessorament; administració de
tractaments; realització de proves diagnosticoterapèutiques de certa
complexitat i atenció als pacients per a la seua adaptació al medi després
d'haver-los-hi practicat alguna prova intervencionista o després de la
realització d'un procés de cirurgia major ambulatòria.
La cirurgia major ambulatòria es prestarà de conformitat amb el model
organitzatiu d'assistència quirúrgica multidisciplinària, de forma efectiva,
segura i eficient, a determinats pacients que requerixen cures postoperatòries
poc intensius i de curta duració, sense necessitat ingrés en un llit
d'hospitalització convencional.
Totes estes alternatives, per al millor exercici de les seues activitats, es
coordinen funcionalment entre si així com amb la resta de les unitats i servicis
de l'hospital i resta de dispositius sanitaris existents, de forma especial, en
l'atenció domiciliària.

CENTRES DE SALUT PÚBLICA
Són centres d'estructura dependent de la Direcció General per a la Salut
pública destinada a la gestió de les diferents activitats i programes de salut
pública que es desenrotllen en l'àmbit geogràfic de la seua àrea de cobertura.

LOCALITAT D'EXTRACCIÓ PERIFÈRICA (PUNTS FIXOS). CENTRE DE
TRANSFUSIÓ
Estructura on s'articulen els recursos necessaris per a la planificació,
coordinació i millora de l'activitat hemoterápica de la Comunitat Valenciana
amb les característiques, dotació i funcions establides en el Decret 174/1985,
de 28 d'octubre i normativa de desplegament.

HOSPITALS
L'atenció d'hospitalització és aquella prestació sanitària de qualsevol
índole que es realitza als pacients amb necessitat internament.
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Depenent de les característiques i el grau de complexitat de l'atenció
requerida, serà prestada a través dels diferents centres o unitats sanitàries
existents en cada departament i que seran:




Hospitalització convencional
Unitats d'Hospitalització a domicili
Unitats Mèdiques de Curta Estada

L'hospital és la institució sanitària on s'atén la demanda de la població
amb problemes de salut de major complexitat o especificitat o que requerix
internament, actuant com a suport d'altres estructures sanitàries i garantint la
continuïtat de l'atenció integral al pacient.
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