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04/07/14                    Nota de premsa  
 
                      

Més de 200 dones de Barcelona resolen els seus dubtes 

durant l’embaràs i el postpart per videoconferència amb 

les llevadores del centre d’atenció primària 
 

 Aquesta iniciativa, que inicialment anava dirigida només a l’atenció a 

dones embarassades i al postpart, es valora estendre-la en un futur a 

tot tipus de consultes relacionades amb la salut sexual i reproductiva 

 

 Els serveis d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de l’Àmbit 

d’Atenció Primària Barcelona Ciutat de l’Institut Català de la Salut van 

ser dels primers en incorporar en la seva cartera de serveis la 

possibilitat de la consulta per videoconferència  

 

Ja són 223 les dones usuàries del Programa d’atenció per videoconferència durant 

l’embaràs i el postpart a Barcelona Ciutat. Aquest tipus de consulta al servei d’Atenció a 

la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) de l’Institut Català de la Salut posa en contacte 

visual les dones i les seves llevadores per Internet a través del programa gratuït Skype, 

que permet mantenir videotrucades en temps real. 

 

Durant l’any 2013 i amb la intenció d’estendre el programa a més usuàries, l’ASSIR de 

l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat ha format 60 llevadores per oferir aquest 

servei, i preveu continuar formant-ne més. 

 

Inicialment, aquest tipus de consulta d’atenció a la salut sexual i reproductiva s’adreçava 

a les dones que acabaven de ser mares però alguns equips de l’ASSIR de l’ICS, com els 

de la ciutat de Barcelona, l’han ampliat a d’altres consultes, com aquelles que es deriven 

de l’embaràs o que fan referència a la contracepció. 

 

Atenció completa a la salut sexual i reproductiva a Barcelona Ciutat 

Barcelona Ciutat ofereix la consulta per videoconferència a les seves usuàries des de 

tres grans serveis ASSIR territorials –els de Muntanya, Esquerra i Dreta. Actualment està 

funcionant als centres d’atenció primària (CAP) Chafarinas, Ciutat Meridiana, Rio de 

Janeiro, Guineueta, Horta, Roquetes, Sant Andreu, Turó, Pare Claret, Manso, Numància, 

Carles Ribas i Adrià. Les llevadores d’aquests centres planifiquen les consultes 

telemàtiques en els horaris habituals de visita (de 8 h a 20 h) a petició de les usuàries. 

 

L’experiència va començar el 2009 quan diferents ASSIR de l’ICS de Catalunya –entre 

els quals hi eren els de Barcelona–, van participar en un estudi* d’aquesta intervenció. 
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Els primers que van incorporar les consultes telemàtiques a la seva cartera de serveis 

van ser els ASSIR de la ciutat de Barcelona, del Vallès Oriental i del Vallès Occidental. A 

causa dels bons resultats i de l’alt grau de satisfacció de les usuàries, des de finals de 

2012 i al llarg de 2013 els ASSIR de Vilanova-Garraf, Girona i Lleida també van incloure 

les consultes per videoconferència. Actualment, s’està implantant a l’Alt Pirineu, Cornellà, 

Tarragona, el Barcelonès Nord i el Maresme, i les Terres de l’Ebre. 

 

Les consultes per videoconferència eviten desplaçaments innecessaris 

La llevadora i responsable de l’ASSIR de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat de 

l’Institut Català de la Salut, Cristina Martínez, que també lidera la implantació del projecte 

a tot Catalunya, destaca que les consultes telemàtiques “permeten millorar 

l’accessibilitat, eviten desplaçaments innecessaris i fan possible la participació de la 

parella”. D’altra banda, la consulta per videoconferència amb la seva llevadora permet 

que la mare resolgui els seus dubtes de manera molt més ràpida. 

 

Barcelona, 4 de juliol de 2014 

 

Per a més informació: 

@apicsbcn 

 
Vídeo 
Puerperi Telemàtic a Barcelona Ciutat ICS (1er Premi Ex Aequo 2012 de BSalut  Innovació i 
Gestió Sanitaria, i la revista RISAI) 

 
Blog de l’ASSIR de Barcelona Ciutat 
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