Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
Direcció General de Benestar Social, Família i Atenció a
Persones en Situació Especial
Centre Base d’atenció a persones amb discapacitat i dependència
Servei de Valoració i Atenció primerenca

Taula de coordinació tècnica de la
Xarxa pública d’atenció primerenca de serveis
socials de les Illes Balears

RESUM PROCÉS D’ACCÉS A LA
XARXA PÚBLICA D’ATENCIÓ PRIMERENCA DE LES ILLES BALEARS
D’acord a les especificacions del Decret 85/2010, de 25 de juny, pel qual es regula la xarxa pública i concertada
d’atenció primerenca en l’àmbit dels serveis socials de les Illes Balears

1.- Detecció de la necessitat Un pediatre de salut (Hospital o Centre de Salut) detecta una
d’atenció primerenca
problemàtica de desenvolupament, fa el diagnòstic i la intervenció
mèdica-terapéutica.
Un orientador educatiu (EAP/EOEP) detecta un problema de
desenvolupament que precisa de tractament, fa la valoració i la
intervenció de suport educatiu que precisa.
En ambdues situacions, si amb els recursos de salut i educació no
poden atendre adequadament el problema de desenvolupament:
Orienta i informa a la família de la conveniència d’acudir a la
UDIAP (Unitat de diagnòstic Infantil i Atenció Primerenca). El
pediatre i/o l’orientador facilita informes de l’Infant als
pares/mares o tutors legals
Un professional d’una ’entitat que té concertat un SEDIAP (Servei
de desenvolupament infantil i atenció primerenca) detecta una
problemàtica de desenvolupament, fa la recepció i l’orienta a
acudir a la UDIAP.
El pare/la mare fan la demanda per iniciativa pròpia
2.- El pare/la mare o tutor legal Un auxiliar recollirà la sol·licituds i els informes que s’adjuntin, ho
presenta sol·licitud als punts segellarà d’entrada i serà remès a la UDIAP
d’atenció de la Conselleria
d’Afers Socials
3.- Recepció de la sol·licitud a la Un administratiu revisarà la documentació de la sol·licitud i la
UDIAP
introduirà a la base de dades del Centre Base. Si cal, demanarà que
s’aporti la documentació que falti o sia incompleta
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4.- Revisió tècnica de les L’equip tècnic de la UDIAP estudia i analitza les sol·licituds
sol·licituds per la UDIAP i d’atenció primerenca, sol·licita i intercanvia informació amb els
assignació de cita de valoració
serveis de salut o educatius que atenen/coneixen a l’infant. Fa un
primer cribatge i cita als pares/mares i infants per a la valoració al
mateix dia de neuropediatre, psicòleg i treballador social
5.- Valoració de la idoneïtat L’equip tècnic de la UDIAP fa la valoració d’estimació o no de
d’atenció primerenca i Resolució tractament d’atenció primerenca. Elabora el dictamen tècnic, envia el
d’alta d’atenció primerenca
protocol de derivació al SEDIAP que indica el tipus de tractament:
fisioteràpia, logopèdia i psicològic.
El negociat administratiu tramita la resolució d’aprovació
d’atenció primerenca que es comunica oficialment a la família.
6.- Elaboració de la proposta de L’equip tècnic del SEDIAP que ha rebut el protocol de derivació
PIA pel SEDIAP
disposa de 30 dies des de la seva recepció per realitzar la proposta
de PIA (Objectius, número de sessions, durada, terminis).
El PIA s’acorda amb el pare/la mare o el tutor legal de l’Infant.,
S’envia la proposta de PIA a la UDIAP per a la seva validació i
autorització final.
L’equip tècnic de la UDIAP valida i signa el PIA. Es retorna al
SEDIAP per a l’entrega a la família.
7.- Canvis significatius en el Pla El SEDIAP informarà dels canvis de PIA que sien significatius:
Individual d’atenció (PIA)
canvis en el número de sessions, canvis en els tipus de tractaments.
L’equip tècnic de la UDIAP valida la proposta.
El negociat administratiu introdueix els canvis en la base de dades
de PIA
8.- Comunicació de final de L’equip tècnic del SEDIAP comunica a la UDIAP el final del
tractament i Resolució de baixa tractament indicant els motius per a la seva validació.
d’atenció primerenca
El negociat administratiu procedeix a elaborar la proposta de
resolució de fi de tractament que es comunica oficialment a la
família.
Actualització 1 de setembre de 2011
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