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Andorra la Vella, 26 de Febrer del 2020



OBJECTIUS GENERALS

1 

2

3

Assegurar l’accés a 
informació sobre salut 
sexual i reproductiva, inclosa la 
planificació de la família, 
garantint un servei 
accessible, assequible i 
acceptable per a totes les 
persones usuàries.

Facilitar i promoure les 
decisions responsables i 
voluntàries sobre la procreació 
i sobre mètodes lliurament 
escollits de planificació de la 
família, així com sobre altres 
mètodes que puguin escollir-
se per a la regulació de la 
fecunditat, i assegurar l’accés 
a la informació, l’educació i els 
mitjans necessaris. 

Atendre les necessitats canviants 
en matèria de salut reproductiva 
durant tot el cicle vital, de 
manera que es respecti la 
diversitat de les circumstàncies de 
les comunitats. 



ESTRUCTURA

LLEVADORA

INFORMACIÓ PRÈVIA
ATENCIÓ POSTERIOR A LA 

INTERRUPCIÓ D’UN 
EMBARÀS

GINECOLÒGICA SOCIALLEGAL PSICOLÒGICA



Centres d’Atenció Primària

Centres d’Atenció Primària (CAP)
Presència a tot el territori – 11 Centres- Cita prèvia

Espai destinat a l’atenció sexual i reproductiva que integri de forma àmplia totes les casuístiques que 
afecten a les persones a l llar del seu cicle vital.

Espai amb recursos específics: test VIH, test d’embaràs.

Atenció diluïda i no s’identifica el motiu de consulta.

S’evita la discriminació i la estigmatització de les persones usuàries. 

Accés HCCA

UBICACIÓ I ENTORN



PROJECTE

CIRCUITS D’ATENCIÓ

ATENCIÓ PRESENCIAL: dilluns a divendres de 7:30h- 20:30h.

ATENCIÓ TELEFÒNICA:  191
Dilluns a divendres de 7:30h- 20:30h. 
Atenció efectuada pel CAP de Santa Coloma (7:30-15h) i de La Massana (15-20:30h).

ATENCIÓ TELEMÀTICA: adreça electrònica específica: siad@saas.ad, donen 
resposta les llevadores del programa

Atenció de les derivacions provinent d’altres serveis i derivar quan escaigui.



DERIVACIONS A PROFESSIONALS

01 02 03 04

Social Atenció psicològica Jurista Servei de Ginecologia

2 TS de referència del 
MASHJ

Psicòleg i psiquiatra de 
referència de SM del 

SAAS

Jurista de referència 
del MASHJ

Professional de referència 
de la persona 

Professional de 
ginecologia del

SAAS



PROTOCOLS

01. 02. 03. 04.

DEMANDA

ENTREVISTA 
D’ACOLLIDA

INFORMACIÓ

DERIVACIÓ 
SI ESCAU

EN SITUACIÓ D’EMBARÀS



PROTOCOLS

EN SITUACIÓ POSTERIOR A UNA INTERRUPCIÓ D’EMBARÀS

Informació sobre salut 
sexual i reproductiva i 
mètodes de planificació 
familiar, segons 
recomanacions 
internacionals



CAMPANYA



Gràcies per la vostra atenció

Andorra la Vella, 28 de Novembre del 2019


