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a Gerència Territorial Girona,

ha estat necessari derivar a l’Hospital

Aquest equip PADES, format per pro-

té a càrrec la gestió de l’aten-

Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

fessionals de medicina, infermeria i

ció especialitzada i de l’aten-

el 4,5 % dels pacients. Les derivacions

treball social, amb el suport d’un equip

ció primària de l’Institut Ca-

s’han hagut de fer per qüestions de

de psicologia, dona cobertura a més de

talà de la Salut (ICS) a la Regió Sanitària

complexitat clínica o per necessitat

300.000 persones de l’àrea d’influència

de Girona. L’atenció especialitzada es

de proves complementàries. Aquesta

de les catorze àrees bàsiques de salut

desenvolupa en els diferents equipa-

dada posa en relleu l’alt nivell de reso-

de la zona i dels hospitals Dr. Josep

ments disponibles: l’Hospital Univer-

lució del nou dispositiu, que està pen-

Trueta de Girona i Santa Caterina.

sitari de Girona Dr. Josep Trueta, el

sat per atendre pacients de complexi-

Centre d’Especialitats Güell i l’Hos-

tat baixa i moderada.

També durant el 2018 els centres
d’atenció primària han implementant

pital Santa Caterina de Salt, a través

El Güell també ha acollit el 2018

la programació per motius, un nou

dels serveis conjunts amb l’Hospital

el nou equip del Programa d’aten-

sistema de treball que facilita la gestió

Trueta que especifica la vigent aliança

ció domiciliària i equip de suport

de les peticions dels usuaris, garanteix

estratègica entre l’ICS i l’Institut d’As-

(PADES), que unifica els equips del

la priorització dels casos més urgents

sistència Sanitària. La primària gestio-

Gironès, el Pla de l’Estany i la Selva

i estableix circuits d’actuació per als

na 26 equips d’atenció primària, un

interior, per donar suport a l’atenció

problemes de salut més comuns.

equip d’atenció primària peniten-

primària en l’àmbit de la geriatria i les

ciari, i els diferents dispositius d’aten-

cures pal·liatives. El nou model suposa

A l’àmbit de l’atenció especialitzada

ció continuada, a més d’altres a càrrec

la unificació dels tres equips, gestio-

tot seguit destaquem algunes fites as-

d’aquest nivell d’atenció.

nats per l’ICS, l’IAS i el Mutuam, que

solides en aquest 2018:

El 2018 ha estat l’any de la posada

permet un treball conjunt i coordinat.

En primer lloc, en l’abordatge qui-

en funcionament del nou CAP de Fi-

rúrgic, introduint la robòtica com a

gueres, CAP Josep Masdevall Terra-

pràctica habitual. La primera operació

des, que ha donat l’oportunitat de re-

es va fer el 10 d’abril amb un robot da

organitzar l’atenció sanitària de l’Àrea

Vinci, que uns mesos més tard, al se-

Bàsica de Salut. La cartera de serveis

tembre, ja era substituït per un apa-

del nou centre, que comporta el tanca-

rell més avantguardista, el da Vinci

ment el centre assistencial de Figueres

Xi. Durant el 2018, la robòtica ha anat

Sud, és més àmplia, atès que, a part de

guanyant lloc a la cirurgia per laparos-

medicina de família, infermeria i pediatria, el nou CAP ofereix també odontologia, extraccions de sang, llevadoria i
salut mental.
El 2018 ha suposat també el primer
any de funcionament del Centre d’Urgències d’Atenció Primària Güell,
que ha comportat la concentració de

L’ICS a Girona
gestiona el
Trueta i 27 EAP,
un dels quals
penitenciari

còpia, sobretot en intervencions oncològiques d’alta complexitat de càncer colorectal, ginecològics, urològics i
per cirurgia transoral. Al 2018 s’han fet
81 intervencions de robòtica.
També per la posada en marxa
de la Unitat d’Arrítmies, a finals de
2017. En el seu primer any de funcio-

tota l’atenció urgent de la ciutat de Gi-

nament s’han atès al Trueta 853 pa-

rona les 24 h del dia, amb la realització

cients. D’aquests, 524 pacients han

de 59.453 visites. El 95,5 % de les aten-

rebut atenció a nova sala d’electrofi-

cions realitzades al centre s’han pogut

siologia ―on s’han realitzat un total

resoldre satisfactòriament, i només

de 207 estudis electrofisiològics, que
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han comportat que s’haguessin de fer

l’exercici on s’ha incorporat la tècnica

d’estatines en majors de 75 anys i

146 ablacions. També s’han realitzat

de trombectomia mecànica per al trac-

aposta pel tractament individualit-

247 intervencions per implantar algun

tament agut de l’Ictus.

zat. L’estudi ha estat reconegut per la

tipus de dispositiu cardíac, principal-

Volem destacar també dues no-

Canadian Medical Association com un

tícies relacionades amb els nostres

dels 20 millors d’atenció primària pu-

Durant el 2018 el Trueta ha incorpo-

investigadors. D’una banda, la desco-

blicats l’any 2018. Per fer la seva clas-

rat a la seva cartera de serveis la cirur-

berta d’una variant d’atàxia que rep

sificació, la Canadian Medical Associa-

gia de mapatge cerebral amb el pa-

el nom d’SpinoCerebellarAtaxia48

tion ha comparat 225 estudis que s’han

cient despert. El centre ha apostat per

(SCA48), duta a terme per professio-

publicat en 110 revistes científiques de

formar dos neurocirurgians en aquest

nals del Servei de Neurologia True-

parla anglesa, i prenent com a criteris

tipus de procediments, els quals treba-

ta-IAS, juntament amb el Laboratori

l’orientació envers el pacient i l’evidèn-

llen en equip amb la resta de profes-

de Neurogenètica de la Universitat de

cia científica.

sionals que participen a la operació:

Navarra i el Centre de Diagnòstic Mo-

La docència és molt important als

de neuropsicologia, anestesiologia i

lecular de l’IDIBELL. Aquesta malaltia

nostres centres. El curs 2017-2018

infermeria. El Servei de Neurocirurgia

està causada per una mutació genè-

a Girona es van acollir 1.761 estu-

també durant aquest any ha començat

tica desconeguda fins aleshores, que

diants, 1.124 a dels quals es van for-

a fer cirurgia cerebral guiada per im-

produeix una desconnexió de les vies

mar a l’Hospital Trueta i 637 als centres

munofluorescència, que ofereix mol-

cognitives entre el còrtex cerebral i el

d’atenció primària l’ICS. Aquest volum

ta precisió en l’extirpació de tumors i

cerebel que desencadena un procés

d’alumnes situa la nostra institució

biòpsies cerebrals.

de neurodegeneració que condueix a

com un referent clar d’aprenentatge en

EI 2018 també ha suposat la conso-

la discapacitat de la persona. La des-

l’àmbit de les ciències de la salut del

lidació de les angiografies cerebrals,

coberta ha estat publicada a la revista

nostre territori.

que es van començar a fer a finals de

Neurology del mes d’octubre de 2018.

ment marcapassos i desfibril·ladors.

Cal també felicitar i agrair als mes de

2017. Durant el primer any d’implan-

I de l’altra banda, un estudi liderat

3.600 professionals i treballadors de la

tació de la tècnica, s’han realitzat 123

per investigadors del Grup d’Investiga-

Gerència Territorial de Girona, per la tasca

angiografies diagnòstiques, de les

ció en Salut Vascular de Girona (ISV-Gi-

realitzada i que han vetllat en tot moment

quals 120 han estat cerebrals i tres,

rona), amb el Dr. Rafel Ramos al capda-

en prestar una assistència als pacients i

medul·lars. L’any 2018 també a estat

vant, que qüestiona l’ús generalitzat

ciutadans de qualitat i amb seguretat.
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L’ICS A LA GERÈNCIA
TERRITORIAL GIRONA

L

a Gerència Territorial de l’Institut Català de la Salut a Girona
gestiona 26 equips d’atenció primària (EAP), l’Equip

d’Atenció Primària Penitenciari Figueres i l’Hospital Universitari de Girona
Dr. Josep Trueta, hospital de referència
i el més important de la demarcació.
Aquest centre, que pertany al Sistema
sanitari integral d’utilització pública de
Catalunya (SISCAT), té la responsabilitat
d’oferir assistència especialitzada a la
comunitat, una població aproximada
de 850.699, segons dades del Registre
Central d’Assegurats del CatSalut de
març de 2019. A més, és el centre de referència per a set àrees bàsiques de salut (Banyoles, Celrà, Sarrià de Ter i les de
Girona: Santa Clara, Can Gibert del Pla,
Montilivi-Vila-roja i Taialà).
En total, la Gerència Territorial Girona està formada per un equip humà de
3.628 professionals al 2018; un hospital
de 364 llits (entre els convencionals,
semicrítics i crítics), 11 quiròfans i 107
gabinets i consultes externes; 36 centres d’atenció primària i 103 consultoris
locals, distribuïts per tot el territori que
converteixen l’ICS en la principal empresa proveïdora de serveis sanitaris a
Girona: El 66,6% de la població assignada als equips d’atenció primària de la
Regió Sanitària de Girona, ho estaven en
centres de l’ICS.
L’ICS a Girona disposa de mitjans
diagnòstics i terapèutics avançats i segueix una política que aposta per la do-

L’activitat
en un dia
8.061 visites de
medicina de família

5.650

visites d’infermeria

1.379

cència i la investigació. El seu objectiu
és adaptar-se a les necessitats canviants
de la població per aconseguir una millora contínua de la qualitat assistencial.
L’ICS a Girona, no només aposta per
l’assistència, sinó també per la docència
i la recerca. En aquest sentit, els centres
de l’ICS a Girona, especialment el Trueta, acullen més d’un miler d’estudiants
de formació pregrau, grau i postgrau i fa
una important aposta per la formació

visites de pediatria

continuada dels seus professionals.

409

part de l’Institut d’Investigació Biomèdi-

visites d’odontologia

163

visites de treball social

838 visites

d’atenció continuada

18

visites del PADES

79

Pel que fa a la recerca, l’ICS forma
ca de Girona Dr. Josep Trueta, que lidera
la recerca biomèdica a les comarques
gironines i bona part de la seva producció científica prové de professionals de
l’ICS, essent un institut de recerca amb
bons resultats, tant a nivell quantitatiu
com qualitatiu, pels recursos que té.
L’ICS a Girona manté una aliança
estratègica amb l’Institut d’Assistència
Sanitària amb l’objectiu comú d’assolir
el màxim aprofitament dels respectius

altes

dispositius assistencials, en termes de

41 intervencions

complementarietat i garantia de l’efi-

quirúrgiques majors

202

ciència global de l’oferta de serveis sanitaris per millorar l’atenció de la salut
dels ciutadans del territori. A més, tam-

urgències

bé es mantenen aliances amb altres

848

concrets, com a amb l’Institut Català

consultes externes

71 sessions

d’hospital de dia
Font: Khàlix i SAP Assistencial i BO
(extracció realitzada a maig de 2019)

proveïdors per a àmbits assistencials
d’Oncologia, l’Institut de Diagnòstic per
la Imatge, el Banc de Sang i de Teixits,
el Sistema d’Emergències Mèdiques o
amb els hospitals comarcals de la demarcació.
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L

’Institut Català de la Salut a Girona té convenis i aliances signats
amb diverses entitats assisten-

cials que presten servei a la Regió Sa-

Aliances estratègiques
a la salut dels ciutadans.

de confidencialitat), l’ús dels espais

nitària de Girona. Una d’aquestes, és

El conveni signat entre les dues ins-

i equipaments i la declaració de l’ac-

l’aliança estratègica amb l’Institut

titucions defineix les àrees de treball

tivitat realitzada. També estableix la

d’Assistència Sanitària (IAS). L’ob-

conjuntes, que són els àmbits assis-

constitució d’una Comissió Paritària

jectiu comú de l’IAS i de l’ICS a Girona

tencials que abracen les dues institu-

de Seguiment, integrada per tres re-

és assolir el màxim aprofitament dels

cions, regula la relació entre les dues

presentants de cada institució, per fer

dispositius assistencials, en termes de

entitats i estableix els criteris a seguir

el seguiment i l’avaluació de l’evolució

complementarietat i garantia de l’efi-

pel que fa al finançament i als recur-

del conveni. Les decisions d’aquesta

ciència global de l’oferta de serveis sa-

sos aportats, el personal, la compar-

comissió són vinculants en l’àmbit de

nitaris al territori per millorar l’atenció

tició d’informació (preservant criteris

les seves competències.
Altres convenis que té subscrits

ESTRUCTURA ASSISTENCIAL CONJUNTA IAS-ICS GIRONA

l’ICS Girona són amb les següents

SERVEIS CLÍNICS CENTRALS

SERVEIS CLÍNICS
HOSPITALARIS TRONCALS

entitats:

Coexistència dels dos serveis
assistencials independents de l’ICS
Girona i de l’IAS susceptibles de
compartir un únic cap de servei:
• Servei de Cirurgia General
• Servei de Farmàcia
• Servei de Ginecologia i Obstetrícia
• Servei de Medicina Interna
• Servei de Traumatologia i
Ortopèdia
• Servei de Pediatria

la Imatge (IDI): Totes les proves de

Un únic servei unificat
IAS–ICS Girona:
• Servei d’Anatomia Patològica
(titularitat ICS)
• Unitat de Documentació Mèdica i
Codificació Clínica (titularitat IAS)
• Servei de Laboratori d’Anàlisis
Clíniques (titularitat ICS)
SERVEIS CLÍNICS HOSPITALARIS
NO TRONCALS
Serveis assistencials de l’ICS
Girona que donen suport a l’IAS:
• Servei de Cardiologia
• Servei de Cirurgia Pediàtrica
• Servei de Cirurgia Plàstica
• Servei de Cirurgia Vascular
• Servei de Digestiu
• Servei d’Endocrinologia (UDEN).
• Servei de Medicina Intensiva
• Servei de Neurologia
• Servei d’Otorrinolaringologia
• Servei de Pneumologia
• Servei de Reumatologia
• Servei d’Urologia
Serveis assistencials de l’IAS que
donen suport a l’ICS Girona:
• Servei Sociosanitari de Cures
Pal·liatives
• Servei de Salut Mental
• Servei Sociosanitari de Subaguts
• Servei Sociosanitari de Cures
Pal·liatives

Amb Institut de Diagnòstic per
diagnòstic per la imatge, radiodiagnòstic i medicina nuclear que sol·liciten professionals de l’Hospital
Trueta les realitza l’IDI. Així mateix,
l’IDI col·labora amb l’ICS en la realització de l’activitat de la sala d’intervencionisme vascular.

SERVEIS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

Amb l’Institut Català d’Onco-

Es gestionen des d’una sola
direcció d’atenció primària.
• 29 equips d’atenció primària
(26 de l’ICS, 3 de l’IAS)
• 1 equip d’atenció primària
penitenciari
• 1 equip del PADES ICS
• 1 equip del PADES IAS

logia (ICO): Aquesta entitat des-

ESTRUCTURA DIRECTIVA DE
SUPORT CONJUNT
Es constitueix una estructura
directiva de suport conjunt, de la
qual depenen els equips propis de
cada institució, tot mantenint les
seves identitats.
• Una gerència territorial conjunta
• Una adjuntia a la gerència
territorial conjunta
• Una direcció dels serveis d’atenció
primària
• Una direcció de suport
• Una direcció de tecnologies de la
informació i comunicació
• Una direcció de secretaria tècnica

envolupa tots els serveis de medicina oncològica, radioteràpica i
hematològica de l’Hospital Trueta,
compartint amb l’ICS els processos
d’atenció oncològica.
Amb el Banc de Sang i de Teixits
(BST): El Banc de Sang i de Teixits,
ubicat al Trueta, dona servei a tota
la Regió Sanitària de Girona. Amb
l’objectiu de potenciar la donació
intrahospitalària s’ha creat una
àrea específica i totalment renovada d’hemodonació.
Amb el Sistema d’Emergències
Mèdiques (SEM): El Trueta acull
una base terrestre i una base aèria
del SEM, la qual està dotada d’un
Continua a la pàgina següent ▶
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helicòpter medicalitzat que dona

gui per la prestació conjunta de la

caràcter territorial que tenen alguns

servei a tota la Regió Sanitària.

pediatria, de l’atenció continuada

serveis assistencials de l’Hospital

Amb la resta d’entitat proveï-

o per realitzar productes interme-

Trueta, com és la Unitat de Diabetis,

dores de la Regió Sanitària Gi-

dis. També hi ha convenis subscrits

Endocrinologia i Nutrició (UDEN)

rona: L’atenció primària de l’ICS a

des de l’atenció especialitzada, en-

i la Cirurgia Plàstica, pel qual els

Girona té convenis signats amb la

tre el Trueta i determinats hospitals

seus especialistes presten servei als

resta d’entitats proveïdores, ja si-

comarcals. Cal tenir en compte el

i des dels hospitals comarcals.

Recursos estructurals
ATENCIÓ PRIMÀRIA
Recursos estructurals
Centres d’atenció primària
Consultoris locals
Centres d’urgències d’atenció
primària (CUAP)
Punts d’atenció continuada (PAC)
Serveis de diagnòstic per la imatge

36
103
2
22
1

Recursos assistencials
Equips d’atenció primària
26
Equips d’atenció primària penitenciaris 1
Línies pediàtriques/equips
d’atenció pediàtrica
2
Unitats d’atenció continuada i urgències
de base territorial
4
Serveis d’atenció a la salut sexual i
reproductiva (ASSIR)
1
Unitats del Programa d’atenció
domiciliària i equips de suport
1
Unitats de rehabilitació
1

ATENCIÓ HOSPITALÀRIA
Hospital
1
Quiròfans
11
Unitats de reanimació/punts d’atenció
1/9
Unitats de cirurgia major ambulatòria (CMA)
1
Sales de parts
4
Consultoris de consultes externes
107
Dispositius d’atenció especialitzada (CE Güell)
1
Consultes d’oftalmologia, otorrinolaringologia i al·lèrgies 33
Gabinets d’oftalmologia i otorrinolaringologia
4
Punts d’atenció d’hospitals de dia
21
Boxs d’urgències/punts d’atenció*
33/66
Laboratoris clínics (territorials/urgències)
1
Llits disponibles
364
*Boxos i punts d’atenció resultants de la 1a fase de les obres d’ampliació de
les Urgències. La 2a fase està previst que es posi en marxa l’estiu de 2019
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ACTIVITAT
ASSISTENCIAL

Atenció especialitzada

ACTIVITAT
		

ANY 2018

Altes (inclou urgències de més de 24 h)
19.597
Activitat altes totals
19.293
Altes convencionals
16.612
Altes CMA
2.681
Urgències de més de 24 hores
304
Pes mitjà de les altes (complexitat GRD)
1,2291
Estada mitjana (altes convencionals) (dies)
6,08
Índex d’ocupació (%)
87,21
Mortalitat (%)
3,94
Ingressos
16.611
Ingressos urgents
11.498
Ingressos programats
5.113
Sessions hospital de dia
17.487
Consultes externes
209.344
Primeres visites
63.698
Visites successives
145.646
Índex de reiteració
2,29
Telemedicina (visites)
26.190

L

%VAR

		

1,43
2,00
2,75
-2,37
-25,31
0,61
1,00
0,16
0,56
2,65
2,48
3,04
55,50
0,37
4,45
-1,32
-5,53
20,54

Cirurgia major
Interv. convencionals programades
Interv. convencionals urgents
Intervencions CMA
Índex de substitució de CMA (%)
Cirurgia menor ambulatòria
Urgències
Nivel I Ressuscitació (%)
Nivell II Emergència (%)
Nivell III Urgència (%)
Nivell IV Menys urgent (%)
Nivell V No urgent (%)
Sense assignar triatge (%)
Urgències hospitalitzades
Urgències hospitalitz./Total urg. (%)
Urgències/dia
Ingressos urgents/Total ingressos

ANY 2018

%VAR

10.229
4.435
3.192
2.602
25,44
11.339
73.709
0,47
6,16
46,07
43,32
3,46
0,52
11.166
15,15
201,94
69,22

-0,60
0,09
0,06
-2,55
-1,96
8,84
0,92
6,83
7,85
3,04
-3,24
-11,32
12,16
-4,53
-5,40
0,92
-0,17

Font: SAP Assistencial i CMBD
(extracció realitzada a maig de 2019)

Terciarisme i alta complexitat

’Hospital Trueta és el centre terciari i de referència de la Regió
Sanitària Girona, i com a tal as-

L’Hospital Trueta també és l’únic de

cionista, no només diagnòstica sinó

sumeix la pràctica totalitat de la cirur-

la demarcació que compta amb ser-

també terapèutica, amb l’objectiu de

gia oncològica d’alta complexitat. En

veis de cirurgia vascular, cirurgia car-

poder oferir als usuaris de Girona les

aquest sentit, tal com es mostra en la

díaca, cirurgia maxil·lofacial, cirurgia

millors opcions assistencials sense ne-

taula que hi ha a la pàgina següent, en

pediàtrica, cirurgia plàstica, cirurgia

cessitat d’haver de desplaçar-se fora

els darrers quatre anys ha registrat un

toràcica, endocrinologia, neurocirurgia

de la demarcació.

increment d’un 44% en aquest tipus de

i neurofisiologia, entre d’altres. Al ma-

A més, l’Hospital de Girona és el

cirurgia. Així, mentre que l’any 2015 els

teix temps, s’ocupa de tota l’activitat

referent a la Regió (excepte la zona de

cirurgians del Trueta van realitzar 387

de radiologia i neuroradiologia inter-

l’Alt Maresme) per a l’activació i l’aten-

procediments quirúrgics oncològics

vencionista (de manera conjunta amb

ció urgent dels codis ictus (adult i pe-

considerats terciaris a efectes tarifaris i

l’IDI),

intervencionista,

diàtric), infart, pacient politraumàtic

de planificació del CatSalut, l’any 2018

electrofisiologia cardíaca i hemodinà-

greu (adult i pediàtric) i sèpsia (adult i

n’han fet 556. Les intervencions de càn-

mica.

pediàtric) amb tots els dispositius ma-

endoscòpia

cer de fetge, cervell i recte són les que

Cal destacar aquí la ferma aposta

terials i humans que aquests processos

han registrat un increment més impor-

que ha fet l’Hospital en els darrers anys

impliquen. Durant el 2018, s’han acti-

tant.

per potenciar tota l’activitat interven-

vat 614 codis ictus, 542 codis infart, 215
Continua a la pàgina següent ▶
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codis PPT d’adult i 34 de pediàtrics, i 66

tia isquèmica i codi infart), i la Unitat

codis sèpsia.

de Reanimació Postquirúrgica

L’impuls a l’activitat terciària i d’alta

són

especialització es concreta també en

Les unitats de crítics d’adults i pedià-

les úniques de tota la Regió Sanitària,

la potenciació de la cirurgia cardíaca

trica del Trueta –que inclouen la Unitat

fet que implica que són serveis de re-

que ha fet l’Hospital Trueta en els dar-

de Cures Intensives (UCI) d’adults ni-

ferència per a una població estable de

rers anys amb la posada en funciona-

vell 3, l’UCI pediàtrica, l’UCI neonatal,

735.000 habitants i per a una població

ment del servei estès amb l’Hospital

la Unitat Coronària (que fonamental-

flotant que, en temporada estival, pot

Germans Trias i Pujol de Badalona,

ment tracta pacients amb cardiopa-

superar el milió de persones.

Continua a la pàgina següent ▶

TERCIARISME I PROCEDIMENTS D’ALTA COMPLEXITAT
		

Digestius i hepàtics d’alta complexitat
Cateterisme hepàtic diagnòstic		
Cateterisme hepàtic terapèutic		
Cardiologia d’alta complexitat
Hemodinàmiques diagnòstiques		
Hemodinàmiques terapèutiques		
Tractament arrítmies per ablació		
Cirurgia Major Valvular		
Cirurgia Major Coronària		
		
TOTAL CIRURGIA CARDÍACA
Vascular d’alta complexitat
Procediments en artèria caròtida		
Procediments en aneurisme aorta		
Radiologia intervencionista
Radiologia intervencionista alta complexitat		
Neuroradiologia intervencionista/Trombectomies mecàniques		
Altres tractaments i procediments d’alta complexitat
Procediments clínica del dolor		
Nounats*
Nounats extrems (< 1.500 grs)		
Nounats (1.500 a 2.499 grs) amb complicacions majors		
Nounats (> 2.499 grs) amb complicacions majors		
Cirurgia oncològica AC amb intenció curativa
Càncer d’esòfag		
Càncer d’estómac		
Càncer de pàncrees		
Càncer hepàtic		
Càncer de recte		
Càncer de pulmó		
Tumors benignes i malignes de cervell		
Càncer d’ovaris		
		
TOTAL CIRURGIA ONCOLÒGICA
Transplantaments
Transplantaments de còrnia		
Cirurgia Bariàtrica
Obesitat mòrbida		

2015

2016

2017

2018

77
433

62
482

68
572

63
547

1.546
710
0
39
29
68

1.781
845
0
55
30
85

1.860
925
10
89
49
138

2.145
935
132
103
50
153

58
44

40
62

63
60

78
76

472
0

551
0

655
0

877
9

-

168

502

557

-

-

-

45
72
45

8
36
16
68
77
98
62
22
387

6
32
15
95
127
100
58
19
452

15
34
20
96
135
104
77
26
507

11
35
18
150
101
118
96
27
556

24

25

38

18

35

22

41

49

*Procediment tarifat pel CatSalut l’any 2018
Font: SAP BO i CMBD AH (extracció realitzada a octubre 2019)
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la guàrdia localitzable de 24 hores i

els 365 dies de l’any. Això suposa que

A la taula de Terciarisme i procedi-

l’increment de sessions quirúrgiques

qualsevol pacient que tingui una com-

ments d’alta complexitat relacionem

setmanals, que al 2018 van arribar a

plicació vascular en qualsevol centre

l’activitat dels últims quatre anys dels

quatre. L’any 2018 s’ha tancat amb una

de la Regió Sanitària Girona en aques-

procediments amb tarifa especial del

xifra de 153 operacions realitzades,

ta franja horària té l’oportunitat de ser

Servei Català de la Salut. Hi ha altres

cosa que suposa un increment d’acti-

tractat al Trueta.

procediments d’especial complexitat

vitat de l’11% respecte 2017.

Aquest impuls del terciarisme, es-

que no tenen una tarifa específica (per

La radiologia intervencionista tam-

pecialment en els darrers anys, ha

exemple, els tumors de cap i coll), però

bé ha registrat un increment impor-

vingut acompanyat de l’adquisició de

que sí tenen el seu reflex al pes mig de

tant, del 85,5%, degut a l’ampliació

nous aparells tecnològicament molt

les altes. Hi ha altres procediments,

horària de la guàrdia que es va implan-

avançats. Des de l’any 2015 s’han in-

com els de nounats, que han començat

tar a principi de 2016 i que permet dis-

vertit més de deu milions d’euros en

a tarifar-se de manera especial a partir

posar d’un especialista de 8 h. a 20 h.,

aquest sentit.

de 2018.

L

Pes mig

’any 2018 el pes mig mèdic de
l’Hospital Trueta s’ha situat en
un 0,8699 i el pes mig quirúr-

D’aquesta manera, el Trueta se situa

logia quirúrgica, per darrera de l’Hos-

gic en un 1,7093. En relació a 2017

com un dels hospitals de Catalunya

pital de Bellvitge, que no disposa de

l’augment de la complexitat ha estat

amb un mix de complexitat més alt i,

les especialitats de pediatria ni d’obs-

d’un 3,26% en les altes mèdiques i

entre els centres de l’ICS, el primer en

tetrícia. Els gràfics següents mostren

d’un 4,17% en les altes quirúrgiques.

patologia mèdica i el segon en pato-

aquesta tendència:

PES MIG MÈDIC

2015

2016

2017

2018

1,0000
0,9000
0,8000
0,7000
0,6000
0,5000
0,4000
0,3000
0,2000
0,1000
0,0000

VI

VC

AR

JX

DT

PES MIG QUIRÚRGIC

GT

2015

BE

2016

VH

2017

ICS

VC

AR

JX

DT

GT

BE

VH

2017

2018

VI
VC
AR
JX
DT
GT
BE
VH
ICS

0,7045
0,6430
0,6877
0,6874
0,8424
0,7617
0,7694
0,7266
0,7327

0,7404
0,6799
0,7019
0,7420
0,8699
0,7495
0,8029
0,7724
0,7639

		

2017

2018

VI
VC
AR
JX
DT
GT
BE
VH
ICS

0,9469
1,1243
1,2397
1,2873
1,6409
1,4377
1,6870
1,4720
1,4378

1,0696
1,1658
1,3624
1,4072
1,7093
1,6134
1,8010
1,5861
1,5541

2018

1,0000
0,9000
0,8000
0,7000
0,6000
0,5000
0,4000
0,3000
0,2000
0,1000
0,0000

VI

		

ICS
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E

Grups relacionats
amb el diagnòstic
(GRD) més complexos

ls grups relacionats amb el
diagnòstic (GRD) són un sistema de classificació dels

pacients amb patologia aguda hospitalitzats. Cada grup és força homogeni clínicament i representa un
consum de recursos similar. Cada

són una eina de gestió, que permet

rúrgics més complexos de l’Hospital

GRD porta associat un pes relatiu,

ajustar el finançament dels pro-

Trueta amb un pes major i amb un

que expressa el cost previsible que

cediments que es duen a terme a

mínim de 10 altes. Les altes de 2017

té amb relació al cost mitjà de tots

l’hospital. En les taules següents es

es mostren amb els mateixos codis

els pacients hospitalitzats. Els GRD

presenten els 20 GRD mèdics i qui-

de 2018.

GRD MÈDICS MÉS COMPLEXOS
NOM GRD (APR35)

SEVERITAT

ALTES 2017

ALTES 2018

Pes GRD

3
4

3
31

11
36

5,2462
5,0995

2
3
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
2
4
4

8
32
20
1
9
22
104
9
9
28
0
16
13
9
18

12
20
25
17
14
18
82
13
10
12
10
22
18
13
18

3,8806
3,7940
3,4625
3,3171
2,9035
2,8009
2,7808
2,4252
2,1886
2,1237
2,0927
2,0170
2,0084
1,9368
1,9239

3
4
3

14
29
18

34
42
23

1,8833
1,8720
1,7489

SEVERITAT

ALTES 2017

ALTES 2018

Pes GRD

4
4
4
4

36
34
17
19

30
32
15
21

14,4234
10,4701
8,5350
7,2761

4

7

10

7,1402

Nounat, pes 1500-1999g amb síndrome de distress
respiratori o altra condició respiratòria major
Malalties aparell respiratori amb ventilació assistida > 96h
Nounat, pes 1500-1999g amb síndrome de distress
respiratori o altra condició respiratòria major
Malalties aparell respiratori amb ventilació assistida > 96h
Hemorràgia intracranial
Cateterisme cardíac per a altres malalties no coronàries
Parada cardíaca i shock
ACVA i oclusions precerebrals a/infart
Septicèmia i infeccions disseminades
Convulsions
Altres diagnòstics de l’aparell circulatori
Infeccions i inflamacions pulmonars
Leucèmia aguda
Fallada respiratòria
Infeccions bacterianes i tuberculoses del sistema nerviós
Altres malalties respiratòries exclòs signes, símptomes i diag. menors
Insuficiència cardíaca
Nounat, pes >2499g amb síndrome de distress respiratori
o altra condició respiratòria major
Altra pneumònia
Trauma significatiu múltiple sense procediment quirúrgic

GRD QUIRÚRGICS MÉS COMPLEXOS
NOM GRD (APR35)

Traqueotomia a/VM 96+ hores amb procediment extensiu
Traqueotomia a/VM 96+ hores sense procediment extensiu
Procediments de vàlvules cardíaques sense IAM o DP complex
Craniotomia excepte per trauma
Procediments musculoesquelètics i altres per trauma
múltiple significatiu

Continua a la pàgina següent ▶
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NOM GRD (APR35)

Procediments majors sobre estómac, esòfag i duodè
Procediments de vàlvules cardíaques sense IAM o DP complex
Malalties infeccioses i parasitosis incloent VIH amb
procediment quirúrgic
Procediments majors sobre l’intestí gros
Procediments majors sobre l’intestí prim
Implantació de desfibril·lador cardíac
Procediments de fusió dorsal i lumbar exc per escoliosi
Bypass coronari sense IAM o diagnòstic principal complex
Procediments cardiovasculars percutanis amb IAM
Craniotomia excepte per trauma
Procediments de vàlvules cardíaques sense IAM o DP complex
Implantació de desfibril·lador cardíac
Procediments musculoesquelètics i altres per trauma
múltiple significatiu
Bypass coronari sense IAM o diagnòstic principal complex
Procediments arterials d’extremitats inferiors

SEVERITAT

ALTES 2017

ALTES 2018

Pes GRD

4
3

12
39

16
21

6,2422
5,2697

4
4
4
2
3
3
4
3
2
1

24
0
0
3
9
9
43
27
18
11

17
15
27
11
11
10
46
27
27
49

5,2612
5,2230
5,1024
5,0650
4,8954
4,3812
4,2099
4,1433
4,1144
3,9589

3
2
3

22
13
0

21
11
46

3,7112
3,5049
3,2961

SEVERITAT

ALTES 2017

ALTES 2018

Pes GRD

4
4
3

4
2
1

2
3
4

20,7070
17,1438
14,6050

4
3

3
3

2
1

12,9826
12,0471

4

1

2

10,3828

3
4

3
2

5
1

9,5578
8,4531

3

3

5

7,6970

2

0

4

7,0979

2
3

2
4

9
2

5,5700
5,3299

3

3

11

5,2462

4
4
4
3
2

11
4
6
7
2

6
3
1
2
2

5,1838
5,0995
5,0850
4,5139
4,5076

2
3

8
0

12
1

3,8806
3,6752

GRD MÈDICS PEDIÀTRICS MÉS COMPLEXOS
NOM GRD (APR35)

Nounat, pes 500-749 g. sense procediment major
Nounat, pes 750-999 g. sense procediment major
Nounat, pes 500-749 g. sense procediment major
Nounat, pes 1.000-1.249 g. amb anomalies majors amb síndrome de
distress respiratori, altres majors respiratoris o altres anomalies majors
Nounat, pes 750-999 g. sense procediment major
Nounat, pes 1.250-1.499 g. amb anomalies majors amb síndrome de
distress respiratori, altres majors respiratoris o altres anomalies majors
Nounat, pes 1.000-1.249 g. amb anomalies majors amb síndrome de
distress respiratori, altres majors respiratoris o altres anomalies majors
Nounat, pes 1.500-1.999 g. amb anomalies majors
Nounat, pes 1.250-1.499 g. amb anomalies majors amb síndrome de
distress respiratori, altres majors respiratoris o altres anomalies majors
Nounat, pes 1.000-1.249 g. amb anomalies majors amb síndrome de
distress respiratori, altres majors respiratoris o altres anomalies majors
Nounat, pes 1.250-1.499 g. amb anomalies majors amb síndrome de
distress respiratori, altres majors respiratoris o altres anomalies majors
Nounat, pes 1.500-1.999 g. amb anomalies majors
Nounat, pes 1.500-1.999 g. amb síndrome de distress respiratori o
altra condició respiratòria major
Nounat, pes >2.499 g. amb síndrome de distress respiratori o
altra condició respiratòria major
Malalties Ap. Respiratori amb ventilació assistida > 96h
Nounat, pes >2.499 g. amb anomalies majors
Nounat, pes 1.500-1.999 g. amb o sense altra condició significativa
Nounat, pes 1.250-1.499 g. amb o sense altra condició significativa
Nounat, pes 1.500-1.999 g. amb síndrome de distress respiratori o
altra condició respiratòria major
Nounat, pes 2.000-2.499 g. amb anomalies majors
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GRD QUIRÚRGICS PEDIÀTRICS MÉS COMPLEXOS
NOM GRD (APR35)

SEVERITAT

ALTES 2017

ALTES 2018

Pes GRD

4
4
4

2
2
1

2
1
1

24,5508
14,2373
9,7375

4
4
3

0
0
0

1
1
1

7,1402
5,2230
4,1433

3
1

2
0

1
1

3,7112
2,7459

3
2

0
0

1
1

2,6008
2,4956

2
3

0
0

1
1

2,2469
2,1896

2
2
3
2
1
2
2
1

0
0
0
0
1
0
0
1

1
1
1
2
1
2
2
1

1,9110
1,9051
1,8766
1,7964
1,7856
1,7849
1,7475
1,7372

Nounat, pes <1.500 g. amb procediment major
Nounat, pes 1.500-2.499 g. amb procediment major
Nounat, pes >2.499 g. amb altres procediments majors
Procediments musculoesquelètics i altres per trauma
múltiple significatiu
Procediments majors sobre l’intestí gros
Craniotomia excepte per trauma
Procediments musculoesquelètics i altres per trauma
múltiple significatiu
Procediments de fusió dorsal i lumbar exc per escoliosi
Infeccions postoperatòries, posttraumàtiques i d’altres
dispositius amb procediment quirúrgic
Craniotomia per trauma
Procediments musculoesquelètics i altres per trauma
múltiple significatiu
Fundoplicació gàstrica
Procediment amb un diagnòstic de rehabilitació, cures
posteriors o altres contactes
Procediments majors sobre estómac, esòfag i duodè
Apendicectomia a/diagnòstic principal complex
Altres cirurgies significatives de maluc i fèmur
Craniotomia per trauma
Empelt pell per diagnòstics pell i teixit subcutani
Procediments majors sobre l’intestí gros
Altres procediments majors sobre cap i coll

E

Farmàcia

ls objectius estratègics del Trueta en l’àmbit de la farmàcia són
promoure la prescripció salu-

dable i de qualitat dels medicaments;
fomentar l’ús racional, segur i adequat
dels medicaments i dels productes sanitaris; promoure la qualitat, l’equitat
d’accés i la gestió eficient de la prestació farmacèutica i millorar els resultats de salut de la població.
La despesa total farmacèutica
l’any 2018 a l’Hospital Universitari de
Girona Dr. Josep Trueta ha estat de
14.192.589,29 euros, amb una disminució del 6,87% respecte a l’any 2017.

DISTRIBUCIÓ DE CONSUMS PER ÀMBIT
		
		

Unitats hospitalització
serveis generals
Urgències
Consultes externes
Pacients ambulants i externs
Hospital dia no facturable
Atenció primària
Despesa total
Despesa total sense
tractament d’hepatitis C

2017
en euros

2018
en euros

%
Variació

2.999.632,48
348.024,18
31.939,14
11.655.799,23
39.196,73
165.617,57
15.240.209,33

3.460.323,02
356.408,1
20.411,67
10.137.571,44
34.491,54
193.383,61
14.192.589,29

8,75
2,40
-36,09
-15,36
-12,01
16,76
-6,87

14.104.581,17

13.779.024,73

-2,31
Font: SAP Argos
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MEDICACIÓ HOSPITALÀRIA DE
DISPENSACIÓ AMBULATÒRIA
(MHDA)

S

egons el grau de complexitat i multidisciplinarietat de
l’atenció sanitària i el seguiment de l’evolució de l’es-

tat de salut del pacient, cal diferenciar els medicaments
amb recepta mèdica que es dispensen a les oficines de
farmàcia dels medicaments hospitalaris de dispensació
ambulatòria (MHDA). A l’Hospital Trueta, la despesa generada d’MHDA l’any 2018 ha estat de 10.127.571,44 euros
(71,4% de la despesa global). S’ha produït una disminució
del 13,1% respecte a l’any 2017.
Els 15 fàrmacs que més s’han consumit ambulatòriament al Trueta són:
ANY 2017
NOM COMERCIAL

Humira (Crohn, colitis ulcerosa,
malalties reumàtiques)
Hormona de creixement
Triumeq (VIH)
Infliximab (Crohn, colitis ulcerosa)
Enbrel
Harvoni (Hepatits C)
Entyvio
Truvada (VIH)
Vipriv vial (M. Gaucher)
Epclusa
Rezolsta
Plangamma (Immunoglobulines)
Simponi
Atripla (VIH)
Stelara (dermatologia, digestiu)

IMPORT

%VAR

1.318.782,32
935.570,27
522.161,23
443.598,66
421.353,81
406.910,50
357.079,09
337.169,08
324.431.94
321.309,90
290.934.89
247.134,52
245.341,17
234.260,20
219.154,16

11,64
8,26
4,61
3,92
3,72
3,59
3,15
2,98
2,86
2,84
2,57
2,18
2,17
2,07
1,93

IMPORT

%VAR

1.130.224,54
863.770,27
674.239,96
365.503,54
313.764,87
307.791,14
255.695,45
252.465,58

11,08
8,54
6,67
3,62
3,10
3,04
2,53
2,50

231.439,82
228.023,29
225.589,00
222.248,42
195.325,06
189.912,34
176.957,60

2,29
2,26
2,23
2,20
1,93
1,88
1,75

ANY 2018
NOM COMERCIAL

Humira (Crohn, colitis ulcerosa,
malalties reumàtiques)
Hormona de creixement
Triumeq (VIH)
Entyvio
Genvoya
Rezolsta
Simponi
Xolair
Enbrel xeringa (malalties
reumàtiques, dermatologia)
Plangamma (Immunoglobulines)
Maviret
Remicade
Vipriv via (M. Gaucher)
Prolastina
Eylea

MEDICACIÓ
INTRAHOSPITALÀRIA

L

a despesa generada per a la medicació intrahospitalària a l’any 2018 a l’Hospital Dr. Josep Trueta

ha estat de 3.816.731,12€ (26,9% de la despesa global)
amb un augment del +15,36% respecte el 2017.
Els 15 fàrmacs que representen un major percentatge de despesa intrahospitalària al Trueta són:

ANY 2017
PRINCIPI ACTIU

Nutrició Parenteral
Sugammadex sòdic
Alteplasa
Inmuglobulines
Complex de protrombina
Daptomicina
Abciximab
Fisiològic 50 ml
Iomeprol
Fisiològic 100ml
Fibrinogen
Fisiològic irrig
Paracetamol
Fisiològic 500 ml

IMPORT

%VAR

207.606,08
178.041,21
109.712,23
103.989,66
98.008,85
97.530,43
91.793,79
90.067,55
84.731,74
75.512,67
67.367,81
64.873,85
60.855,77
60.513,08

6,08
5,21
3,21
3,04
2,87
2,86
2,69
2,64
2,48
2,21
1,97
1,90
1,78
1,77

IMPORT

%VAR

262.019,85
239.191,68
125.228,52
119.974,40
115.428,91
109.794,91
107.142,78
96.518,93
93.576,63
80.831,09
78.328,39
70.596,24
69.412,34
66.716,09

6,96
6,35
3,33
3,19
3,07
2,92
2,92
2,85
2,48
2,15
2,08
1,87
1,84
1,77

ANY 2018
PRINCIPI ACTIU

Nutrició Parenteral
Sugammadex sòdic
Inmunoglobulines
Complex de protrombina
Fibrinogen
Alteplasa
Adhesiu de fibrina (Tachosil)
Fisiològic 50 ml
Iomeprol
Daptomicina
Fisiològic 100 ml
Albumina Humana
Nutrició Enteral
Fisiològic IRRIG

COST MITJÀ DE MEDICAMENTS/ESTADA-DIA
(despesa hospitalització + serveis generals/estades)
29,86€
29,60€
27,26€
27,13€
2015

2016

2017

2018

COST MITJÀ DE MEDICAMENTS/MALALT
(despesa hospitalització + serveis generals/ingressos)
210,85€

2015

190,21€

2016

218,42€
149,72€
2017

2018
Font: GIBI/BO
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Atenció primària
ACTIVITAT
		

ANY 2018

%VAR

		

ANY 2018

%VAR

Visites EAP		
3.868.392
1,6
Visites CUAP i PAC		
305.847
2,9
Medicina de família		
1.991.108
1,2
Visites presencials:
92,8%
2,9
Visites presencials:		
77,4%
-2,0
		
Al centre
89,1%
0,6		
		
Al centre
75,2%
-2,6
A domicili
3,7%
-9,7
		
A domicili
2,2%
26,8
Visites no presencials: 		
7,2%
-1,6
Visites no presencials: 		
22,6%
7,4
		
Telefòniques
7,2%
-1,6
		
Telefòniques
11,7%
-6,5
Visites PADES		
4.540
4,3
		
Telemàtiques
10,9%
27,7
Visites presencials:
33,4%
-6,9
Pediatria		 340.510
-1,6
		
Al centre
4,4%
-19,4
Visites presencials:
90,6%
-0,6
		
A domicili
29,0%
-4,7
		
Al centre
90,6%
-0,6
Visites no presencials: 		
66,6%
3,9		
		
A domicili
0,0%
0,0%
Telefòniques
66,6%
3,9
Visites no presencials: 		
9,4%
6,0
POBLACIÓ ASSIGNADA I ATESA
		
Telefòniques
6,5%
-2,4
		
Telemàtiques
2,9%
31,3
566.359 Població assignada
Odontologia		 100.935
3,6
Població assignada atesa 446.995 que
Visites presencials:
94,9%
-0,3
representa un 78,92% de la població assignada
		
Al centre
94,9%
-0,2
Visites no presencials: 					
PROVES DIAGNÒSTIQUES SOL·LICITADES
Telefòniques
5,1%
6,5
LABORATORI CLÍNIC TERRITORIAL GIRONA
		
Telemàtiques
1,4%
43,9
6.038.175
5.720.731
Infermeria		 1.395.491
2,7
Visites presencials:
85,7%
0,7
		
Al centre
80,2%
-1,0
		
A domicili
5,5%
3,6
Visites no presencials: 		
14,3%
4,6		
725.107
Telefòniques
9,6%
-4,7		 681.428
Telemàtiques
4,7%
30,7
Treball Social		
40.348
6,3
Visites presencials:
48,6%
-2,0
2017
2018
2017
2018
		
Al centre
44,3%
-2,5
Peticions
Proves totals
		
A domicili
4,2%
3,5
Visites no presencials: 		
51,4%
1,9
PROVES DE RADIODIAGNÒSTIC SOL·LICITADES
		
Telefòniques
50,7%
0,9
32.505
2017
		
Telemàtiques
0,7%
305,5
2018
33.955

ASSIR
65

14.042

Dones ateses

Homes atesos

GESTANTS ATESES QUE HAN PARIT

949

El 96,10%
dels casos se’ls
ha fet atenció al
puerperi

Un total de 308
puerperes han
participat en
grups d’alletament
matern

IVE
FARMACOLÒGICA
2018 ASSIR
GIRONÈS –PLA DE L’ESTANY

Un total
de 101
Interrupcions
voluntàries de
l’embaràs (IVE)
farmacològiques
Font: Khàlix (extracció realitzada a maig de 2019)
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E

Estratificació de la
població assignada

ls professionals de l’atenció
primària de l’ICS Girona donen
servei a prop de 450.000 per-

sones, cosa que representa dues ter-

GRUPS DE MORBIDITAT AJUSTATS (GMA)

ceres parts de la població de la Regió
Sanitària. Per tal de poder adaptar els

		

recursos a les necessitats assisten-

Pacients amb neoplàsies actives
Pacients amb malaltia crònica en 4 o més sistemes
Pacients amb malaltia crònica en 2 o 3 sistemes
Pacients amb malaltia crònica en 1 sistema
Embaràs i part
Pacients amb malaltia aguda
Població sana
Grups de Morbiditat

cials de cada persona, els sistemes
sanitaris necessiten agrupar la població en categories, segons els problemes de salut que pateixen. A l’ICS
aquesta classificació es du a terme a
partir d’una eina desenvolupada en
el nostre entorn sanitari, anomenada
grups de morbiditat ajustats (GMA).

ICS Girona AP

5.887
123.828
172.788
124.751
5.233
40.404
89.531
562.422
Font: SISAP

da en un únic GMA); tenen en comp-

en afeccions cròniques, i assignen a

Els GMA són excloents (és a dir,

te la multimorbiditat (el fet de patir

cada individu un nivell de complexi-

que cada persona queda classifica-

més d’una malaltia), especialment

tat determinat.

L

’Estàndard de qualitat assistencial (EQA) és una eina d’avaluació

ESTÀNDARD DE QUALITAT ASSISTENCIAL (EQA)

de la qualitat de l’activitat que

a la prevenció quaternària, és a dir,

objectius d’adequació de la prescrip-

realitzen els equips d’atenció primària

les pràctiques clíniques que, segons

ció com proves diagnòstiques.

que consta de 112 indicadors clínics,

l’evidència científica, aporten poc va-

En la taula següent es mostren

dels quals 29 es refereixen a la quali-

lor afegit o no n’aporten cap. Entre

els principals indicadors clínics a de-

tat diagnòstica. Aquesta eina també

aquestes pràctiques s’inclouen, entre

sembre de 2018 amb el nombre de ca-

inclou indicadors que es refereixen

d’altres, tant aspectes relacionats amb

sos controlats.
P. 16

EQA PACIENTS ADULTS
ÀMBIT GIRONA
		
		

Malaltia cardiovascular
Tractament adequat de la fibril·lació
auricular
Bon control del tractament amb
anticoagulants
Tractament antiagregant en CI/AVC
Control LDL en CI/AVC
Control TA en CI/AVC
Tractaments amb betablocadors de
la CI i IC
Tractament amb IECA o ARAII en la ICC i
en la HTA o DM amb nefropatia
Adequació diagnòstica de la malaltia
cardiovascular
Diabetes mellitus tipus 2
DM2: Cribratge del peu diabètic
DM2: Control HBA1C
DM2: cribratge retinopatia
Control TA en DM
Qualitat del diagnòstic de la DM2
Hipertensió arterial
HTA: Control de la TA
HTA: control de la TA en pacients
amb IRC
Adequació diagnòstica de la HTA
Dislipèmia
Control LDL en pacients amb alt RCV
Dislipèmia: Càlcul del RCV (35-74a)
Adequació diagnòstica
Hipercolesterolèmia
Obstrucció respiratòria crònica
Verificació inhaladors
Adequació diagnòstica de la malaltia
respiratòria
Patologia aguda
Tractament correcte del còlic nefrític
Adequació de tractament en
l’amigdalitis aguda
Adequació del tractament de les ITU
Adequació del tractament de la otitis
aguda no supurada
Altres problemes de salut
Seguiment dels nous casos d’anèmia
ferropènica
Bon control del hipotiroïdisme
Adequació diagnòstica altres
problemes de salut
Activitats preventives
Cribratge del consum d’alcohol
Reducció del consum de alcohol en
bevedors de risc

TOT ICS

PACIENTS AMB
BON CONTROL

% SOBRE EL
TOTAL DE CASOS

PACIENTS AMB
BON CONTROL

% SOBRE EL
TOTAL DE CASOS

8.217

93,78

81.444

93,336

4.904
13.327
6.133
7.689

92,337
93,196
66,518
69,843

38.077
140.610
61.665
81.852

91,882
93,572
63,986
71,934

7.367

76,501

76.278

77,796

9.832

79,728

107.191

78,571

6.329

76,93

81.810

79,352

18.292
17.833
15.025
20.610
39.997

70,91
69,365
81,591
79,594
96,861

192.712
191.226
153.170
222.206
436.480

70,592
70,293
81,219
81,087
96,711

31.018

69,942

322.978

69,712

4.892
2.571

82,831
76,93

53.715
27.363

84,094
77,042

1.827
32.499

71,76
95,507

18.352
398.979

70,514
95,382

1.592

85,868

20.614

88,389

4.105

88,015

51.461

90,395

41.182

78,493

443.432

76,777

4.097

93,624

44.032

93,51

21.699
11.831

83,093
69,545

218.371
107.325

81,471
69,354

2.063

50,75

21.720

45,851

535
6.991

35,81
73,551

5.920
67.100

36,012
72,429

27.087

86,77

304.190

85,91

223.875

66,664

2.233.641

66,381

1.789

43,773

17.426

47,655
Continua a la pàgina següent ▶
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ÀMBIT GIRONA
		
		

Reducció de pes en obesitat i sobrepès
Abstinents en població risc
Cessacions tabac
Millora de l´activitat física en pacients
insuficientment actius amb FRCV
Adequació diagnòstica obesitat
Vacunacions
Vacunació de la grip en majors
de 59 anys
Vacunació de la grip població de risc
Cobertura vacunació antipneumocòccica
en majors de 64 anys
Cobertura vacunació antitetànica en
majors de 39 anys
VHC: vacunació anti-VHB i anti-VHA
Vacunació triple vírica adult
ATDOM
Valoració integral de les persones
en ATDOM
Valoració del risc d’úlceres per pressió
en persones ATDOM
Assolir un ambient segur a la llar en
persones ATDOM
Sobrecàrrega del cuidador dels
pacients en ATDOM
Valoració social
Valoració social en persones
dependents
Valoració social en ancians fràgils
Prevenció quaternària
RCV baix amb hipolipemiants
mal indicats
Noves estatines mal indicades
Inadequació de la prevenció de la
gastropatia amb IBP
Tractament correcte de la
hiperuricèmia asimptomàtica
Tractament mal indicat en l’osteoporosi
amb baix risc de fractura
Adequació de tractament en la
gastroenteritis aguda
Adequació del tractament de la
bronquitis aguda, CVA i grip
Ús incorrecte PSA
Persistència d´estatines mal indicades
Ús incorrecte del PSA en majors de 70
Odontologia
Exploració bucodental en pacients
diabètics

TOT ICS

PACIENTS AMB
BON CONTROL

% SOBRE EL
TOTAL DE CASOS

PACIENTS AMB
BON CONTROL

% SOBRE EL
TOTAL DE CASOS

23.801
77.991
3.744

34,602
73,586
5,46

234.332
819.616
42.600

36,49
74,339
6,167

5.828
48.321

44,333
93,74

49.926
472.219

46,584
93,006

45.349
5.717

39,481
17,819

537.881
54.288

43,626
17,37

37.637

60,413

422.731

62,72

158.067
1.047
66.373

70,761
49,201
39,648

1.459.857
11.219
601.623

63,886
50,045
36,651

4.599

95,733

44.372

95,799

1.414

95,929

18.543

97,528

273

94,138

4.407

93,547

2.582

94,44

28.519

94,669

3.120
2.087

93,079
91,175

44.148
32.719

94,586
91,361

7.739
984

4,272
0,501

104.478
12.087

5,812
0,616

9.418

48,213

104.621

48,008

16.152

96,441

147.651

96,111

2.417

1,046

41.998

1,767

15.635

97,003

183.988

97,082

32.566
5.607
735
1.459

83,509
10,046
0,374
11,366

341.353
60.308
8.672
14.466

83,265
11,062
0,442
11,353

2.856

11,088

31.329

11,454
Font: SISAP
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EQA PACIENTS PEDIÀTRICS
ÀMBIT GIRONA
		
		

PACIENTS AMB
BON CONTROL

Activitats preventives
Cribratge de metabolopaties congènites
Cobertura vacunal sistemàtica infantil
Cobertura PAPPS pediàtric el primer
any de vida
Cobertura PAPPS pediàtric el segon
any de vida
Cribratge de tabaquisme passiu a
menors de 3 anys
Manteniment de la lactància materna
fins als 3 mesos
Immunització enfront la varicel·la als 12 anys
Cribratge obesitat entre els 6 i 14 anys
Cribratge opacitats oculars abans
dels 3 mesos
Cribratge estrabisme abans dels 18 mesos
Cribratge ocular abans dels 7 anys
Cobertura vacunació antigripal en
infants de risc
Cribratge hàbits tòxics en adolescents
Primovacunació infantil
Cobertura vacunal dels 4 als 7 anys
Vacunació en adolescents
Registre de les al·lèrgies medicamentoses
Detecció precoç dels trastorns de
l’esfera autista

TOT ICS

% SOBRE EL
TOTAL DE CASOS

PACIENTS AMB
BON CONTROL

% SOBRE EL
TOTAL DE CASOS

4.530
72.407

97,336
92,028

42.506
672.632

97,163
93,296

4.377

91,819

40.501

92,413

4.532

89,921

42.643

91,749

13.556

96,217

129.484

96,535

3.675
5.318
43.972

82,677
92,262
89,775

33.430
47.648
405.219

79,267
91,784
90,899

4.350
4.495
4.772

97,709
91,121
88,256

41.340
42.624
44.489

97,809
93,64
89,826

1.202
4.013
7.981
19.293
25.109
36.213

27,607
79,308
89,054
90,953
93,394
60,858

12.936
38.496
78.107
178.461
233.220
315.355

31,178
82,2
90,256
92,592
94,602
57,832

17

6,007

140

4,95
Continua a la pàgina següent ▶
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ÀMBIT GIRONA
		
		

PACIENTS AMB
BON CONTROL

Salut bucodental
Tractament preventiu de càries als
infants de 7 anys
Exploració bucodental als infants de 12 anys
Exploració bucodental als infants de 7 anys
Exploració bucodental als infants de 5 anys
Patologia aguda
Tractament de la gastroenteritis aguda
Tractament bronquiolitis/bronquitis
aguda en els menors de 24 mesos
Tractament catarros de vies respiratòries
altes (CVA) o grip
Tractament otitis mitjana aguda
no supurativa (2 a 14 anys)
Tractament de l´impetigen
Maneig de les ITU en població infantil
Tractament de les pneumònies en pediatria
Registre dels criteris CENTOR modificats en
nens diagnosticats de faringoamigdalitis
Ús adequat de l’estreptotest
Patologia crònica
Diagnòstic nous casos asma entre 6 i 14 anys
Registre de la gravetat de l’asma
entre 6 i 14 anys
Criteris diagnòstics d’obesitat infantil
Adequació diagnòstica d’obesitat infantil
Tractament de l’asma adequat a la
seva gravetat
Manteniment o reducció del pes en
els nens amb obesitat
Valoració social
Valoració social en nens amb discapacitat

L

’Estàndard de qualitat diagnòstica (EQD) és un conjunt d’indicadors clínics adreçats a millorar la

qualitat del registre diagnòstic a la història clínica d’atenció primària (ECAP).
L’EQD analitza els diagnòstics registrats
pels professionals sanitaris a la història
clínica a partir de cinc dimensions: l’ús
correcte del registre diagnòstic, la con-

TOT ICS

% SOBRE EL
TOTAL DE CASOS

PACIENTS AMB
BON CONTROL

% SOBRE EL
TOTAL DE CASOS

913
5.124
5.193
1.784

57,712
88,651
92,832
35,299

8.162
43.444
44.195
8.071

77,116
83,535
87,61
17,833

8.620

98,267

76.836

98,229

2.872

95,574

27.988

95,587

21.638

98,132

221.286

98,208

2.363
2.005
611
810

65,007
84,102
55,244
75,56

22.093
14.441
4.935
7.154

67,195
86,02
52,008
69,829

5.480
5.240

38,529
84,177

51.375
45.854

41,516
82,051

102

24,878

871

22,885

2.974
3.445
1.561

93,64
78,492
81,557

28.486
32.793
12.752

95,507
79,118
84,495

295

29,738

3.328

36,648

105

4,438

1.173

4,458

701

97,091

7.145

90,363
Font: SISAP

ESTÀNDARD DE QUALITAT DIAGNÒSTICA (EQD)
Adequació diagnòstica de la malaltia cardiovascular
Qualitat del diagnòstic de la DM2
Adequació diagnòstica de la HTA
Adequació diagnòstica Hipercolesterolèmia
Adequació diagnòstica de la malaltia respiratòria
Adequació diagnòstica obesitat
Adequació diagnòstica altres problemes de salut*

76,93
96,86
76,93
85,87
78,49
93,74
86,77

*Engloba la malaltia renal, l’anèmia, osteoporosi, hipotiroïdisme, migranya, demència, la incontinència urinària i la fecal.

cordança entre els tractaments i els

En concret, es mesura la qualitat

ficiència cardíaca (IC), la malaltia renal

diagnòstics, l’adequació dels nous diag-

en el registre diagnòstic de quinze

crònica, la malaltia pulmonar obstruc-

nòstics, la concordança entre els criteris

problemes de salut crònics prevalents

tiva crònica (MPOC), l’asma, l’osteopo-

diagnòstics establerts i els diagnòstics

en atenció primària: la hipertensió ar-

rosi, la incontinència urinària, la incon-

fets, i l’especificitat diagnòstica del grau

terial, la diabetis mellitus tipus 2, la

tinència fecal, l’anèmia, la demència,

funcional o de la gravetat de la malaltia.

hipercolesterolèmia, l’obesitat, la insu-

l’hipotiroïdisme primari i la migranya.
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L

’Estàndard de Qualitat de Prescripció Farmacèutica (EQPF) és

una eina que mesura la qualitat de la

ESTÀNDARD DE QUALITAT DE PRESCRIPCIÓ
FARMACÈUTICA (EQPF)

prescripció de medicaments en l’àm-

terapèutica recolzada per la millor

ajustar d’acord amb la prevalença

bit de l’atenció primària. El conjunt

evidència científica disponible, en

dels problemes de salut prioritzats

d’indicadors que el componen es

l’abordatge dels problemes de salut

i les característiques dels pacients

defineix com el patró d’ús de medica-

propis d’un nivell assistencial.

atesos. A la taula es detallen els re-

ments generat quan s’utilitza l’opció

Aquests patrons s’acostumen a

		

Seguiment recomanacions del PHF-APC
Seguiment recomanacions del PHF-APC
Seguiment recomanacions del PHF-APC (anual)
% biosimilars
INDICADORS GLOBALS
Utilització d’antihipertensius (AHT)
% Sols o associats a recomanats/AHT
% ARAII / (IECA + ARAII)
% fàrmacs recomanats/AHT
Utilització d’antiulcerosos (ULC)
DHD ULC
% IBP recomanats/total IBP
Utilització de medicaments per a patologia
musculoesquelètica
DHD AINE
% fàrmacs recomanats/AINE
DHD condroprotectors
Utilització de medicaments per a l’osteoporosi
DHD medicaments osteoporosi
% fàrmacs recomanats/total fàrmacs osteoporosi
Utilització d’antibiòtics (AB)
DHD AB
% amoxicil·lina + clavulanic/total penicil·lines
% fàrmacs recomanats/AB

GIRONA

0,71
0,03
5,23

27,20
34,23
70,30
94,88
90,28

25,67
80,77
2,01
5,72
63,65
10,18
43,10
71,63

sultats dels EAP de l’ICS l’any 2018.

		

Utilització d’hipolipemiants (HIPO)
% fàrmacs recomanats/HIPO
Utilització de fàrmacs per patologia
respiratòria (asma i MPOC)
% fàrmacs recomanats/asma i MPOC
Utilització d’antidepressius (DEPRE)
DHD DEPRE
% fàrmacs recomanats/DEPRE
% fàrmacs recomanats de segona línia
Utilització d´ansiolítics hipnòtics (ANSH)
DHD ANSH
% fàrmacs recomanats/ANSH
Utilització d’antidiabètics (DIABO)
% fàrmacs recomanats/DIABO
% antidiabètics alternatius a sulfolinurees
recomanades/DIABO
% insulines basals recomanades
Utilització de fàrmacs per a la hiperpàsia
benigna de pròstata (HBP)
% fàrmacs recomanats/HBP
Utilització d’antiespasmòdics urinaris
DHD antiespasmodics urinaris
% fàrmacs recomanats/antiespasmòdics
urinaris

GIRONA

79,90

84,46
63,29
66,51
37,84
61,64
90,53
73,37
59,79
20,11

61,77
3,59
21,68
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MILLORES ASSISTENCIALS
Aquest apartat recull les principals millores assistencials que hem pogut dur a terme a la nostra institució, ja sigui
per l’adquisició de nous equipaments que ens han permès avançar tecnològicament, com per l’esforç i talent dels
professionals de l’ICS a Girona, tant a l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta com a l’atenció primària.

E

l 10 d’abril de 2018 es realitza la
primera operació amb cirurgia
robòtica al Trueta amb un robot

Da Vinci. Set mesos després i amb més

La cirurgia robòtica arriba a
l’Hospital Trueta

de 50 operacions realitzades, el centre
adquireix la darrera versió del robot
da Vinci, el Xi, que és més versàtil que
el model que s’ha estat utilitzant fins
el moment, que va arribar al centre en
règim de préstec mentre s’hi anava introduint la cirurgia robòtica.
Durant el 2018 s’han iniciat en
aquest tipus d’operacions els serveis de Cirurgia General (per operar
tumors de còlon i recte), Urologia
(principalment càncers de pròstata i
cirurgia conservadora del ronyó) Ginecologia (per càncers uterins i ovàrics) i,
uns mesos més tard, Otorrinolaringologia amb la cirurgia transoral. Durant

anatomies complicades, permet una

de manera directa en el pacient ja que

el 2018 s’han realitzat 81 operacions

visualització excel·lent dels punts de

la mida de les incisions és clarament

amb robòtica.

referència anatòmics i s’elimina el

menor, fet que comporta menys risc

El da Vinci aporta grans avantat-

tremolor fisiològic o moviments invo-

de complicacions i infeccions, un mi-

ges, en termes de precisió, ja que

luntaris del cirurgià, així com el can-

llor i més curt període postoperatori,

augmenta el control i redueix el sag-

sament postural després de llargues

menys dolor i, en definitiva, una incor-

nat i la necessitat de transfusions.

hores d’intervenció.

poració més ràpida del pacient a la

Amb el robot és més fàcil l’accés a

L

’Hospital Trueta va realitzar, el
29 de novembre de 2017, la primera angiografia cerebral a un

pacient que havia patit un ictus. Durant
el primer any de realització d’aquesta

Aquests avantatges repercuteixen

vida quotidiana.

El Trueta fa 123 angiografies
cerebrals el primer any de posada
en marxa de la tècnica

prova, s’han fet 123 angiografies diagnòstiques, de les quals 120 han estat ce-

malalts amb estenosis carotídies. Un

retornava al Trueta. El fet que ja es pu-

rebrals i tres, medul·lars. Durant el 2018,

any abans, als pacients a qui s’havia de

guin dur a terme angiografies cerebrals

l’equip de Neurointervencionisme tam-

fer aquesta prova se’ls derivava a cen-

i medul·lars a l’Hospital ha estalviat la

bé ha implantat 4 stents carotidis en

tres de Barcelona i, posteriorment, se’ls

derivació d’aquests pacients.
Continua a la pàgina següent ▶
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Ve de la pàgina anterior ▶

Les angiografies diagnòstiques es
duen a terme en una sala equipada
per fer neuroradiologia intervencionista ―a càrrec de professionals específicament formats, tant del Servei de
Neurologia com del Servei de Radiologia, que gestiona l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI). L’equip està
integrat per un metge del Servei de
Neurologia, especialitzat en neuroradiologia intervencionista, i per personal d´infermeria del Servei de Radiodiagnòstic, amb formació específica.

E

l Trueta ha incorporat a la seva
carta de serveis la cirurgia de
mapatge cerebral amb el pacient

despert. El centre ha apostat per formar

El Trueta incorpora el mapatge
cerebral amb el pacient despert

dos professionals en aquests procediments i dur a terme aquestes cirurgies
de manera rutinària.
Durant el mes de setembre es du a
terme la primera d’aquestes operacions
realitzada íntegrament per professionals
de l’Hospital Trueta, en la que hi participen membres dels serveis de Neurocirurgia, Neurologia (neuropsicologia),
Anestesiologia i infermeria. Durant més
de cinc hores, aquest equip multidisciplinari opera un pacient amb un tumor
cerebral, que va poder ser extirpat àmpliament.
La particularitat d’aquest tipus d’intervenció quirúrgica consisteix en el fet
que el pacient està despert i col·labora
amb l’equip mèdic durant bona part de
l’operació, motiu pel qual ha d’estar in-

que pugui col·laborar). El professional

rurgià senyalitza diferents àrees del cer-

format detalladament del procediment.

de neurocirurgia va estimulant diferents

vell (el que es coneix com a mapatge),

Primer s’anestesia el pacient, moment

parts del cervell a través d’un aparell que

identificant-ne les zones que es poden

en què els neurocirurgians realitzen

transmet impulsos elèctrics i, mentres-

intervenir i les que no es poden tocar.

l’obertura del crani. Aleshores, es proce-

tant, el professional de neuropsicologia

Aquests senyals acaben definint un

deix a despertar-lo (amb un ajustament

realitza al pacient tests de llenguatge

mapa del cervell, gràcies al qual podran

dels fàrmacs anestèsics que permetin

i comprensió. A partir de les respostes

acabar l’operació, després de tornar a

al pacient estar tranquil, sense dolor i

que va donant el pacient, el neuroci-

anestesiar el pacient.
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14 de desembre la Unitat de
Cures Intensives de l’Hospital
Santa Caterina de Salt , coordi-

nada pel Servei de Medicina Intensiva del Trueta, atén el primer pacient.

Entra en funcionament la
nova UCI del Santa Caterina,
coordinada pel Servei de Medicina
Intensiva del Trueta

Aquest nou equipament es configura
com un dels grans projectes de la
Regió Sanitària de Girona en l’abordatge al pacient crític del territori.
La nova UCI està coordinada des
del punt de vista mèdic pel Servei
de Medicina Intensiva de l’Hospital
Josep Trueta, fet que facilita la complementarietat de les unitats d’intensius d’ambdós hospitals, que comparteixen a més del personal mèdic,
els sistemes d’informació i protocols
d’actuació. Així, es tracta d’un sistema
global d’abordatge del pacient crític,

l’Hospital Universitari Dr. Josep True-

mentre que la UCI del Santa Cateri-

amb una classificació d’intensius

ta, amb una UCI de nivell 3 amb 18

na, de nivell 2, atén els pacients crí-

multinivell, treball en equip i distribu-

llits, atén els pacients crítics de més

tics de menys complexitat, tant de

ció multicèntrica del pacient.

complexitat com a centre de referèn-

l’àrea d’influència del propi hospital,

cia de la Regió Sanitària de Girona,

com de la Regió Sanitària de Girona.

Amb

aquest

nou

abordatge,

E

l programa Teleictus s’ha ampliat al 2018 a la comarca del
Ripollès, gràcies a la col·labora-

ció entre els professionals del Servei

El Trueta i Campdevànol
connectats amb Teleictus

d’Urgències de l’Hospital de Campdevànol i els del Servei de Neurologia
de l’Hospital Trueta. Aquest programa
ha estat una millora molt important
per a la Regió Sanitària Girona ja que,
gràcies a un sistema de telemedicina,
quan un pacient pateix un ictus i se’l
deriva a l’Hospital de Palamós o al de
Figueres ―i ara també al de Campdevànol― els professionals que l’atenen

tractament de reperfusió al pacient

de candidats a rebre tractament reca-

al Servei d’Urgències es connecten te-

a l’hospital comarcal mateix. Aques-

nalitzador (trombolític) per desobs-

lemàticament amb els neuròlegs del

ta pràctica permet avançar l’inici del

truir les artèries afectades. Les previ-

Trueta que estan de guàrdia.

tractament, fet que contribueix a eli-

sions són que es puguin realitzar una

L’objectiu d’aquesta comunicació

minar o disminuir les seqüeles de l’ic-

quinzena de connexions a l’any, i que

és que els ajudin amb el diagnòs-

tus i permet una recuperació millor

en el 50 % es pugui avançar a Camp-

tic, per tal que es pugui instaurar el

dels pacients i l’increment del nombre

devànol el tractament trombolític.
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a Unitat d’Arrítmies de l’Hospital
Trueta va entrar en funcionament
el mes de desembre de 2017. Es

compon de la nova sala d’electrofisio-

La Unitat d’Arrítmies del Trueta ha
atès 853 pacients en el primer any

logia, dotada amb un equipament de
primer nivell i amb aparells d’última generació, que ha permès iniciar al Trueta
procediments que fins aleshores no es
feien a Girona i la sala de marcapassos
on s’implanten aquests aparells, activitat que fins aleshores es realitzava als
quiròfans. Durant el 2018, el primer any
de funcionament, a la Unitat d’Arrítmies
s’han atès 853 pacients. D’aquests, 524
pacients han rebut atenció a nova sala
d’electrofisiologia ―on s’han realitzat
un total de 207 estudis electrofisiològics,

Els estudis electrofisiològics són pro-

L’ablació és un procediment pel qual

que han comportat que s’haguessin de

cediments diagnòstics que consisteixen

es crema, mitjançant calor, el focus que

fer 146 ablacions. També s’han realitzat

en la inducció d’arrítmies als pacients

genera les arrítmies, de manera que

247 intervencions per implantar algun

que pateixen taquicàrdies supraventri-

aquest punt queda desconnectat de la

tipus de dispositiu cardíac, principal-

culars, per determinar quina és la causa

resta del cor. De les 146 ablacions que

ment marcapassos (119) i desfibril·la-

que els provoca les palpitacions. Segons

s’han fet al Trueta al 2018, 115 han es-

dors (78). Cal tenir en compte que, du-

els resultats de l’estudi, els pacients han

tat convencionals i 31, complexes, en

rant el 2018 a la sala de marcapassos

de seguir determinats tractaments -com

les quals el procediment necessita més

se’n van implantar 329 addicionals.

ara les ablacions.

feina tècnica.

L

a Unitat de Neonatologia de
l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta ha po-

tenciat durant el 2018 el Programa
d’hospitalització domiciliària (HD)

La Unitat de Neonatologia
implanta un programa
d’hospitalització domiciliària

dels nadons prematurs, un projecte
que ha anat creixent, des que es va

les novetats d’aquest Programa és

posar en marxa a finals de 2016. El

justament aquesta continuïtat assis-

Programa preveu que determinats

tencial, que s’estableix entre tots dos

nadons que compleixin un seguit de

equips.

criteris clínics i socials, i d’acord amb

El Programa d’hospitalització do-

els pares, puguin deixar l’Hospital i

miciliària contribueix a la millora del

anar a casa, des d’on una infermera

desenvolupament del nadó, afavoreix

i una pediatra de la Unitat els faran el

la relació entre pares i fills, facilita als

seguiment. És a dir, el procés d’hos-

natòloga ho considera, dona l’alta a

pares que adquireixin competències

pitalització continua, però en l’entorn

l’infant. En aquest moment l’atenció

i seguretat en la cura dels seus fills,

del domicili familiar en lloc de fer-ho

assistencial es traspassa a l’equip de

millora la corba de pes del nadó i aug-

a l’Hospital. Quan la pediatra neo-

pediatria d’atenció primària. Una de

menta la taxa d’alletament matern.
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Els neurocirurgians del Trueta comencen a extirpar
tumors cerebrals guiats per immunofluorescència

E

l Servei de Neurocirurgia de

nic que provoca una reacció lumínica

àrees més funcionals, com les del

l’Hospital Trueta ha començat

que s’acumula a les cèl·lules tumo-

llenguatge o les motores. La possi-

a aplicar una nova tècnica qui-

rals, i que fa que els tumors es conver-

ble afectació d’aquestes àrees és un

rúrgica, la cirurgia cerebral guiada

teixin en fluorescents sota llum blava.

dels factors més determinants en la

per immunofluorescència, que ofe-

Quan els pacients arriben al quirò-

supervivència després de la cirurgia.

reix molta precisió en l’extirpació de

fan s’aplica un filtre al microscopi que

Gràcies a d’adquisició d’un nou

tumors i biòpsies cerebrals. Consis-

permet visualitzar de color vermell

microscopi quirúrgic d’alta gamma,

teix a administrar als pacients, quatre

les cèl·lules malignes. Això possibilita

amb tres tipus diferents de fluores-

hores abans de la intervenció, una

molta més precisió en les reseccions

cències (vascular, tumoral i veno-

solució ajustada d’àcid aminolevulí-

tumorals per preservar al màxim les

sa), s’ha posat en marxa la tècnica.

E

l Trueta posa en marxa a principis de 2018 les Unitats Funcionals, una àrea que aglutina

l’atenció de forma transversal i mul-

El Trueta posa en marxa les
Unitats Funcionals

tidisciplinar per pacients en procés

processos oncològics, es preveu que

procés assistencial visiten el pacient

de diagnòstic de càncer i en la que hi

aquesta manera de treballar multidis-

al mateix espai i de forma coordinada.

treballen professionals de l’Institut Ca-

ciplinar també s’ampliï a altres patolo-

Les decisions clíniques sobre el diag-

talà d’Oncologia (ICO), l’Institut Català

gies no oncològiques.

nòstic i tractament es prenen conjun-

de la Salut (ICS) i de l’Institut de Diag-

La característica principal de l’àrea

tament en el mateix moment, fet que

nòstic per a la Imatge (IDI). Durant el

de les Unitats Funcionals és que el pa-

facilita que des de la primera visita

2018 s’han operativitzat cinc Unitats

cient no ha de recórrer diferents llocs

s’agilitzin els circuits assistencials i es

Funcionals de processos oncològics:

per tal que el visitin diferents especia-

redueixin els temps entre el diagnòstic

la UF de tumors de cap i coll, la UF de

listes, fet com passava fins aleshores,

i l’inici del tractament.

tumors ginecològics, la UF de càncer

sinó que disposa d’una única porta

La zona de les Unitats Funcionals

de mama (acreditada des del 2014),

d’accés que és compartida per totes

disposa de sis consultoris, una sala de

UF tumors urològics i UF de mieloma.

les especialitats. Això suposa que els

reunions, una sala d’espera, un magat-

Malgrat que ara s’hagi començat per

diferents especialistes implicats en el

zem i una sala administrativa.
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rofessionals del Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

han implantat amb èxit el primer desfibril·lador sense cables, indicat per a

L’Hospital implanta el primer
desfibril•lador subcutani a un
pacient amb arrítmies

persones que pateixen arrítmies ventriculars, potencialment mortals, que
poden ser degudes a infarts, patologies
hereditàries o congènites, o a altres
cardiopaties. Amb aquests nous dispositius subcutanis, les complicacions
relacionades amb la manipulació dels
cables de la connexió amb el cor a través de les venes s’estalvien i això permeten el tractament de les arrítmies en
pacients amb difícil accés vascular.
Els nous dispositius es col·loquen a
sota de la pell, a l’estèrnum, i com que
no es toquen el cor ni els vasos san-

radiologia. També, d’una banda, són

bateria del dispositiu, i, de l’altra, la du-

guinis, la intervenció és més senzilla i

més fàcils d’extreure, fet important ja

rada, d’uns 10 anys, és més llarga que la

no necessita haver de ser guiada per

que s’han de substituir quan s’acaba la

dels dispositius convencionals.

D

urant el febrer, l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep
Trueta posa en funcionament

una cabina de fototeràpia d’última

El Trueta posa en funcionament
una cabina de fototeràpia

generació per al tractament de diverses malalties de la pell. El pacient hi
està dempeus mentre l’aparell emet
radiacions ultraviolades de diferents
tipus i intensitats, a través de diverses
làmpades de dos metres d’alçada que
permeten una irradiació homogènia a
tot el cos.
El sistema està monitorat en tot moment des d’un ordinador controlat per
professionals d’infermera del Servei de
Dermatologia.
Es tracta de l’aparell de fototeràpia
més evolucionat de la Regió Sanitària,
que es destina al tractament de diverses malalties cutànies que tenen en

indicat en les formes extenses de malal-

pacients amb moltes altres afectacions

comú un origen inflamatori, autoim-

ties freqüents, com la psoriasi o l’ècze-

de la pell, ja que el tractament s’ade-

munitari o tumoral. Està especialment

ma atòpic. També s’hi poden tractar

qua a les necessitats de cada usuari.
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l Servei de Digestologia de
l’Hospital de Girona, en col·laboració amb el Servei de Ci-

rurgia General i Digestiva, ha dut a
terme una intervenció pionera consistent a extreure per via endoscòpica tot el recobriment intern de l’esò-

Operació pionera al Trueta per
extreure per endoscòpia el
recobriment intern de l’esòfag
d’una pacient amb càncer

fag. La pacient, una dona de 55 anys,
patia un tipus de càncer (carcinoma
escamós superficial) que en la majoria de casos implica una cirurgia
convencional, per la qual cosa se li
hagués hagut d’extreure l’esòfag. La
dissecció endoscòpica submucosa
que se li fa, li permet conservar l’òrgan fonamental per a la deglució.
Des de 2017 el Servei de Digestologia potencia l’aplicació de tècni-

en estadis inicials, tradicionalment

nova tècnica, cada any es poden fer

ques d’endoscòpia per a neoplàsies

s’erradiquen amb cirurgia conven-

un centenar d’intervencions endos-

incipients de còlon, estómac i esò-

cional, cosa que allarga el procés

còpiques així, la qual cosa evitarà el

fag, que són càncers que, tot i estar

de recuperació del pacient. Amb la

quiròfan i la cirurgia oberta.

L

’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona ha posat en marxa un sistema
de digitalització dels registres de

benestar fetal que es fan a les pacients
durant l’embaràs, així com dels paràme-

El Trueta recull digitalment els
registres de benestar fetal i el
procés del treball de part

tres del treball de part. Aquesta innovació permet incorporar els resultats dels
registres a la història clínica informatitzada, de manera que es puguin consultar des de qualsevol punt pels professionals de ginecologia i obstetrícia. Les
proves de benestar fetal es fan a la fase
final de l’embaràs i controlen els batecs
del fetus i les contraccions uterines, que
majoritàriament es fan a l’Hospital Trueta, al Santa Caterina, al Güell i al CAP
Banyoles.

pacient. Fins ara els resultats d’aquests

que recull els principals paràmetres del

Si en alguna ocasió cal que aquestes

registres s’obtenien en paper i s’havien

treball de part. Es tracta del monitoratge

proves siguin revisades per un profes-

d’escanejar per poder-los incorporar a la

de la vigilància clínica que es fa durant

sional de ginecologia, ara es pot fer en

història de la pacient.

el part i que controla aspectes com ara

temps real des de qualsevol lloc de l’hos-

Al mateix temps, també s’ha incor-

pital. Això estalvia desplaçaments a la

porat la digitalització del partograma —

la freqüència cardíaca del nadó o la dilatació i les constants vitals de la mare.
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D

urant el 2018 s’ha fet una renovació completa de tota la
infraestructura de comunica-

cions de l’hospital que ja estava força
obsoleta (equipament descatalogat

Es destinen 600.000 euros en
renovació d’infraestructura de
comunicacions

amb problemes de suport per part del

cacions i Tecnologies de la Informació

L’arquitectura de la infraestructura

fabricant, amb poques capacitats de

de la Generalitat. L’equipament reno-

de comunicacions s’ha muntat tenint

gestió). S’han canviat tots els equips

vat ha inclòs els switchos de les capes

en compte aspectes de redundància

d’electrònica de xarxa per posar-ne

d’accés, de capçalera, de distribució i

i alta disponibilitat. El projecte ha tin-

de nous homologats amb el model

nucli, així com els controladors Wifi i

gut un cost de 450.000 euros en equi-

de gestió del Centre de Telecomuni-

els punts d’accés Wifi existents.

pament i 150.000 euros en serveis.

Els centres d’atenció primària de l’ICS Girona i l’IAS
impulsen el cribratge de la retinopatia diabètica

S

’estima que el 14 % de la població pateix diabetis mellitus
(DM) tipus 2 i que entre dos i

tres de cada deu afectats presenta
retinopatia diabètica, una de les principals complicacions de la DM. La retinopatia diabètica és la primera causa
de ceguesa entre la població adulta
jove. Detectar-la a temps i iniciar el
tractament evita la progressió de la
ceguesa en prop d’un 90 % dels casos. És per aquest motiu que l’Institut
Català de la Salut (ICS) a Girona i l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) potencien el cribratge de la retinopatia
diabètica des de l’atenció primària,
per facilitar encara més als pacients

tologia. Totes les proves que es feien a

var el seu estat i així poder-hi fer les

l’accés al diagnòstic i al tractament.

la Regió eren estudiades per un grup

actuacions oportunes, en cas que es

Amb aquest objectiu, l’any 2006

reduït de professionals de medicina

detecti patologia. Avui dia, les retino-

el CatSalut va adquirir sis retinògrafs

de família que s’havien format per in-

grafies les fan els professionals d’in-

que va distribuir en diversos centres

terpretar-les.

fermeria dels centres on hi ha els apa-

d’atenció primària de l’ICS a Girona i

Actualment, l’ICS Girona ja dispo-

rells, la imatge s’aboca a la història

que donaven cobertura a la ciutada-

sa d’onze retinògrafs instal·lats als

clínica del pacient i és el seu metge o

nia de tota la Regió Sanitària. Aquests

principals CAP del territori i el 80 %

metgessa de capçalera qui interpreta

aparells permeten treure imatges del

dels metges de família han estat for-

i l’informa del resultat.

fons de l’ull per comprovar el seu es-

mats per interpretar les retinografies.

L’any 2018 als centres de l’ICS a

tat i així poder-hi fer les actuacions

Aquests aparells permeten treure

Girona es van realitzar 12.946 retino-

oportunes, en cas que es detecti pa-

imatges del fons de l’ull per compro-

grafies.
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l Centre d’Urgències d’Atenció
Primària (CUAP) Güell ha realitzat un total de 59.453 visites

durant el seu primer any de funciona-

60.000 visites el primer any de
funcionament del CUAP Güell

ment, amb una mitjana de 296 visites
al dia els caps de setmana i festius i de
110 visites, els laborables. Cal recordar
que el 18 de desembre de 2017 el Güell
va ampliar el seu horari d’atenció a les
urgències, donant cobertura les 24
hores del dia, els 365 dies a l’any (fins
aleshores s’atenien en horari nocturn,
de 20 h a 8 h, i les 24 hores del dia els
festius i caps de setmana).

realitzat 2.030 visites al domicili dels

realitzades al centre s’han pogut resol-

El 95 % de les visites (un total de

pacients, mentre que la resta d’aten-

dre satisfactòriament i només ha estat

56.493) han estat per atendre urgèn-

cions (3.635) s’han pogut resoldre per

necessari derivar a l’Hospital Trueta el

cies; mentre que el 5 % restant (2.960)

altres vies, sobretot telefònica.

4,5 % dels pacients. L’ús d’aquest dis-

han estat visites d’infermeria per a

El balanç del primer any de funcio-

positiu s’ha anat incrementant any

la realització de cures programades.

nament és molt positiu ja que ha de-

rere any, consolidant-se com a centre

De les urgències ateses, s’han visi-

mostrat que té un índex de resolució

d’atenció a les urgències de complexi-

tat al centre 50.828 persones i s’han

elevat. Així, el 95,5 % de les atencions

tat baixa i moderada.

E

l mes de juny es posa en marxa el nou model del Programa
d’atenció domiciliària i equip de

suport (PADES) que unifica els equips

Nou model d’atenció domiciliària
a pacients grans i pal·liatius

del Gironès, el Pla de l’Estany i la Selva
interior. La unificació dels tres equips,
gestionats per l’ICS, l’IAS i el Mutuam,
permet un treball conjunt i coordinat,
atès que fan servir els mateixos protocols i disposen d’un registre comú
d’actuacions. Per facilitar aquesta
coordinació, el nou dispositiu s’ubica
al Centre Güell de Girona.
Aquest equip PADES dona cobertura a més de 300.000 persones de l’àrea
d’influència de les catorze àrees bàsi-

d’infermeria, sis de psicologia i dos

El model dona suport als profes-

ques de salut de la zona i dels hospi-

de treball social a temps parcial, que

sionals de medicina familiar i comu-

tals Dr. Josep Trueta de Girona i Santa

permet una major cobertura horària.

nitària en l’atenció als pacients en el

Caterina del Parc Hospitalari Martí i

La concentració dels professionals i la

procés del final de la vida, atès que

Julià de Salt. D’aquesta manera, la do-

nova organització ha permès ampliar

ofereix una assistència domiciliària

tació de professionals al PADES és de

la franja horària d’atenció i facilitarà la

integral i multidisciplinària, adequa-

tres professionals de medicina, nou

potenciació de l’atenció domiciliària.

da a les necessitats de cada persona.
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ls centres d’atenció primària de
l’Institut Català de la Salut a Girona han implementat un nou sis-

tema de treball, que facilita la gestió de
les peticions dels usuaris, garanteix la

Els CAP implanten la
programació per motius, que
permet guanyar en seguretat

priorització dels casos més urgents i estableix circuits d’actuació específics per
als problemes de salut més comuns.
“Què necessiteu o en què us puc
ajudar?” Aquesta és la pregunta que
fan els professionals d’atenció a la ciutadania quan arriba un usuari a un centre de salut. A partir de la resposta que
dona el pacient, el professional, que
l’atén des del taulell, resol la consulta
amb l’ajuda d’una nova funcionalitat

guretat al pacient i al professional.

lut hagin quedat resolts en el mateix

del programa informàtic de progra-

El personal administratiu visualit-

torn de treball en què ha arribat la pe-

mació que li permet fer una identifica-

za en una sola pantalla els 22 motius

tició i amb el professional que l’equip

ció del problema de salut per garantir

de consulta de baixa complexitat més

ha acordat. També estan identificats

l’eficàcia i l’equitat en la resposta, sigui

freqüents a l’atenció primària. Una de

els 15 motius de sol·licitud d’atenció

quina sigui la via d’entrada de la peti-

les apostes fermes de la nova organit-

més greus que han de ser atesos de

ció, presencial o telefònica, i donar se-

zació és que aquests problemes de sa-

manera immediata.

L’EAP Tordera assoleix la penúltima fase
d’acreditació com a centre que promou la lactància

L

’EAP Tordera ha assolit la tercera
fase d’acreditació de la IHAN (Iniciativa per la Humanització de

l’Assistència al Naixement i la Lactància), d’UNICEF i de l’Organització Mundial de la Salut, un reconeixement de
qualitat en l’atenció a mares i infants
en la lactància i la criança. El de Tordera és l’únic CAP de l’Estat espanyol que
gaudeix ara del tercer nivell d’acreditació, el penúltim abans d’obtenir l’acreditació definitiva, una condició que

fessionals del CAP i dues mares que

CEF, les millores en els espais i mitjans

només tenen cinc centres de tot l’Estat.

actuen com a representants de les fa-

disponibles per a pacients i familiars i

Aquest tercer grau d’acreditació re-

mílies. Les tasques que s’han desenvo-

les activitats de formació i informació

coneix el pla d’accions posat en marxa

lupat els últims anys inclouen la forma-

dirigides als pares. També es garanteix

que lidera una comissió de lactància

ció continuada dels professionals, un

la primera visita dels nadons a les 48

materna, que està formada per pro-

aspecte molt valorat a l’informe d’UNI-

hores després de l’alta hospitalària.
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GESTIÓ ECONÒMICA

a Gerència Territorial Girona
ha gestionat l’any 2018 més de
262 milions d’euros. La majoria
d’aquests recursos provenen

del Servei Català de la Salut (CatSalut)
com a contrapartida a l’activitat assistencial que duem a terme i que queda
fixada en el contracte programa. Com a
empresa pública tenim el deure i l’obligació de gestionar aquests recursos de
manera responsable i de ser transparents en la gestió que en fem.
La despesa màxima assolible inicial
de la Gerència Territorial Girona per
al 2018 ha estat de 260.888.545,01 €.
Aquesta Gerència recull com a principal
font d’ingressos les transferències que
l’ICS a Girona rep del Servei Català de la

M €), a noves accions (2,6 M €), i a la po-

tats en salut de la població, als nous

Salut (CatSalut) com a contrapartida a

sada en marxa del CUAP Güell (0,4 M €).

contractes realitzats per substituir les

l’activitat assistencial que duen a terme

Entre les noves accions cal destacar, per

baixes per IT, i als percebuts per al Pro-

els seus centres i que queda fixada en

a l’atenció primària, els diners rebuts

grama Integral d’Urgències de Catalu-

el contracte programa. Un 6,49 % són

en base al nou model d’assignació de

nya (PIUC). Per la seva banda, a l’Hospi-

ingressos per prestacions sanitàries a

recursos establert pel Departament de

tal Trueta es va posar en marxa la Unitat

tercers obligats al pagament i altres in-

Salut per tal de combatre les desigual-

d’electrofisiologia, amb la implantació

gressos propis. Justament la facturació

de DAI i la realització d’arrítmies per

a tercers va ser notablement superior al

ablació, es van incrementar les sessions

2018 en relació al 2017, ja que va créixer

quirúrgiques de cirurgia cardíaca i es

un 6,41 % (al 2018 s’han ingressat sota

van començar a realitzar artereografies

aquest concepte 16.921.020,78 euros,

cerebrals, entre d’altres.

un milió d’euros més que l’any anterior).
La Gerència Territorial també s’assigna
com a ingressos les transferències per
prestacions no assistencials, així com
els ingressos pels convenis establerts
amb l’ICO i l’IAS.
Comparant el tancament pressupostari de 2018 amb el de l’exercici 2017, hi
ha hagut un increment del 3,34 % de la

L’any 2018
l’ICS Girona ha
complert amb
els objectius
pressupostaris

Pel que fa a les despeses de funcionament, hi ha un increment del 6,26 %
(5 M €). Destaquen les pròtesis (2 M €),
l’adquisició d’altre material sanitari (2 M
€) i de producte intermedi (0,4 M €), despeses que es deuen a la potenciació de
l’activitat de terciarisme, com la posada
en marxa l’electrofisiologia i la cirurgia
robòtica i la potenciació del neuroin-

despesa de personal. En concret s’ha

tervencionisme, la cirurgia vascular i la

augmentat en 5.665.536,09 €, dels quals

cardíaca... També hi ha hagut un incre-

4,4 corresponen a sous i 1,26 a quotes

ment de la despesa de serveis hotelers,

patronals. La meitat d’aquest augment

principalment de la neteja i l’alimenta-

es deu a l’increment retributiu (quasi 2,6

ció de pacients.
Continua a la pàgina següent ▶
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El camp de les inversions ha es-

ments sanitaris deteriorats o obsolets

Cal destacar que la despesa màxima

tat molt similar a l’any anterior, amb

i en adequar i millorar instal·lacions i

assolible inicial va ser corregida poste-

2.156.746,30 €. Destaca sobretot la fi-

espais assistencials a tot el territori.

riorment a nivell de totes les gerències

nalització de l’obra de substitució del

El 2108 l’ICS Girona ha complert

territorials de l’ICS, assignant a Giro-

sistema de canonades verticals d’ai-

amb els objectius pressupostaris i amb

na la quantitat final de 262.914.92 €.

gua corrent del Trueta, amb un cost

les obligacions derivades del seu con-

D’aquesta manera, es va tancar l’any

per aquest any de 800.000 euros. Tam-

tracte programa amb el CatSalut, en

amb un lleuger superàvit, complint

bé s’ha invertit en reposició d’equipa-

termes de provisió de serveis sanitaris.

així amb els objectius corregits.

GERÈNCIA TERRITORIAL GIRONA
					

En Euros

Pressupost inicial 2018 (pressupost 2017 prorrogat)

232.047.275,11

Transferència CatSalut (assignació inicial)

210.887.411,54

Transferència CatSalut MHDA (assignació inicial)

9.364.705,50

Ingressos propis (assignació inicial)

11.795.158,07

Modificacions del pressupost

28.841.269,90

Transferències del Dep de la Vicepresidència, d’Economia i d’Hisenda via Dep Salut

5.798.161,32

Increment retributiu 2017: 1%

1.626.761,06

Increment retributiu 2018: 1,5% gener-juny, 1,75 juliol desembre + 0,20 addicional

2.585.945,36

Recuperació parcial de la paga extra 2012 (20,77%)

1.585.454,90

Transferència CatSalut

15.954.507,13

Noves actuacions 2017 + recurrències 2018 encarregades per CatSalut a l’ICS

2.025.472,59

Noves actuacions 2018 encarregades per CatSalut a l’ICS

4.754.204,31

Per despesa corrent màxima assolible

8.835.590,94

Per despesa màxima assolible de MHDA

339.239,29

Ingressos propis

7.305.593,21

Majors ingressos MHDA

2.361.361,83

Majors ingressos de tercers

4.944.231,38

Generacions de crèdit per ingressos

181.631,33

Fons de Formació Contínua 2018

76.600,00

Ajuts a la investigació

84.200,00

Subvenció per donació de transplantaments d’òrgans

7.231,33

Donacions

13.600,00

Facturació interna

-398.623,09

Entre diferents Gerències Territorials

-398.623,09

Assignació final 2018 (Despesa Màxima Assolible)

260.888.545,01

Cap. 1 Despesa de personal

175.278.552,65

Cap. 2 Despesa en béns corrents i serveis

84.929.001,49

Cap. 6 Inversions reals

2.156.746,30

Despesa (obligacions) de l’exercici 2018
Resultat pressupostari 2018

262.364.300,44
-1.475.755,43

Dades imputació d’ingressos i despeses amb el Centre Corporatiu
Imputació de despeses del territori al Centre Corporatiu
Imputació de despeses del Centre Corporatiu/Despesa centralitzada al territori
Imputació d’ingressos propis del Centre Corporatiu al territori

-56.651,68
5.829.752,40
436.731,54
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l 18 de juliol es posen en marxa
part de les noves instal·lacions
del Servei d’Urgències, resultat

de la primera fase de les obres d’am-

Acaba la primera fase de les obres
d’ampliació de les Urgències

pliació, que van començar el mes de

disposarà de 22 boxs amb 31 punts

març de 2017. El trasllat del servei a les

assistencials, dotze punts d’obser-

noves instal·lacions ha permès iniciar

vació monitorada i de quatre punts

la segona fase de l’obra, que consisteix

d’atenció per als pacients crítics. A

en la remodelació dels espais que que-

més, hi haurà cinc consultes especí-

den alliberats.

fiques per als pacients menys greus,

Les obres s’han organitzat en fases,

vuit butaques i una zona de traumato-

per tal de fer compatible l’activitat as-

logia, amb cinc punts d’atenció i l’àrea

sistencial amb els avenços dels opera-

de triatge.

ris. La primera fase, la que acaba el ju-

Els treballs estan valorats en

liol de 2018, ha consistit en l’adequació

3.622.590 euros (IVA inclòs) pel que fa a

dels espais que van quedar lliures grà-

l’obra ―sense l’equipament. El projecte

cies al trasllat del Laboratori Clínic Ter-

global permetrà ampliar notablement
més de 70 professionals que treballen

la superfície del servei, que passarà dels

L’ampliació de les Urgències su-

al servei com per als usuaris. Quan es

1.200 metres quadrats a 2.300 metres

posarà una gran millora, tant per als

completi la segona fase, al 2019, es

quadrats, un cop acabada del tot l’obra.

ritorial al Parc Hospitalari Martí i Julià.

E

Entra en funcionament el nou CAP Josep Masdevall
Terrades i es tanca el centre Figueres Sud

l nou centre d’atenció primària de
Figueres, que rep el nom de Josep Masdevall Terrades, obre les

seves portes el 2 de juliol de 2018, dia
que es tanca definitivament el centre
assistencial de Figueres Sud. Entre obra
i equipament, la inversió ha estat d’uns
quatre milions d’euros que ha finançat
el CatSalut. El CAP Josep Masdevall és
inaugurat oficialment el dia 6 de juliol

continuada amb quatre boxs d’aten-

àmplia, atès que, a part de medicina de

per la consellera de Salut, Alba Vergés,

ció. També hi ha una zona de despat-

família, infermeria i pediatria, el CAP Jo-

i l’alcaldessa de Figueres, Marta Felip, a

xos, una àrea d’educació sanitària, una

sep de Masdevall Terrades ofereix tam-

més d’una important representació del

d’emmagatzematge i una àrea de per-

bé odontologia, extraccions de sang i

Departament de Salut, del CatSalut i de

sonal.

llevadoria.

La posada en funcionament del nou

El canvi més destacat serà la con-

El nou CAP s’aixeca sobre tres plan-

CAP ha donat l’oportunitat de reorga-

centració en el CAP Josep Masdevall

tes que disposen d’un total de 22 sales

nitzar l’atenció sanitària de l’ABS, que

Terrades de tota l’atenció pediàtrica, ja

de consulta, una de doble per a odon-

inclou la ciutat de Figueres, Fortià, Riu-

que en el nou centre es presta l’atenció

tologia, una àrea polivalent amb quatre

mors, el Far d’Empordà i Vila-Sacra. La

a l’infant d’una manera integral: des de

punts d’atenció i una àrea d’atenció

carta de serveis del nou centre és més

l’època prenatal fins als 14 anys.

l’Institut Català de la Salut.
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QUALITAT I SEGURETAT

L

a Unitat Funcional de la Seguretat dels Pacients de l’Hospital

La seguretat, capdalt al Trueta!

Trueta s’ocupa de definir l’or-

ganització i les estratègies que millo-

Millorar en nivell cultural de seguretat

deveniments adversos, especialment

rin la seguretat del pacient, així com

dels pacients; implicar els professio-

entre els col·lectiu mèdic, millorar de

d’impulsar el pla de seguretat hospi-

nals dels diferents àmbits en la pressa

la prescripció i administració del me-

talari en tots els àmbits del centre.

de decisions relacionats amb la segu-

dicament i augmentar el grau de com-

Durant el 2018 la Unitat es va plan-

retat del pacient; mantenir i augmen-

pliment i el percentatge d’implemen-

tejar els següents objectius a treballar:

tar del nombre de notificacions d’es-

tació del checklist quirúrgic.

D

’entre aquests objectius cal destacar la notificació dels esdeveni-

ments adversos com una de les vies

NOTIFICACIÓ D’ESDEVENIMENTS
ADVERSOS

per aprendre dels nostres propis errors,

més impacte, ja sigui per la gravetat

és bàsic per a la identificació dels fac-

detectar riscos emergents relacionats

o transcendència, s’han analitzat du-

tors que han contribuït a la seva apa-

amb tècniques diagnòstiques i tera-

rant l’any en el marc de la Comissió de

rició i per poder posar en marxa ac-

pèutiques i/o processos assistencials i,

Seguretat del Pacient.

cions per reduir el risc de nous casos.

en definitiva, contribuir a millorar la se-

Paral·lelament s’han realitzat ses-

Durant l’any 2018 s’han rebut un

guretat dels pacients al nostre hospital.

sions de morbi-mortalitat per ana-

total de 724 notificacions de incidents,

Dels errors que s’identifiquen a tra-

litzar els esdeveniments notificats

que representa un increment del 18

vés del sistema de notificació TPSC-

mitjançant el TPSC Cloud, amb la

% respecte les notificacions del 2017

Cloud i també a través d’altres fonts,

participació dels propis professionals

(597). Els incidents que més es notifi-

com les comissions de mortalitat, de

implicats amb l’esdeveniment advers

quen són aquells relacionats amb la

tumors, o els sistemes de vigilància

(EA). El seu abordatge retrospectiu i la

medicació (49,59 %) i les caigudes i

epidemiològica, etc, aquells amb

implicació dels propis professionals

altres accidents (17,82 %)

E

n aquest àmbit de millora s’ha continuat fent formació en seguretat

MILLORA DEL CHECKLIST QUIRÚRGIC

específica de l’àrea quirúrgica amb el

promocionar el compromís amb la se-

sota un prisma multidisciplinari, treba-

curs de seguretat a Anestèsia i Cirurgia,

guretat dels pacients i detectar aquells

llant com un únic equip quirúrgic. Tot i

SEGACI, el qual proporciona una me-

potencials perills en el procés quirúrgic,

l’esforç en formació, el grau de compli-

todologia especialment efectiva per

per emprendre accions preventives

ment del checklist el 2018 ha baixat.

E

ls Servei de Farmàcia i les àrees
d’atenció al pacient crític adult i

pediàtric han preparat la implanta-

MILLORA DE LA PRESCRIPCIÓ I
ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS

ció del sistema informatitzat i amb

obtenir el que s’anomena la medi-

ligents per l’àrea de crítics (UCI,

intel·ligència artificial per la millo-

cació segura, mitjançant la història

UCO, UCI de Pediatria i Neonatolo-

ra de la prescripció i administració

clínica informatitzada integrada a

gia). Està prevista la formació i po-

del medicament per aconseguir

la gestió/prescripció/administració

sada en funcionament pel primer

disminuir els errors de medicació i

del medicament i les bombes intel-

semestre 2019.
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es Comissions i Comitès són òrgans assessors de la Direcció,
en cadascuna de les seves àrees

d’expertesa. L’Hospital Trueta compta

500 professionals participen en
38 comissions clíniques al Trueta

amb un total de 38 comissions clíni-

tal ha permès assolir el 98 % dels 50

sala de videoconferència pels comitès

ques i assistencials de les quals hi ha

objectius planificats. La Comissió de

de tumors per tal d’establir connexions

sis comissions centrades en la segure-

tumors i teixits ha aprovat la constitu-

amb els hospitals comarcals i afavorir

tat del pacient i 17 en patologia clínica.

ció de dos nous comitès: el Comitè de

la comunicació entre professionals, de

El compromís i la participació de

mieloma múltiple i el Comitè de dolor

manera que sigui possible una presa

més de 500 professionals de l’Hospi-

oncològic complex. S’ha habilitat una

de decisions més directa, àgil i ràpida.

D

GRUPS DE MILLORA CONTÍNUA. TREBALL
MULTIDISCIPLINAR I INTERDISCIPLINAR

es de una visió transversal i amb
voluntat de millorar la qualitat

assistencial i ser més resolutius, la
Unitat de qualitat assistencial amb

ciplinar i interdisciplinar. Els grups de

més eficàcia, seguretat i resolució en

el suport de la Direcció impulsa una

millora contínua pretenen coordinar

els problemes de salut dels nostres

nova línia de treball centrada en

i integrar el conjunt d’activitats que

pacients. La visió integral dels docu-

l’elaboració i el desplegament de do-

realitzem els professionals i a partir

ments afavoreix la seva implantació

cuments amb participació multidis-

d’oportunitats de millora aconseguir

a tot l’hospital.

E

l grup de treball de malaltia
avançada terminal (MAT) ha

elaborat el “Document de consens.

HARMONITZANT CRITERIS PER DEFINIR LA
MALALTIA AVANÇADA TERMINAL

Definició, identificació i recoma-

tats en la presa de decisions en si-

professionals implicats en la seva

nacions assistencials d’un pacient

tuació de final de vida.

assistència. Adequar el tractament i

amb malaltia crònica avançada

L’objectiu del document pretén

les cures a partir del conjunt de reco-

terminal”. La dificultat d’identificar

identificar a partir d’uns criteris defi-

manacions assistencials de caràcter

i determinar aquesta situació de

nits (categorització) aquells pacients

general i específiques de cada cate-

terminalitat de la malaltia en un

que pateixen una malaltia crònica

gorització i establir pautes d’actuació

pacient concret i la incertesa sobre

avançada terminal i registrar-ho

clínica que garanteixin la continuïtat

el pronòstic dels episodis intercur-

adequadament en l’aplicació as-

assistencial entre els diferents nivells

rents en la biografia de qualsevol

sistencial SAP per facilitar el procés

dins i fora de l’hospital i familiars i/o

pacient, comporta serioses dificul-

de presa de decisions als diferents

cuidadors.

El grup d’hemostàsia ha revisat i actualitzat els
següents protocols:

NOUS PROTOCOLS

• Maneig d’una hemorràgia i/o intervenció quirúrgica

Volem destacar també l’elaboració dels següents

o procediment invasiu urgent d’un pacient en

protocols assistencials:

tractament amb anticoagulants. S’incorpora la

• Protocol del maneig de la pneumònia a l’Hospital.

darrera evidència científica en anticoagulants d’acció

• Profilaxi d’al·lèrgia a contrast iodat.

directa (ACODs).

• Protocol codi politrauma pediàtric intrahospitalari.

• Recomanacions de profilaxi de la malaltia

• Protocol de prevenció i tractament del limfedema de

tromboembòlica venosa en pacients hospitalitzats.

la extremitat superior i/o inferior.
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ues noves unitats acreditades
per les respectives societats

científiques. Actualment, és una

ACREDITACIÓ DE LA UNITAT DEL SON I LA
D’INSUFICIÈNCIA CARDÍACA

qüestió innegable el fet que els hospitals es troben inserits en entorns i
mercats competitius i globalitzats;
entorns en què qualsevol hospital
que vulgui tenir èxit té, no només la
necessitat d’assolir “bons resultats
en salut”, sinó d’obtenir un reconeixement extern en qualitat assistencial.
La Direcció de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep True-

ció (ISO) i per societats científiques

Durant l’any 2018, ha estat acre-

ta promou un sistema de gestió de

nacionals i internacionals com a

ditada la “Unitat especialitzada de

la qualitat que integri els requisits

garant de la millora de l’atenció, la

insuficiència cardíaca” per part de

establerts per a l’acreditació dels

seguretat clínica dels pacients, la

la Sociedad española de cardiologia

centres d’atenció hospitalària i la

continuïtat assistencial i la partici-

i la “Unitat del son. Unitat Multidis-

implantació dels estàndards inter-

pació, sense oblidar la satisfacció

ciplinar d’Alta Complexitat” per la

nacionals, definits per l’Organitza-

de les necessitats i expectatives de

Sociedad española de neumología

ció Internacional d’Estandarditza-

la ciutadania i dels professionals.

y cirugía torácica.

Qualitat atenció primària:
detectar, registrar, analitzar, millorar
Des de la Unitat de Qualitat i Seguretat de la DAP Girona es va proposar a inicis de l’any 2018 les següents línies de treball:

1

Continuar ampliant/revisant projectes ja instaurats en qualitat i
seguretat al territori:
• TPSC-Cloud, cultura de seguretat i butlletí de seguretat
• ProSP: continuar la implementació al territori i desplegar nous checklists
• Aplicatiu d’incidències: Incorporar responsables DAP, SEM i Gestió
d’incidències IDI +SDPI
• Revisió del Manual de Seguretat del pacient de la DAP Girona
• Revisió i actualització dels continguts de Qualitat AP a la intranet
• Revisió de la cartera de serveis dels equips d’atenció primària

4

Realitzar projectes de territori:
• Jornada de referents de qualitat i seguretat
• Jornada de referents clínics
• Disseny curs modular per referents de qualitat i seguretat
• Mapa de processos EAP
• Revisió de proves complementàries (adequació segons patologia)
• Gestor documental

2

Seguir el Pla qualitat
de la DAP i els
estàndards gerencials
MADS

3

Desenvolupar:
• Un Quadre de
comandament, amb
indicadors de qualitat i
de seguretat
• El projecte Segones
víctimes
• Un Quadre de
comandament de
laboratori
• Una comunitat de millora
de la pràctica clínica
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A

TPSC-CLOUD

d’accions, com ara mantenir en-

de seguretat TPSC-Cloud a tot l’àm-

risc i implementar canvis sobre les

dels EAP, publicar un butlletí de se-

bit de primària de Girona, amb el

causes detectades. Amb aquest ob-

guretat de la DAP Girona o impartir

propòsit de detectar situacions de

jectiu s’han realitzat tot un seguit

formació continuada als referents.

P

l’any 2018 s’ha potenciat el sistema de registre d’incidències

trevistes amb referents o directors

ProSP

s’han portat a terme; s’ha donat

tació del programa ProSP de segu-

TEP i la revisió dels boxos d’urgèn-

que han tingut els EAP i que s’han

retat del pacient a la DAP Girona.

cies; s’ha donat feedback de com

canalitzat les propostes de millora

Revisant les dades d’utilització po-

anava la implantació i dels nous

que han fet els equips portant-les a

dem destacar que s’ha consolidat

checklists a implantar correcta-

les reunions de centre corporatiu i

la implantació de cadena del fred/

ment en les diverses reunions que

la majoria s’han inclòs al ProSP.

L

odem afirmar que aquest any
2018 s’ha consolidat la implan-

suport ràpid i eficaç als problemes

APLICATIU
D’INCIDÈNCIES

els tres primers anys de funciona-

litat, suggerides en la darrera re-

nombre molt similar al de l’any

anys al voltant de 7.500-8.000 in-

visió per part del grup de treball.

anterior.

Analitzant l’evolució

cidències, arribant a les més de

Durant aquest any s’han registrat

que ha tingut podem dir que hi

30.000 incidències reals registra-

a l’aplicatiu 7.908 incidències, un

ha hagut un creixement continuat

des fins al moment.

’any 2018 s’han continuat implementat diverses millores a

l’aplicatiu d’incidències de qua-

ment, que el nombre d’incidències s’ha estabilitzat els darrers

PLA DE QUALITAT DE LA DAP

Està estructurat en 5 línies estratègiques, cadascuna de les quals es divideix en objectius, accions i projectes concrets.
Les línies estratègiques són:
L1:
L2:
L3
L4
L5: Potenciar la
Promoure el
Gestionar la
Millorar els
Innovar en
comunicació en
lideratge, la cultura
informació i el
processos i els
QiS
QiS
i participació en QiS coneixement per la
resultats
millora de la QiS

Al tancament del Pla de Qualitat 2017-2018, dels 41 projectes planificats, 31 s’han assolits completament (75
%), set parcialment (14 %), i tres no s’han assolit (7 %).

A

banda dels projectes ja esmentats, des de la Unitat de

Qualitat s’ha continuat al servei
dels EAPs i de les diferents unitats

ACOMPANYAMENT
I FORMACIÓ EN
SEGURETAT

de la DAP oferint el suport tècnic i

Destacar també que els integrants i col·laboradors de la unitat
han participat en congressos nacionals i que s’han continuat formant als professionals de tots els

acompanyament en temes de qua-

lorat molt positivament a l’enques-

nivells de l’organització en qualitat

litat i seguretat, fet que ha estat va-

ta de processos DAP 2018.

i seguretat.
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DOCÈNCIA I FORMACIÓ
CONTINUADA

M

és de 1.500 persones es for-

mèdiques, d’infermeria i d’altres àm-

sociats a les facultats de ciències de la

men cada any als centres de

bits de les ciències de la salut. I també,

salut.

l’ICS a Girona, fet que situa la

acullen estudiants de grau de Medicina,

El curs 2017-2018 es van acollir 1.761

nostra institució com un referent clar

d’Infermeria i d’altres estudis sanitaris,

estudiants, 1.124 a dels quals es van for-

d’aprenentatge en l’àmbit de les cièn-

que hi completen les seves pràctiques,

mar a l’Hospital Trueta i 637 als centres

cies de la salut. Els centres de la ins-

en col·laboració amb les universitats.

d’atenció primària. Tot seguit trobareu

titució formen professionals sanitaris

És destacable també la participació de

la distribució dels alumnes segons estu-

de pràcticament totes les especialitats

personal de l’ICS com a professors as-

dis i àmbits formatius.

ROTACIONS I ESTADES FORMATIVES
		

Hospital Trueta

		

Rotacions externs

Medicina Familiar i comunitària

Mesos

Rotacions externs

Mesos

Rotacions

17

33

11

1,5

Estades

1

2

1

1

Rotacions Medicina familiar i comunitària

0

0

3

3

Rotacions Infermeria familiar i comunitària

6

12

1

1

FORMACIÓ PROFESSIONAL
		

Hospital Trueta

Total

Grau mitjà

		

Atenció Primària

Grau mitjà

Auxiliar infermeria

56

Farmàcia i parafarmàcia

3

59

Grau superior

Auxiliar infermeria

17

Grau superior
Documentació sanitària

Anatomia patològica/citologia

6

Laboratori

5

10

11

FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA (ESTUDIS DE GRAU)
		

1r

2n

3r

4t

5è

6è

Total

Hospital Trueta

-

-

89

58

72

79

325

Atenció Primària

-

76

87

-

-

74

237

Hospital Trueta

-

59

121

280

-

-

460

Atenció Primària

-

92

15

139

-

-

246

Grau Medicina

Grau Infermeria

		

Total

Hospital Trueta

		

Total

Atenció Primària

Nutrició i dietètica

5

Treball Social

1

Fisioteràpia

1

Psicologia

2

Òptica

1
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FORMACIÓ ESPECIALITZADA (CURS 2017-2018)
		

R1

R2

R3

R4

R5

Total

Medicina familiar i comunitària

19

20

19

16

-

74

Infermeria familiar i comunitària

4

4

-

-

-

8

Hospital Trueta

28

31

25

22

10

116

NOTA: L’especialització de Medicina familiar i comunitària és de quatre anys. Les d’infermeria són de dos. I de la resta d’especialitzacions n’hi ha de quatre i de cinc anys.

MÀSTERS I POSTGRAUS
		

Total

Hospital Trueta

		

Total

Atenció Primària

Màsters/Postgraus

11

Màsters/Postgraus

2

Alumnes

123

Alumnes

25

P

er tal que un centre sanitari
d’atenció primària o un servei assistencial d’un hospital

pugui formar residents, ha de passar
per un procés d’acreditació per part
del Ministerio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social que certifica que
aquella àrea bàsica de salut (ABS) o

El Trueta continua els tràmits
per acreditar 3 serveis més per
impartir formació especialitzada
i l’Atenció Primària per acreditar
6 àrees bàsiques de salut més

servei assistencial té capacitat docent
per formar metges/esses o infermers/
es en aquella determinada especialitat i que ha treballat un programa
formatiu complint els requeriments
establerts. El nombre de residents de
la pròpia especialitat que pot assumir cada servei, ve determinat per la
capacitat docent de la unitat i regulada també des del Ministerio, amb
l’objectiu de garantir la qualitat de la
docència.
En base a les places acreditades
a tots els centres de Catalunya, la Direcció General de Professionals de la
Salut del Departament de Salut de la
Generalitat, determina les places de
residents que surten ofertades cada
any i per cada unitat docent en funció
de les necessitats de professionals,

talmologia i cirurgia vascular) i també

de salut docents per poder acollir

d’acord amb uns indicadors de quali-

la possibilitat de tenir més residents

residents de medicina i infermeria

tat i la distribució territorial.

per a les especialitats de neurologia,

familiar i comunitària: Santa Clara de

farmàcia, pediatria i ginecologia.

Girona, Sant Feliu de Guíxols, Roses,

Durant el 2018 l’Hospital Trueta ha
continuat treballant la documentació

Pel que fa a l’atenció primària, es

Figueres, Blanes i Tordera. També

necessària per obtenir l’acreditació de

treballa en la la tramitació de l’acre-

s’estan fent tràmits per tal que les ABS

tres noves especialitats (urologia, of-

ditació de sis noves àrees bàsiques

de Santa Clara i Montilivi de Girona, a
Continua a la pàgina següent ▶
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Especialitats
			

Places
acreditades

Places
sol·licitades

Places
ofertades

Places
adjudicades

Atenció Primària

25

38

38

30

28

Hospital Trueta

2

25

25

25

23

més dels de Salt i Sarrià, puguin formar residents d’infermeria familiar i
comunitària.
Benvinguda als nous residents
L’ICS a Girona acull el maig de 2018
a 52 residents que comencen la seva
formació especialitzada, tant a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep
Trueta com a l’àmbit de l’atenció
primària. En el camp hospitalari, es
tracta de 29 professionals que desenvoluparan la seva especialitat al Trueta. Pel que fa a infermeria, dos residents estaran al Servei de Ginecologia

General i Digestiva, Endocrinologia

familiar i comunitària, i a 4 de l’espe-

i Obstetrícia i un a Pediatria.

i Nutrició, Oncologia Mèdica, Apare-

cialitat d’infermeria familiar i comuni-

Per la seva banda, els metges in-

ll Digestiu, Ginecologia i Obstetrícia,

tària. Al llarg dels propers anys, faran

terns residents (MIR) es reparteixen

Hematologia, Oncologia Mèdica, On-

la seva etapa d’especialització als

de la manera següent: tres, als serveis

cologia Radioteràpica, Pneumologia,

equips d’atenció primària de Can Gi-

d’Anestèsia i Reanimació i Pediatria;

Anàlisis Clíniques, Neurologia i un FIR

bert del Pla, Montilivi i Vilaroja, Taialà,

dos, a Cardiologia i Cirurgia Ortopèdi-

de Farmàcia.

Salt, Sarrià de Ter i Canet de Mar, i ro-

ca i Traumatològica, i un a cadascuna

Pel que fa a l’atenció primària, es

tacions als hospitals docents Dr. Jo-

d’aquestes altres unitats: Medicina

dona la benvinguda als 19 nous re-

sep Trueta, Santa Caterina, Palamós,

Intensiva, Medicina Interna, Cirurgia

sidents de l’especialitat de medicina

Figueres i Calella.

L

L’oferta de cursos de formació
continuada es manté a l’alça,
amb 627 cursos realitzats

’oferta de formació continuada
s’ha mantingut a l’alça el 2018,
quan s’han realitzat un total de

627 cursos, una xifra superior al 2017
(amb 452), fet que suposa un 38,7 %
d’increment en l’oferta de formació

any rere any. A l’atenció primària, s’han

ta, s’han registrat un total de 6.774 ins-

continuada. Cal destacar que 62 dels

inscrit un total de 8.583 persones als

cripcions a tots els cursos, 3.941 de les

cursos han estat en línia o semipre-

cursos, la majoria a la modalitat de

quals han estat de la modalitat presen-

sencials, modalitats que van creixent

presencial (5.585). Respecte del True-

cial i 2.386 en línia.

CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUADA
			

Total

Hospital Trueta

			

Total

Atenció Primària

Presencial

181

Online

31

Semipresencial

37

249

Presencial

329

Online

31

Semipresencial

18

378
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RECERCA
La investigació a l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona es du a terme a través de l’Institut
d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI), i a la Direcció d’Atenció Primària Girona, a través de la Unitat
de Suport a la Recerca Girona de l’Institut d’Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP).

ACTIVITAT I RECERCA L’ANY 2018
Nº
Investigadors

Import
Projectes
Competitius

Articles
indexats

FI

Factor
Impacte mitjà

% d’articles
Q1

Nº d’assajos
clínics

IDIBGI

130

IDIBGI

3.666€

IDIBGI

351

IDIBGI

1.885

IDIBGI

5,37

IDIBGI

18%

IDIBGI

USR Girona

USR Girona

USR Girona

USR Girona

USR Girona

USR Girona

USR Girona

98

4.300€

27

119,247

4,42

423

39,29%

6

TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA IDIBGI
IDIBGI		

1 Spin Offs

5 Guies
Font: IDIBGI i USR (dades extretes a octubre de 2019)

U

n equip del Servei de Neurologia conjunt dels hospitals
Dr. Josep Trueta de Girona i

Santa Caterina de Salt, investigadors
de l’IDIBGI, juntament amb el Labora-

HA ESTAT NOTÍCIA

El Trueta participa en la
descoberta d’una
nova malaltia, l’SCA 48

tori de Neurogenètica de la Universitat
de Navarra i el Centre de Diagnòstic
Molecular de l’IDIBELL, ha identificat
una malaltia causada per una mutació genètica desconeguda fins ara. La
mutació produeix una desconnexió
de les vies cognitives entre el còrtex
cerebral i el cerebel que desencadena
un procés de neurodegeneració que
condueix a la discapacitat de la persona. La descoberta de la malaltia,
una variant d’atàxia que rep el nom
d’Spino Cerebellar Ataxia 48 (SCA48),
ha estat publicada a la revista Neuro-

Universitari de Girona Dr. Josep True-

una degeneració cerebel·losa que els

logy del mes d’octubre de 2018.

ta, va examinar al llarg de molts anys

provocava primer pèrdua cognitiva i

alguns pacients que presentaven

dificultat a l’hora de parlar, a la qual

David Genís, neuròleg de l’Hospital

Continua a la pàgina següent ▶
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s’afegia després inestabilitat a l’ho-

Els professionals del Servei de

malaltia genètica i hereditària. Les

ra de caminar. Aquests símptomes

Neurologia de l’Hospital Trueta van

persones afectades ja presenten la

anaven empitjorant fins a derivar en

detectar els mateixos símptomes en

mutació des del seu naixement, mal-

incapacitat laboral, discapacitat i de-

diversos pacients, sis dones i tres ho-

grat que els primers símptomes apa-

pendència, atès que aquests pacients

mes, que formaven part de dos grups

reixen en l’edat adulta, al voltant dels

perdien la capacitat de poder assumir

familiars.

50 anys. Afecta per igual homes i do-

de manera autònoma les activitats

Les investigacions de l’equip van

nes, malgrat que presenta diferències

bàsiques de la vida quotidiana, com

permetre determinar que les dues

segons el sexe de la persona afecta-

ara caminar, rentar-se, vestir-se o ali-

famílies havien estat emparentades

da, especialment de comportament i

mentar-se.

el segle XIX. Per tant, es tracta d’una

d’actitud.

L

es estatines (fàrmacs utilitzats per
controlar el colesterol) no s’associen amb una reducció de les

malalties cardiovasculars o de la mort
per qualsevol causa en persones sanes de més de 75 anys, però sí que són
efectives en la reducció d’aquests riscos

Un estudi qüestiona l’ús
generalitzat d’estatines en
majors de 75 anys i aposta pel
tractament individualitzat

en persones grans que pateixen DM2.
Aquestes són les conclusions d’un estudi liderat per investigadors del Grup
d’Investigació en Salut Vascular de Girona (ISV-Girona) de l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària
(IDIAPJGol), de l’Institut d’Investigació
Biomèdica de Girona (IDIBGI) i de la
Universitat de Girona, que ha avaluat
l’efectivitat d’aquests fàrmacs en la
prevenció cardiovascular en majors de
75 anys sense malaltia cardiovascular

ven el tractament amb estatines i no les

els investigadors, disminueix a partir

prèvia ―algunes amb diabetis tipus 2 i

havien pres en els 18 mesos anteriors) i,

dels 85 anys i desapareix totalment als

d’altres, sense.

dins d’aquests dos grups, els que tenien

90 anys. D’altra banda, en l’estudi no

DM2 i els que no en tenien.

s’observa l’aparició d’efectes secundaris

Per fer-ho, els investigadors han utilitzat informació de la base de dades

L’anàlisi comparativa de les dades

rellevants.

clíniques Sistema d’informació per al

dels diferents grups seleccionats mos-

Aquest estudi ha estat reconegut

desenvolupament de la investigació

tra que el tractament amb estatines no

per la Canadian Medical Association

en atenció primària (SIDIAP). Es van se-

s’associa amb una reducció del risc

com un dels 20 millors estudis d’atenció

leccionar 46.864 persones de més de

cardiovascular ni amb la mortalitat en

primària publicats l’any 2018. Per fer la

75 anys, sense antecedents de malal-

general en persones sanes majors de 75

seva classificació, la Canadian Medical

tia cardiovascular entre 2006 i 2015. Els

anys, però que sí que té un efecte pro-

Association ha comparat 225 estudis

participants es van agrupar com a no

tector en persones d’entre 75 i 85 anys

que s’han publicat en 110 revistes cien-

usuaris i com a nous usuaris d’estati-

amb DM2; en concret, redueix un 24 %

tífiques de parla anglesa, i prenent com

nes (que eren els pacients que les pre-

el risc de malaltia cardiovascular i un 16

a criteris l’orientació envers el pacient i

nien per primera vegada, o que inicia-

%, la mortalitat. Aquest efecte, segons

l’evidència científica.
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L

’Imagenoma de l’Envelliment
és un estudi pioner a tot el món
que té com a objectiu la inves-

tigació del procés d’envelliment i dels

L’IDIBGI presenta el projecte de
l’Imagenoma de l’Envelliment

seus determinants mitjançant biomarcadors d’imatge corporal integral
basats en ressonància magnètica. El
projecte està liderat pel doctor Josep Puig Alcántara, investigador del
grup d’Imatge Mèdica de l’IDIBGI, en
col·laboració amb l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Doctor Pifarré.
L’Imagenoma de l’Envelliment és
un projecte complex que requereix
la participació de més de 1.000 voluntaris de les comarques gironines
majors de 50 anys i amb un bon estat
de salut en general. A tots els participants se’ls fa un estudi complet que
inclou la mesura del pes, l’alçada, la
pressió arterial, la dieta i el grau d’ac-

L’impacte d’aquest projecte en

un envelliment saludable: establir-ne

tivitat física, un electrocardiograma,

l’entorn està sent molt significatiu. En

aquelles que es poden modificar i

una ecografia de l’arteria caròtida,

primer lloc, s’està fent una revisió de-

aquelles que hem de fer prevenció.

una analítica de sang, femta i orina,

tallada de l’estat de salut de més de

En definitiva, aquest coneixement ha

a més de diversos tests de salut men-

1.000 persones de les comarques gi-

de permetre posar el focus de l’aten-

tal i una ressonància magnètica de

ronines, dels quals, en alguns casos,

ció sanitària de la gent de més de 50

cos sencer. Un cop recollida aquesta

s’han detectat incidències que es po-

anys en aquells aspectes de salut

informació es generarà una base de

den derivar a l’especialista correspo-

més rellevants, el que podria facilitar

dades amb milers de variables que

nent. Però el més important serà l’ex-

que se centrés la despesa sanitària

permetran configurar un dels estudis

plotació posterior de les dades que

en els aspectes que poden tenir més

més complets pel que fa a patrons

potencialment permetrà determinar

impacte en la millora de la salut de la

saludables d’envelliment.

pautes que cal seguir per aconseguir

població.

L

a microbiota de l’intestí humà
concentra més de 10 milions
de gens catalogats, 500 ve-

gades més que el genoma humà,
que contribueixen al funcionament
correcte de l’aparell digestiu i que
resulten molt sensibles als canvis

Investigadors de l’IDIBGI
demostren com la microbiota
es relaciona amb el
desenvolupament del fetge gras

metabòlics. Investigadors del Grup

de Girona (IDIBGI) han publicat a la

versitat reduïda de la microbiota

de Nutrició, Eumetabolisme i Salut

revista Nature Medicine els resultats

amb el desenvolupament de malal-

de l’Institut de Recerca Biomèdica

d’un estudi que relaciona la biodi-

ties hepàtiques, com el fetge gras.
Continua a la pàgina següent ▶
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L’estudi, que es va posar en mar-

ris a l’intestí, afavoreix l’acumulació

dors gironins que han coliderat el

xa el 2010, ha analitzat les caracte-

de greix al fetge. Això obre la porta al

projecte des de l’Hospital Universitari

rístiques clíniques i metabòliques

desenvolupament de noves estratè-

de Girona Josep Trueta, -dirigits per

de més de 100 pacients amb obesi-

gies per modular la microbiota i eli-

José Manuel Fernández Real, cap de

tat mòrbida i fetge gras, a més de fer

minar els bacteris que afavoreixen

la secció d’Endocrinologia del mateix

posteriorment assaigs experimen-

l’aparició del fetge gras, que pateix

centre i investigador del CIBEROBN-,

tals en ratolins i en cèl·lules hepàti-

un de cada tres adults, i augmenta el

han col·laborat professionals de les

ques humanes. Entre els descobri-

risc de desenvolupar diabetis tipus 2

universitats de l’Imperial College de

ments, cal destacar que la presència

i malalties cardiovasculars.

Londres, l’INSERM de Toulouse i la

d’àcid fenilacètic, produït per bacte-

E

l temps transcorregut entre
l’aparició dels símptomes d’un
ictus i l’administració del trac-

tament és molt important, ja que com
menys temps passa més possibilitats

En l’estudi, a més dels investiga-

Universitat Tor Vergata de Roma.

Investigadors de l’IDIBGI confirmen
una nova estratègia per a pacients
que han patit un ictus dormint

de recuperació hi ha. En molts casos,
s’aplica un tractament trombolític eficaç (rtPA), però només es pot administrar a pacients amb un temps d’aparició dels símptomes inferior a les 4,30
hores.
Aquesta situació es complica quan
el pacient es desperta amb els símptomes d’haver patit un infart cerebral
mentre dormia, ja que fins ara no hi
havia manera de conèixer el temps
transcorregut i no se li aplicava el tractament. L’estudi WAKE UP, que es va
iniciar l’any 2013, ha permès establir
un nou protocol d’actuació que amplia el tractament en despertar-se a

blicats al 2018 a la prestigiosa revista

són membres de l’Institut d’Investi-

pacients que han patit un ictus men-

The New England Journal of Medicine.

gació Biomèdica de Girona (IDIBGI) i

tre dormien o a aquells que han patit

Per obtenir aquesta informació tan

lideren a l’Estat espanyol aquest pro-

qualsevol tipus d’ictus en el qual el

important, han col·laborat activament

jecte europeu WAKE-UP Stroke.

moment en què es va iniciar és incert.

investigadors del Grup de Recerca en

L’estudi ha estat finançat per la

A través de la ressonància magnètica

Imatge Mèdica del Departament de

Comissió Europea dins el VII Progra-

(RM), es determina el temps transco-

Radiologia-IDI (Institut de Diagnòstic

ma Marc de R+D i hi han participat 54

rregut i es valora si el pacient és apte

per la Imatge), encapçalats per Salva-

centres de 7 països europeus liderats

per rebre tractament trombolític amb

dor Pedraza, i investigadors de la Uni-

a l’Estat per l’Hospital Universitari

rtPA.

tat de l’Ictus del Servei de Neurologia,

Doctor Josep Trueta de Girona, amb

Els resultats d’aquest estudi, que es

de l’Hospital Universitari de Girona

la participació activa de l’Hospital

van presentar a l’European Stroke Or-

Doctor Josep Trueta, liderats per Joa-

Universitari Germans Trias i Pujol de

ganisation Conference, han estat pu-

quín Serena. L’equip d’investigadors

Badalona.
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U

n equip del Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari
de Girona Dr. Josep Trueta i de

l’Hospital Santa Caterina de Salt ha demostrat l’eficàcia d’un tractament amb

El Trueta demostra l’eficàcia de
la fisioteràpia respiratòria en
pacients amb bronquièctasi

fisioteràpia respiratòria per tractar pacients afectats de bronquièctasi. El pro-

durant uns quinze minuts. La millora

cediment utilitzat i els seus bons resul-

és evident des del mateix moment que

tats han estat publicats a la prestigiosa

s’inicien. El pacient expectora mucositat

revista European Respiratory Journal,

amb més facilitat, i això li facilita la ne-

de la Societat Europea de Pneumologia,

teja dels pulmons. És la primera vegada

que també en ressalta els resultats en un

que es fa un estudi tan prolongat en tota

editorial.

la comunitat científica, ja que mai s’ha-

L’estudi s’ha fet amb 44 pacients, la

vien fet tests superiors als tres mesos de

meitat dels quals ha rebut el tractament

durada, i també és el primer que es com-

convencional combinat amb exercicis de

para amb un placebo.

placebo basats en moviments de braços.

L’estudi s’ha dut a terme des del Ser-

L’altre grup ha seguit una tècnica de dre-

vei de Pneumologia del Trueta en col·la-

natge de secrecions instruïda pel fisiote-

llargues, com si intentés entelar un vi-

boració amb l’Institut d’Investigació

rapeuta. Per fer-la el pacient s’ha d’estirar

dre. Aquests exercicis es repeteixen d’un

Biomèdica de Girona (IDIBGI) i l’Hospital

de costat al llit i ha de fer exhalacions

costat i de l’altre cada dia, matí i vespre,

Universitari Vall d’Hebron.

I

nvestigadors del Grup de Nutrició,
Eumetabolisme i Salut de l’Institut
d’Investigació Biomèdica de Girona

(IDIBGI) i de l’Hospital Universitari de
Girona Dr. Josep Trueta han iniciat els
assajos clínics del projecte Patient Empowerment through Predictive Persona-

Investigadors de l’IDIBGI inicien els
primers estudis clínics per tractar
la diabetis tipus 1 mitjançant la
intel·ligència artificial

lised decision support (PEPPER), que va

fusió subcutània d’insulina. L’equip mèdic

cial de millorar la salut i reduir els costos

néixer amb l’objectiu d’anar més enllà de

gironí, liderat per José Manuel Fernández

i de beneficiar així la societat en general”,

les eines que hi ha per oferir un sistema

Real i Mercè Fernández Balsells està for-

afirma el doctor Fernández Real.

de suport de la presa de decisions perso-

mat per Marzena Woss, María Anoriaga,

El PEPPER és un projecte de tres anys

nalitzat per simplificar el càlcul de la dosi

Eduardo Esteve, Lídia Sojo Vega i Elisabet

de durada, finançat pel Programa H2020

d’insulina.

Costa Llima i per l’enginyera Yenny Leal.

de la Comissió Europea (PHC-28-2015,

Els assajos clínics tenen una durada

“La tecnologia portàtil avançada amb

Acord de subvenció 689810) sota la coor-

de quatre mesos i inclouen pacients de

la intel·ligència artificial pot alleugerir les

dinació de la Universitat Oxford Brookes,

la Unitat de Diabetis Endocrinologia i

càrregues diàries de la gestió de la diabe-

en el qual participen cinc institucions més

Nutrició Territorial de Girona i de l’Impe-

tis tipus 1. S’està creant una eina que fa

de tres països de la Unió Europea: l’Im-

rial College de Londres (Regne Unit). Ac-

prediccions basades en dades en temps

perial College de Londres, la Universitat

tualment, a Girona hi participen quatre

real, recopilades a partir de dispositius

de Girona, les companyies Romsoft SRL i

pacients amb teràpia de dosi múltiple

portàtils, amb l’objectiu d’apoderar les

Cellnovo Group SA, l’IDIBGI, el CIBEROBN i

d’insulina administrada amb plomes in-

persones perquè s’administrin la medica-

l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep

jectores i tres pacients amb teràpia d’in-

ció més fàcilment. L’aplicació té el poten-

Trueta.
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E

l pa d’elaboració tradicional, fet
a partir de massa mare i amb
una llarga fermentació, ofereix

més propietats nutricionals que el
pa industrial elaborat amb farines de
baixa qualitat. Però, a més, té capacitat probiòtica per si mateix? Respondre aquesta pregunta és l’objectiu de

El grup de Recerca en Malalties
Digestives i Microbiota de l’IDIBGI
rep un ajut del programa RETOS
per estudiar els beneficis del pa
d’elaboració tradicional

l’estudi que iniciarà el grup de Recerca
en Malalties Digestives i Microbiota de

Programa Estatal de I+D+1 Orientada a

mació i disbiosi intestinal” constarà de

l’Institut d’Investigació Biomèdica de

los Retos de la Sociedad, i ha rebut una

dues fases: en la primera, s’avaluaran

Girona (IDIBGI) en col·laboració amb

subvenció de 182.000 euros.

els llevats fermentadors d’Elias Bou-

l’empresa catalana Elias Boulanger.

La investigació, titulada “Caracterit-

langer i s’analitzarà tot el procés d’ela-

Aquest projecte ha estat un dels selec-

zació i desenvolupament de processos

boració del pa; en la segona, es faran

cionats pel Ministeri de Ciència, Inno-

d’elaboració de productes panificables

anàlisis clíniques de femtes en els par-

vació i Universitats, dins del subpro-

amb impacte positiu en la salut huma-

ticipants per valorar els seus efectes en

grama Retos-Colaboración 2017 del

na: estudi en models humans d’infla-

la microbiota.

L

’Institut Universitari d’Investigació
en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAPJGol) i l’Institut Català de la Salut

(ICS) han lliurat dos dels ajuts a la recerca
en atenció primària IDIAPJGol-ICS a pro-

Dues recerques de Girona entre els
ajuts lliurats per l’IDIAPJGol i l’ICS a
la investigació a l’atenció primària

jectes de la Gerència Territorial de Girona. L’objectiu d’aquesta convocatòria

-“Associació de les agrupacions d’es-

és motivar els professionals del primer

tils de vida amb la posició socioeconò-

-”El nivell i la variació del risc cardio-

nivell assistencial i donar-los suport per

mica i la comorbiditat en població amb

vascular (RCV) en la prevenció primària

incrementar la recerca de qualitat en

risc cardiovascular intermedi.” Investiga-

de la demència.” Investigadora: Ester

l’àmbit de l’atenció primària. Els projec-

dora: Esther Lázaro, de l’EAP Sant Feliu

Fages, de l’EAP Sarrià de Ter, Unitat de

tes gironins són:

de Guíxols, Unitat de Suport a la Recerca

Suport a la Recerca Girona.

E

Girona.

El BioBanc de l’IDIBGI celebra
el cinquè aniversari amb una
jornada científica

l BioBanc de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona
(IDIBGI) fa cinc anys i per cele-

brar-ho els seus responsables organitzen una jornada científica que aplega
el 26 d’octubre a la Sala d’Actes de
l’Hospital Santa Caterina de Salt un

posa a disposició de la comunitat

teixits i mostres sobrants de les pro-

nombrós grup d’especialistes que de-

científica.

ves que se’ls practiquen en els centres

baten sobre la importància dels bio-

Va néixer el 2013 com a resultat

d’atenció sanitària i la seva posterior

bancs en la donació de teixits i mos-

de l’aplicació de la Llei d’Investigació

tres per a la recerca biomèdica.

Biomèdica i el Reial Decret de bio-

Les mostres que gestiona el Bio-

El BioBanc de l’IDIBGi conserva

bancs que regula el procés pel qual les

banc de l’IDIBGI es destinen principal-

mostres biològiques de donants i les

persones poden fer donació d’aquests

ment a la recerca en patologies cardio-

cessió a projectes de recerca.

Continua a la pàgina següent ▶
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vasculars, malalties neurològiques,
psiquiàtriques i neurodegeneratives,
ictus, diabetis i obesitat, diferents tipus de càncer, malalties infeccioses i
malalties digestives.
El Biobanc de l’IDIBGI disposa de
164.157 mostres biològiques, de les
quals 23.612 s’han recollit durant el
2018. En total, durant aquests anys
s’han cedit als investigadors per a
fer recerca 4.058 mostres, 520 de les

Per tal de potenciar la seva capacitat

de Biobancos finançada per l’Instituto

quals s’han sol·licitat en el transcurs

de servei a la societat, el Biobanc IDIB-

de Salud Carlos III (ISCIII), que engloba

de l’any 2018.

GI està integrat dins la Red Nacional

biobancs de tot el territori espanyol.

Altres estudis i investigacions de l’IDIBGI publicades el 2018
• Un estudi avala una tècnica d’imatge per preveure el
risc d’hemorràgia després d’un ictus.
• Un nou estudi de l’ICO i l’IDIBGI revela que cada any es
diagnostiquen 220 nous casos de neoplàsies limfoides a
les comarques gironines.
• Un estudi revela que identificar les diferències
genètiques en el càncer de pit pot millorar l’atenció a
poblacions més desfavorides.
• Investigadors de l’ICO-IDIBGI descobreixen un nou
mecanisme antienvelliment de la metformina.
• Investigadors de l’ICO-IDIBGI mostren l’eficàcia d’una
nova teràpia davant les metàstasis cerebrals.

• Un estudi de l’ICO Girona-IDIBGI aporta les primeres
dades sobre incidència dels limfomes cerebrals primaris
i supervivència dels pacients a l’Estat espanyol.
• Investigadors de l’ICO-IDIBGI descobreixen una família
de compostos naturals presents a l’oli d’oliva capaços
d’atacar les cèl·lules mare tumorals.
• Es publica un estudi pioner sobre la leucèmia limfàtica
crònica amb les dades d’incidència a les comarques
gironines.
• Investigadors de l’IDIBGI i de l’ICO participen en el
major estudi internacional sobre la supervivència al
càncer.
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PROFESSIONALS

La suma del talent dels nostres professionals és l’element que ens fa avançar. A la nostra Gerència Territorial hi ha
més de 3.600 professionals, molts dels quals participen activament en grups de treball, comissions clíniques i comitès
assistencials. En aquest apartat, recollim les informacions de les actuacions realitzades en l’àmbit dels recursos humans, així com els reconeixements que han rebut els nostres professionals.

DISTRIBUCIÓ PER CATEGORIES I GRUPS PROFESSIONALS
			
		
Dones

Primària			
Hospital
Homes
Total
Dones Homes

Total

Gerència Territorial de Girona
Dones
Homes Total

Medicina

353

201

553

194

140

334

546

341

887

Infermeria

508

53

561

606

53

659

1.114

106

1.220

Resta professionals sanitaris

126

11

137

395

41

435

521

52

573

Àrea funcional de gestió i Serveis

344

92

435

178

141

319

522

232

754

Residents

59

19

78

79

37

116

138

56

194

1.390

376

1.765

1.452

411

1.863

2.841

787

3.628

Total

Font: Khalix RH. Mitjana anual en plantilla equivalent a jornada completa arrodonida sense decimals. Inclou el personal fix, interí, eventual i substitut. Data de la extracció: 17/07/2019.

D

urant l’any 2018 s’ha posat en
funcionament a la Direcció
d’Atenció Primària l’aplicació

de Gestió del Temps (GT). Aquest fet
comporta que els professionals dis-

Es posa en marxa
l’aplicació de Gestió del
Temps a l’Atenció Primària

posin d’una planificació que permet
que compleixin el seu horari i jornada anuals. Aquest sistema ha facilitat
la tasca tant dels professionals que
tenen un control sobre el temps treballat i en cas de realització de jornada complementària sobre el que
després han de percebre en nòmina
com pels gestors, que tenen informació veraç sobre la jornada de cada
treballador.
A través de la planificació a Gestió
del Temps s’assigna a cada professional la cobertura de necessitats de
guàrdies de l’hospital Trueta i de la
jornada complementària i d’atenció
continuada, en el cas de la primària,
la qual cosa repercuteix entre d’altres
en els calendaris dels professionals i

dies dels professionals mèdics del

2017 es va ampliar a tots els nivells

el càlcul de les seves retribucions.

Trueta. Durant els anys següents es

les aplicacions relacionades amb

L’aplicació de GT es va posar en

va estendre al personal que depèn

graelles i calendaris (jornada i hora-

marxa el 2015 només per a les guàr-

de la Direcció d’Infermeria. Durant el

ris), integració de permisos i dades
Continua a la pàgina següent ▶

P. 49

Ve de la pàgina anterior ▶

de contractació (saldos d’hores, tan-

facilita les tasques del Servei de Nòmi-

toritzacions informàticament. S’han

cament jornada, etc.) i també amb el

nes. Així, en el control sobre les guàr-

simplificat considerablement les tas-

càlcul de retribucions. Ara, al 2018,

dies, fa que es disposi de la informació

ques del Servei de Nòmines en el càl-

l’eina s’ha estès a l’atenció primària.

de la incidència i la franja horària en

cul i l’abonament de les retribucions

Aquesta eina no només facilita la

què ha tingut lloc, així com la planifi-

en els conceptes relatius a plusos,

gestió del personal sinó que, a més,

cació a la intranet i la realització d’au-

atenció continuada, etc.

D

urant l’any 2018 s’ha implementat a l’atenció primària la
incorporació dels documents

relatius als mèrits en l’expedient electrònic de cada professional, cobrint
d’aquesta manera, la totalitat de la
Gerència Territorial Girona.

S’inclou la documentació
corresponent als mèrits (carrera)
a l’expedient electrònic a dels
professionals d’atenció primària

El gestor documental supleix la man-

mar part de l’expedient electrònic que

dar a tots els professionals a entrar en

ca del Sistema de l’aplicació Gestió de

podrà ser utilitzat pel propi treballa-

el sistema i poder introduir els seus

Recursos Humans (SGRH), la qual no té

dor i pels gestors de recursos humans

documents.

previst el suport documental. A través

(tant a nivell de borsa de treball, carre-

També ha comportat la instal·la-

d’aquesta eina, els treballadors poden

ra professional, processos selectius...)

ció de diversos dispositius als Equips

incloure la documentació corresponent

La posada en funcionament a

d’Atenció Primària, com ordinadors

als mèrits informats a la aplicació cor-

primària ha comportat que els refe-

destinats a que els professionals pu-

porativa SGRH mitjançant l’Oficina per-

rents de gestió i serveis dels diferents

guin introduir els seus mèrits o escà-

sonal, a través de la intranet.

EAP rebin una formació específica en

ners per introduir els documents, en-

aquest sentit, a fi de que puguin aju-

tre d’altres.

Aquests documents passen a for-

L

’1 de gener de l’any 2018 entra en funcionament l’Ordre
SSI/81/2017 de 19 de gener per

la que es publica l’Acord de la Comissió de Recursos Humans del Sistema
Nacional de Salut, que aprova el protocol mitjançant el que es determi-

La Direcció de Persones identifica
en un registre informàtic tots
els estudiants en formació, que
disposen d’una targeta pròpia

nen pautes bàsiques destinades a as-

En aquest sentit, des de Sistemes

La Direcció facilita la targeta iden-

segurar i protegir el dret a la intimitat

d’Informació desenvolupen un apli-

tificativa que s’ha de col·locar en un

del pacient pels alumnes i residents

catiu informàtic, el REST, que permet

lloc visible de l’uniforme. Conté les

en ciències de la salut, la qual cosa

entrar les dades de totes els alumnes

dades personals, una fotografia i

comporta el redisseny de les targetes

en formació i vincular-hi els fitxers

una referència expressa al centre al

del personal en formació.

dels estudiants que envien dels res-

que pertany. El format i color de la

A partir de l’1 de gener tot el

pectius centres educatius. A partir

targeta és el mateix que la resta de

personal tant de l’Hospital com

d’aquest registre, des de la Direcció

personal de l’ICS, també el xip que

dels equips d’atenció primària han

de Persones fan les targetes identifi-

porten incorporat. A l’escrit s’especi-

d’anar identificats, inclosos els es-

catives dels alumnes que es desac-

fica que es tracta de personal en for-

tudiants de pre i postgrau que facin

tiven automàticament un cop s’ha

mació i fent constar l’any que estan

pràctiques o treballin als centres.

acabat el seu període de formació.

cursant (promoció).
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V

ist el volum, les incidències,
la poca fiabilitat del sistema i
l’abundant gestió de la docu-

mentació en paper, s’està treballant
en trobar un sistema millor per al con-

La Direcció de Persones treballa
per digitalitzar el registre de
l’assistència a cursos de formació

trol de presència als cursos de forma-

sobre el qual es treballa es faria mit-

diari i global a partir de les dades del

ció que actualment es fa mitjançant

jançant la lectura de la targeta identifi-

curs introduïdes al sistema.

signatures a paper. Actualment els

cativa a l’inici i a la finalització de la ses-

El sistema de lectures de targeta

fulls de signatures es preparen a priori

sió formativa. Aquest registre quedaria

s’instal·laria a les aules de l’edifici an-

i s’entreguen al docent que s’encarre-

associat al curs-edició i serviria tant

nex de l’Hospital Trueta, mentre que a

ga de fer-les signar i les retorna per di-

per determinar l’assistència com per

l’àmbit d’atenció primària se situaria a

ferents canals a la Unitat de Formació.

justificar, donat el cas, el pagament. Es

les aules dels diferents centres de que

El model de control d’assistència

calcularia el percentatge d’assistència

en disposin.

P

rop de 1.200 administratius
sanitaris de l’Institut Català de la Salut, procedents

d’arreu de Catalunya, han participat

Onzena Jornada d’Administratius
Sanitaris celebrada a Girona

a l’onzena edició de la Jornada d’Ad-

Salut a Girona, Miquel Carreras, i el

ministratius Sanitaris de l’ICS, cen-

gerent territorial de l’ICS a Girona,

trada en l’atenció als usuaris dels

Joaquim Casanovas. Seguidament,

centres de salut d’atenció primària

el cap de Cirurgia i director mèdic

i hospitalària i celebrada al Palau

de l’Hospital de la Cerdanya, Josep

de Congressos de Girona. La jorna-

Roig, ha fet la conferència inaugural

da s’ha celebrat en un ambient molt

sobre el canvi de model en la relació

participatiu, amb debats entre els

entre els professionals i els pacients.

ponents i el públic sobre tres grans

En total, els administratius sani-

aspectes de la relació dels profes-

taris de l’ICS han presentat a la Jor-

sionals sanitaris amb els usuaris: la

nada 333 treballs entre pòsters i co-

facilitat de l’accés als serveis assis-

municacions orals. Cal destacar que

tencials, la confidencialitat de les

es tracta d’una jornada sense paper,

dades personals i la participació de

La Jornada ha estat inaugurada

per posar en valor la responsabilitat

la ciutadania mateixa en l’accés al

pel director gerent de l’ICS, Josep

social corporativa de l’empresa en-

sistema sanitari.

Maria Argimon; el gerent del Cat-

vers el medi ambient.

M

és de 120 professionals de
tot Catalunya han assistit
a la segona edició de les

Jornades d’Atenció Primària (AP)

Les II Jornades d’Atenció Primària
del Ripollès amb 120 professionals

del Ripollès, organitzades per l’Ins-

s’ha posat de manifest la impor-

l’acte s’ha recalcat la necessitat de

titut Català de la Salut i l’Hospital

tància de centrar l’atenció en les

potenciar la coordinació entre pro-

de Campdevànol, i que s’han cele-

necessitats del pacient, en adap-

fessionals i entre diferents recursos

brat el mes de març a la Fundació

tar-la al que la situació dels usuaris

assistencials, tant d’abast sanitari

Eduard Soler, de Ripoll. A la sessió,

requereix. En aquest sentit, durant

com social.
P. 51

2

30

professionals

d’atenció

primària han compartit el 22
de novembre al Teatre Munici-

pal de Roses les experiències que han
posat en marxa als seus centres, relacionades amb la integració social sanitària i l’apoderament dels usuaris. La

230 professionals de primària
comparteixen experiències
d’integració social sanitària i
apoderament de la ciutadania

trobada s’ha emmarcat en les XI Jornades d’Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de
Girona, organitzades aquesta vegada
per l’Equip d’Atenció Primària de Roses
sota el lema “Ara et toca a tu, ara ens
toca a tots!”.
En el camp de la integració social,
les experiències que s’han exposat durant la sessió són el Model d’atenció
domiciliària integrada a la Garrotxa, la
implementació del Programa interde-

cies del Programa Pacient Expert Ca-

partamental d’atenció i interacció so-

talunya i de Roses Salut, així com del

cial i sanitària a l’Alt Empordà i la Ruta

Programa Cuidador Expert.

barreres amb la població romanesa.
La trobada també ha comptat amb
una conferència col·loqui entre Ar-

de la complexitat en salut mental al Pla

Els professionals de l’atenció primària

mando Martín Zurro, metge d’atenció

de l’Estany. La segona taula rodona de

han presentat a la Jornada 108 pòsters i

primària, i Antoni Sisó, president de la

la Jornada ha abordat els principals

comunicacions. El primer premi ha es-

Societat Catalana de Medicina Familiar

aspectes de participació ciutadana i

tat per la comunicació presentada oral-

i Comunitària, sobre la situació actual i

presa de decisions per part dels usua-

ment per professionals de l’EAP Celrà

els reptes de futur de l’atenció primària

ris dels centres d’atenció primària. En

Projecte de col·laboració intersectorial

i comunitària i l’abordatge de la croni-

aquest bloc es presenten les experièn-

d’una Àrea Bàsica de Salut: Trencant

citat en les malalties.

L

a XXIV Jornada de Prevenció de
Riscos Laborals en l’Àmbit de
la Salut reuneix a Girona l’1 de

juny prop d’un centenar de professionals d’arreu de Catalunya per parlar

Prop d’un centenar de
professionals de riscos laborals
sanitaris es reuneixen a Girona

de la protecció enfront de les malalties altament transmissibles, arran

la prevenció primària i secundària, és

de l’increment de malalties nosoco-

a dir, sobre els programes d’immunit-

mials pel virus del xarampió, d’una

zació per al personal sanitari i sobre

banda, i per l’aparició de nous casos

com s’ha d’actuar en el cas que un

de la febre hemorràgica de l’Ebola al

treballador hagi quedat exposat. La

Congo i Guinea Equatorial. També,

XXIV Jornada de Prevenció de Riscos

per parlar, discutir i resoldre dubtes

Laborals en l’Àmbit de la Salut ha es-

entorn de la Guia d’actuació per a la

ment transmissibles en centres sani-

tat organitzada per la Unitat Bàsica

prevenció de riscos laborals davant

taris, editada el març de 2017. La Jor-

de Prevenció de l’Institut Català de la

d’agents biològics perillosos alta-

nada també ha servit per tractar de

Salut a Girona.
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E

l programa Nen@s en moviment, que impulsa l’Institut
Català de la Salut a Girona i

l’Institut d’Assistència Sanitària amb
el suport de l’Agència de Salut Pública
de Catalunya (ASPCAT), ha estat guardonat amb el Premi Estratègia NAOS,

El Ministeri de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat guardona el
programa Nen@s en Moviment
amb el Premi Estratègia NAOS

en l’àmbit sanitari, pel Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, en el

ment les altes taxes de morbiditat i

SAN), que van triar 27 com a projectes

marc dels XI Premis Estratègia NAOS,

mortalitat atribuïbles a les malalties

finalistes. El projecte “Intervenció en

edició 2017. L’estratègia de salut NAOS

no transmissibles.

obesitat infantil a Girona, basat en el

(nutrició, activitat física i prevenció de

En aquesta convocatòria s’han

programa Nen@s en moviment” ha

l’obesitat) té com a objectiu invertir la

presentat un total de 71 projectes per

estat el guanyador en l’àmbit sanitari.

tendència de prevalença de l’obesitat

a les diferents modalitats dels pre-

El Programa Nen@s en Moviment

mitjançant el foment d’una alimenta-

mis. Aquests van ser preavaluats per

també va ser guardonat el novembre

ció saludable i de la pràctica de l’acti-

l’Agència Espanyola de Consum, Se-

de 2016 amb el Premi a l’Àmbit Sani-

vitat física per reduir així substancial-

guretat Alimentària i Nutrició (AECO-

tari (PAAS).

L

a Unitat d’Insuficiència Cardíaca
(UIC) del Servei de Cardiologia
de l’Hospital Dr. Josep Trueta de

Girona ha rebut l’acreditació SEC-Excellence de la Societat Espanyola de
Cardiologia (SEC), en un acte celebrat
a Madrid el mes de juliol. El Trueta es

La Unitat d’Insuficiència Cardíaca
del Trueta rep la màxima
acreditació de qualitat de la
Societat Espanyola de Cardiologia

converteix així en el primer centre de
la Regió Sanitària a obtenir aquesta
distinció, que és la de més categoria
de la SEC.
El reconeixement es basa en l’estricte compliment dels estàndards
de qualitat i certificació vinculats als
processos assistencials que es duen
a terme, tant a les unitats assistencials com entre els professionals que
la conformen. La UIC del Trueta està
formada per professionals de cardiologia, medicina interna, inferme-

en un model de treball interdisciplina-

és l’agilitat i accessibilitat a tots els

ria clínica especialitzada i infermeria

ri que ha permès, per exemple, que els

dispositius que la conformen i que es

de gestió d’atenció primària (IG-AP),

cinc primers anys de funcionament es

troben situats al Trueta, com les uni-

que atenen un grup de pacients molt

reduïssin un 70 % els ingressos a ur-

tats d’Hemodinàmia, Electrofisiologia

fràgils, amb una mitjana d’edat d’en-

gències i les estades hospitalàries, i

i Arrítmies, a més de la cirurgia car-

tre 65 i 75 anys.

que s’assolís un índex que es manté.

díaca que també es presta al centre

Una de les claus de l’èxit de la Unitat

gironí.

La UIC es va crear el 2006, basant-se
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E

l Col·legi Oficial de Metges de
Girona (COMG) ha reconegut durant la seva tercera edició dels

Premis Bonastruc ça Porta el Grup d’Investigació en Salut Vascular de Girona
per la seva extensa producció científica
entre la que destaca la publicació, l’any

La Xarxa de Salut Mental, el Grup
en Salut Vascular i el neuròleg
David Genís, guardonats als
premis Bonastruc ça Porta

2011, del disseny d’una equació de risc
que contribueix a millorar el control de
la malaltia arterial perifèrica i que està
proposada per a ser incorporada a la
Guia del Colesterol i Risc Coronari de
l’Institut Català de la Salut. Format per
12 professionals i liderat pel Dr. Rafael
Ramos, el grup d’investigació neix el
2006 fruit de la col·laboració i integració de l’Atenció Primària de Girona en
el projecte REGICOR d’estudi i difusió
de les malalties cardiovasculars.
El COMG també ha lliurat un guardó al neuròleg David Genís i Batlle (El

Genís ha desenvolupat la major part

Pertús, 1951), per ser un dels funda-

de la seva trajectòria professional a

Durant el mateix acte el COMG tam-

dors de la neurologia a Girona i haver

l’Hospital Universitari Josep Trueta de

bé ha reconegut la tasca realitzada per

esdevingut un dels mentors de gran

Girona, on ha estat coordinador de la

la Xarxa de Salut Mental i Addiccions

part dels neuròlegs del territori. Lli-

Unitat de Malalties Neurodegenerati-

de la Regió Sanitària de Girona, gestio-

cenciat en medicina i cirurgia per la

ves del Servei de Neurologia i, també,

nada per l’IAS, per ser la xarxa més efi-

Universitat Autònoma de Barcelona

cap del servei conjunt territorial de

cient d’Europa i la primera que integra,

i especialitzat en neurologia a la ciu-

la seva especialitat a l’Hospital Santa

des del 2005, salut mental i addiccions

tat sanitària de Bellvitge el 1980, el Dr.

Caterina de Salt. El Dr. Genís es va ju-

en una xarxa única.

E

l Dr. José M. Pérez, cap de
la Unitat de Traumatologia,
i la Dra. Diana Noriego, ad-

junta del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, han guanyat el Primer Premi del concurs de
vídeo-tècniques del II Simposium

bilar el setembre de 2016.

Dos traumatòlegs del Trueta
reben el primer premi d’un
concurs de vídeos sobre tècniques
quirúrgiques complexes

Monogràfic Hot Topics Trauma que

tracta d’un abordatge especial que

van presentar al concurs. Els tres pri-

ha tingut lloc el 25 i 26 de gener a

facilita la cirurgia, però que es fa en

mers premis ha estat el resultat de

Barcelona. Els doctors han pre-

molt pocs centres donada la seva

la votació que han fet els professio-

sentat un vídeo sobre l’abordatge

complexitat.

nals assistents al Hot Topics Trauma.

Stoppa Acetábulo, una tècnica qui-

El comitè científic del Simpòsium

Aquest congrés reuneix a cirurgians i

rúrgica nova per la cirurgia de les

havia fet una selecció prèvia dels deu

residents interessats en el tractament

fractures complexes de pelvis. Es

millors vídeos entre tots els que es

de les fractures complexes.
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E

l Dr. Marc Vives, metge adjunt
Servei d’Anestesiologia i Reanimació, ha segut nomenat repre-

sentant de l’estat espanyol a la Societat Europea d’Anèstesia Cardiotoràcica
(European Association of Cardiothoracic Anesthesia - EACTA-). Aquest no-

El Dr. Marc Vives, nomenat
representant de l’estat a la
Societat Europea d’Anestèsia
Cardiotoràcica

menament dona dret a formar part del

tesiologia i Crítics a la Clínica Universi-

de 30 articles en revistes científiques

“Represantative Council” i a participar

tat de Navarra. Al juliol del 2017 es va

“Peer Review” nacionals i internacio-

en la presa de decisions de la Societat.

incorporar a l’Hospital Universitari de

nals, autor de més de deu capítols en

El Dr. Marc Vives va realitzar els es-

Girona Dr. Josep Trueta, en la secció

llibres nacionals i internacionals i és

tudis universitaris a la Universitat de

d’anestèsia cardiotoràcica i vascular,

editor del llibre “Cardiac Anesthesia

Navarra entre els anys 1997 i 2003. Se-

així com a responsable d’investiga-

and Postoperative Care” de la Edito-

guidament va fer l’especialitat d’Anes-

ció clínica del servei. Ha publicat més

rial Springer, en procés de realització.

CIUTADANIA
RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

L

a Direcció d’Atenció Primària
ha començat a instal·lar al 2018
a diferents centres d’atenció

primària els nous caixers TESEO, que

S’instal·len els nous caixers
TESEO als primers CAP

substitueixen els ordinadors que hi

l’ICS; imprimir cites, justificants de vi-

havia fins al moment. A més de que

sita, el pla de medicació i comunicats

estèticament són millors, els nous TE-

de baixa; fer un canvi de professional

SEO tenen incorporada una impres-

de medicina o d’infermeria, i omplir

sora, de manera que també és més

enquestes de satisfacció. El seu fun-

funcional.

cionament és senzill i només cal tenir

Es tracta d’unes pantalles tàctils

a mà la targeta sanitària individual.

(semblants a caixers automàtics) que

Al 2018, hi ha 11 CAP que dispo-

estan ubicades a les entrades d’al-

sen de caixers TESEO perquè la seva

guns CAP i que permeten als usuaris

implantació és progressiva: els dos

fer diverses gestions sense necessitat

centres de Figueres (CAP Ernest Lluch

de ser atesos pel personal del centre.

del centre (la guia de serveis, els pro-

i CAP Josep Masdevall), el CAP Garro-

Entre altres funcionalitats, els TESEO

fessionals i horaris...); localitzar les

txa, el CAP Roses, el CAP Santa Clara,

permeten als usuaris: notificar la seva

consultes del CAP per mitjà d’un plà-

el CAP Can Gibert del Pla, el CAP Mon-

arribada (per tal que els professio-

nol; programar visites; anul·lar cites;

tilivi, el CAP Salt 2, el CAP Blanes 2, el

nals sàpiguen que ja hi són i puguin

consultar totes les visites pendents de

CAP Sant Feliu de Guíxols i a l’ASSIR

atendre’ls); consultar la informació

l’usuari de qualsevol dels centres de

del CAP Güell.
P. 55

L

a La Fundació Centre Internacional de Música Antiga -fundada l’any 1997 per Jordi Savall i

Montserrat Figueras- ha ofert l’11 de
març dos concerts als pacients in-

La Fundació CIMA de Jordi Savall
fa dos concerts al Trueta per als
pacients i als seus familiars

gressats a l’Hospital Trueta i els seus
acompanyants.

Aquesta

iniciativa

s’emmarca dins l’activitat que fa l’entitat per fer arribar els concerts a espais
on no sempre arriba la música com,
per exemple, hospitals o presons. Els
músics Driss El Maloumi (llaüt), Ballaké Sissoko (kora) i Rajery (arpa de
tubs) ofereixen el concert ‘Músiques
d’Àfrica’ a la planta d’Oncologia i a la
de Cirurgia General.
Aquestes actuacions s’emmarquen
dins el cicle de concerts que organitza

en les produccions del mestre Jor-

ga i tradicional (diàleg intercultural,

CIMA, amb la col·laboració de músics

di Savall. Amb aquestes actuacions,

memòria històrica, tradicions popu-

de diversos països i tradicions cul-

des de la Fundació CIMA es volen fer

lars, etc.) i transmetre’n la força, la be-

turals que participen habitualment

conèixer els valors de la música anti-

llesa i l’emoció.

E

l 6 d’abril se celebra el Dia
Mundial de l’Activitat Física i
els centres d’atenció primària

de l’ICS han organitzat més d’una
vintena d’activitats per conscienciar

Els centres d’atenció primària
es mobilitzen per celebrar el Dia
Mundial de l’Activitat Física

sobre la importància de portar una
vida activa, amb la pràctica d’exercici físic i una alimentació saludable.
Molts dels actes han comptat amb
la participació dels usuaris dels centres, per tal de donar més recorregut
als missatges de prevenció i d’hàbits
saludables que s’impulsen.
Alguns exemples són una caminada saludable amb usuaris organitzada per l’EAP Montilivi de Girona, que
ha acabat amb una classe de zumba
al parc de Vista Alegre. A Can Gibert

acompanyada de diverses propostes

Bàscara es Mou, una caminada amb

del Pla, el CAP i l’Associació de Veïns

esportives. A Pineda de Mar s’ha ofert

alumnes i familiars de l’escola muni-

també ha organitzat una camina-

un esmorzar saludable, en col·labo-

cipal, al final de la qual s’ha gaudit

da popular pel barri, mentre que a

ració amb l’Ajuntament, i a Bàscara

d’un esmorzar a base de fruita i s’han

Banyoles s’ha fet la volta a l’estany

s’ha celebrat la cinquena edició del

fet diferents activitats esportives.
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L

El Trueta millora la mobilitat
en el recinte perquè sigui més
accessible per a les persones
minusvàlides

’Hospital Trueta vol ser un centre més accessible per a les persones amb mobilitat reduïda i

per aquest motiu durant el 2018 s’han
fet accions de millora al recinte hospitalari pel que fa a la circulació rodada
i de vianants. L’objectiu és reduir més
les barreres arquitectòniques, facilitar

l’entorn del Trueta han inclòs també la

l’aparcament a les persones minus-

creació de sis places de pàrquing més

vàlides i potenciar l’ús de les motos i,

per a persones amb discapacitat, que

especialment, de les bicicletes com a

han passat de 12 a 18 places, i s’han

transport per arribar al centre, sobre-

habilitat tres zones de càrrega i des-

tot per als treballadors. Aquestes ac-

càrrega per a pacients, atès que no

cions s’han fet amb la col·laboració de

n’hi havia cap.

l’Ajuntament de Girona, que ha asses-

També s’han fet accions per poten-

sorat el centre pel que fa a la mobilitat

res per facilitar l’accés a usuaris de ca-

ciar l’ús de mitjans de transport alter-

de vehicles.

dires de rodes i cotxets. S’ha aprofitat

natius al vehicle particular, pensats

Així, s’ha reordenat la circulació ro-

l’actuació per eliminar altres barreres

sobretot per al personal: s’ha creat

dada per la plaça, fet que ha permès

arquitectòniques que encara hi havia

una nova zona específica d’aparca-

tallar un petit vial que es transforma

al recinte.

ment de bicicletes i quasi es dobla

en pas de vianants, i rebaixar les vore-

E

ls centres de salut de l’Institut
Català de la Salut a Girona han
celebrat un conjunt d’activitats

adreçades a fomentar la consciència
dels perjudicis que causa el fum del
tabac i a potenciar la deshabituació,
coincidint amb la celebració, el 31 de

Aquestes accions de pacificació de

l’espai destinat a motos.

Els centres de l’ICS fomenten
la deshabituació del tabac
amb l’organització
d’un centenar d’activitats

maig, del Dia Mundial sense Fum.

usuaris de la importància de deixar el

A l’Hospital Trueta, els actes s’han

tabac. Aquestes han consistit, sobretot,

concentrat a l’exterior del centre, on

a donar informació a la població de to-

s’ha convidat els usuaris fumadors a

tes les edats sobre els perjudicis que

canviar cigarretes per pomes, per re-

el tabac causa a la salut. També han

presentar el canvi d’un hàbit tòxic per

fet proves de saturació, mesures de la

un de saludable. Al mateix temps, al

pressió arterial, testos de dependència

vestíbul de l’Hospital, professionals del

del tabac, i, en tots els casos, s’ha ofert

Servei de Pneumologia han informat

ajuda a la ciutadania per deixar de fu-

de les diverses fórmules que ofereix

mar. També s’han organitzat diverses

l’ICS Girona per ajudar a la deshabi-

de centres d’atenció primària de l’ICS

campanyes per a les xarxes socials,

tuació (consultes mèdiques i sessions

Girona, en col·laboració amb l’Agència

caminades saludables i activitats dina-

grupals), a més de fer-los cooximetries

de Salut Pública de Catalunya, han dut

mitzades als parcs urbans de salut, a

i espirometries.

a terme diferents accions, més d’un

més de tallers de prevenció i l’intercan-

centenar, per conscienciar els seus

vi de cigarretes per fruita.

Al llarg de tota la setmana la majoria
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L

a campanya, impulsada per
l’Àrea Bàsica de Salut de Pineda de Mar, l’Ajuntament de Pi-

neda de Mar, farmàcies i l’Agència de

L’ABS Pineda de Mar amb la nova
campanya “La Salut Som Tots”

Salut Pública de Catalunya, té com a

i Pineda sense Fums 2018.

objectiu millorar la situació de salut i

“La Salut Som Tots”, és una cam-

benestar de la comunitat i reduir les

panya intensiva de salut, enfocada

desigualtats socials. Per això, al 2018

per arribar a tots els col·lectius, des

s’han organitzat diverses activitats,

dels infants de 0 a 3 anys fins a la gent

estructurades en cinc projectes princi-

gran, mitjançant diferents tipus d’ac-

pals: Dia Mundial de la Salut; Prescrip-

cions, que van des de les formacions

ció Social o Recomanació d’actius; Pe-

i tallers fins a caminades o activitats

tits lectors; la setmana de la Gent Gran

d’oci.

E

l 6 de maig se celebra el Dia
Mundial de la Higiene de Mans,
que se centra en la lluita per

evitar la sèpsia a l’atenció sanitària.
Diversos estudis mostren com les

Promoció de la higiene de mans,
centrada en la lluita per evitar la
sèpsia en l’atenció sanitària

mans actuen de vector en la transmissió d’infeccions, -ja sigui contaminant
les superfícies que amb posterioritat
tocaran els mateixos malalts, o bé en
contactar amb objectes contaminats i
tocar els malalts sense haver fet una
higiene prèvia. Per evitar que les mans
actuïn com a vector, l’acció sobre la
qual hi ha més proves científiques i
també la que es recomana amb més
freqüència és la fricció de les mans
amb preparats alcohòlics abans i després del contacte directe amb els pacients.
Com cada any l’Hospital Trueta
ha organitzat un seguit d’activitats
per promoure la bona pràctica en
aquest camp, tant entre els professionals com també entre els pacients

d’explicar les tècniques més apropia-

higiene de mans. Alguns exemples

ingressats i els seus familiars. El 2018

des de neteja de mans, s’ha convidat

han estat el taller pràctic organitzat

s’ha instal·lat una taula informativa

els usuaris a participar en aquest taller

per professionals del CAP Camprodon

al vestíbul de l’Hospital i s’ha fet un

formatiu.

amb escolars de P5 d’una escola del

taller itinerant a l’edifici de Consultes

Els centres d’atenció primària de

municipi, o un concurs entre els pa-

Externes, les plantes d’hospitalització

l’ICS Girona també han organitzat

cients de pediatria que han passat pel

i el servei d’Urgències, on a banda

activitats de promoció d’una òptima

CAP Pineda.
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U

n total de 658 persones s’han
apuntat a les visites sense cita
de la campanya #StopCànce-

rOral que ha tingut lloc el 12 de juny,
coincidint amb el Dia Europeu contra
el Càncer Oral. Les visites s’han fet a les

Odontòlegs i cirurgians
maxil·lofacials fan 658 revisions
de salut bucodental en el marc de
la campanya #StopCàncerOral

unitats d’odontologia de la majoria de
centres d’atenció primària de la Regió

en marxa la campanya, sota l’etiqueta

Sanitària de Girona, i al Servei de Cirur-

#StopCàncerOral i el amb lema “Treu la

gia Maxil·lofacial i a la Unitat de Cap i

llengua al càncer, que pretén conscien-

Coll de l’Hospital Trueta.

ciar la ciutadania dels factors de risc de

Els professionals han detectat 104

la malaltia i de com prevenir-la, i posar

irregularitats a les revisions realitzades,

en relleu la importància de visitar la con-

en 6 de les quals els pacients s’han de-

sulta d’odontologia per revisar la salut

rivat a la consulta del Servei de Cirur-

bucodental. La sospita del diagnòstic

gia Maxil·lofacial del Trueta per fer-los

ha de ser confirmada amb una biòpsia.

un estudi més a fons, ja que es tracta

part del total, se les ha citades per a se-

de lesions premalignes o bé de tumo-

guiment d’aquí a un any.

A part de les revisions, els professionals han repartit tríptics a la ciutadania

racions a les quals cal fer una biòpsia.

A la Regió Sanitària de Girona unes

on se la informa sobre què es pot fer

També s’han detectat 20 casos en què

115 persones són diagnosticades cada

per evitar el càncer oral –com ara, una

és necessària algun tipus d’intervenció

any de càncer de llavi, cavitat oral o

bona autoexploració i on se li recorda la

per part d’odontologia. A una cinquan-

faringe. Tenint en compte que el 90 %

importància d’anar a visitar-se a odon-

tena de les persones ateses se’ls han

dels casos de càncer bucal i orofaringi

tologia si detecten qualsevol anomalia.

detectat lesions a les mucoses, que

són fàcilment identificables amb una

També s’ha dut a terme una campanya

caldrà controlar d’aquí a sis mesos. A la

inspecció, els centres de salut de la

a través de les xarxes socials i de les pan-

resta de persones visitades, una quarta

Regió Sanitària de Girona han posat

talles informatives dels centres de salut.

S

ota el paraigua del Departament de Salut a Girona, l’Institut Català de la Salut (ICS Gi-

rona), l’Institut d’Assistència Sanitària
(IAS), l’Institut Català d’Oncologia (ICO

Les organitzacions sanitàries i de
recerca gironines i la UdG
es bolquen amb La Marató de TV3

Girona) l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) i la Universitat

ció del Fòrum Associació dels Col·legis

personalitzen les decisions, cap on va

de Girona (UdG) han sumat esforços,

Sanitaris, que inclou els col·legis pro-

la recerca i amb quin suport podem

un any més, per col·laborar amb La Ma-

fessionals de metges, diplomats d’in-

comptar pacients i familiars. També

rató de TV3, dedicada el 2018 al càncer.

fermeria, fisioterapeutes, psicòlegs i

hi participa una pacient explicant la

Durant una setmana s’han dut a terme

veterinaris.

seva vivència.

un seguit d’activitats informatives di-

Entre els actes més destacats, hi

Durant tota setmana, als tres cam-

rigides, d’una banda, al conjunt de la

ha una taula rodona, amb experts de

pus de la Universitat de Girona, experts

ciutadania i, de l’altra, a professionals

primer ordre el seu camp professio-

en càncers han fet breus conferències

i estudiants de diferents branques del

nal, que porta per títol “Què vull sa-

dirigides als estudiants, culminant els

camp de la salut. Les activitats organit-

ber del càncer” i aborda temes com

actes organitzats amb una taula rodo-

zades han comptat amb la col·labora-

ara com es fa el diagnòstic, com es

na a la Facultat d’Infermeria.
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El CAP de Sant Feliu de Guíxols acull una exposició
del Programa de Cribratge de Càncer de Còlon i Recte

D

urant els mesos de juliol i

l’Àrea Bàsica de Salut de la importàn-

què consisteix el diagnòstic precoç

agost el Centre d’Atenció

cia de participar en el Programa de

i la seva importància, el tractament

Primària de Sant Feliu de Guí-

Cribratge de Càncer de Còlon i Recte

dels pòlips per evitar la transforma-

(PCCCR).

ció d’aquests en càncer, com preve-

xols ha acollit una exposició cedida
per AECC Catalunya contra el Càn-

L’exposició informa sobre què és

cer per conscienciar la ciutadania de

el còlon, com es forma el càncer, en

E

ls centres d’Atenció Primària de Salut de la Regió Sanitària de Girona
han senyalitzat els seus accessos

exteriors amb els materials que formen
part de la campanya “Fem salut, gràcies

nir el càncer i quin són els grups de
risc.

Els CAP de la Regió de Girona fan
campanya per allunyar el tabac
de les entrades dels centres

per no fumar”. L’objectiu de la iniciativa,
que s’ha dut a terme a tot Catalunya, és

als centres de salut estan a l’aire lliure,

contribuir a allunyar el fum del tabac de

de manera que no formen part del re-

les portes dels centres sanitaris.

cinte sanitari i per tant no hi està prohibit

La Llei 28/2005, de 26 de desembre,

fumar. Davant d’aquest fet, el Programa

de mesures sanitàries enfront del taba-

d’Atenció Primària sense Fum (PAPSF) de

quisme i reguladora de la venda, el sub-

l’Agència de Salut Pública de Catalunya,

ministrament, el consum i la publicitat

proposa que els accessos exteriors del

dels productes del tabac prohibeix fumar

Centres d’Atenció Primària de Salut si-

als centres, serveis o establiments sanita-

guin també espais sense fum, reforçant

ris, així com en els espais a l’aire lliure o

així el paper exemplar que tenen aquests

coberts, compresos en els seus recintes.

centres i el seu compromís amb el con-

Amb tot, la majoria de les entrades

P

er setè any consecutiu, l’Hospital Trueta ha participat activament en el Dia Mundial de

l’Ictus, que se celebra amb l’objectiu
de donar a conèixer la importància

trol del tabaquisme.

El Trueta commemora el Dia
Mundial de l’Ictus fent ecografies
de Doppler als usuaris

de les tasques preventives de l’ictus,
d’aprendre a identificar-ne els se-

Doppler per comprovar l’estat de les

la glucèmia de qui ha volgut. A més

nyals d’avís i de saber com actuar per

artèries de tothom qui ha estat inte-

d’aquests controls per tal de prevenir

evitar-lo. S’ha fet el 26 d’octubre al

ressat, ja que el resultat d’aquesta

l’aparició dels infarts cerebrals, els es-

vestíbul del centre hospitalari, on els

prova pot indicar un factor que pre-

pecialistes també han donat recoma-

professionals de la Unitat d’Ictus del

disposi a patir la malaltia.

nacions de mesures preventives, com

Servei de Neurologia de l’Hospital Dr.

A part d’aquesta activitat, profes-

fer exercici físic moderat, mantenir

Josep Trueta han informat sobre la

sionals d’infermeria del servei tam-

una dieta sana i equilibrada baixa en

malaltia i han realitzat ecografies de

bé han mesurat la pressió arterial i

sal i greixos, i evitar de fumar.
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E

s professionals de diferents
Equips d’Atenció Primària de
Girona s’han mobilitzat per fer

actuacions de sensibilització per un
bon consum d’alcohol, no abusiu,
coincidint amb la IX Setmana del cribratge de l’alcohol i el Dia Mundial

Professionals de l’Atenció
Primària fan actuacions de
sensibilització en motiu del Dia
Mundial Sense Alcohol

Sense Alcohol que se celebra el dia 15

sulta. Els pacients amb un resultat de

A Vilafant, amb la col·laboració de

de novembre.

consum de risc, se’ls fa una breu inter-

diverses entitats del municipi, també

Els professionals de les ABS de Vila-

venció i se’ls dona informació per sen-

s’han fet activitats especialment dirigi-

fant i Figueres al llarg de tota una set-

sibilitzar-los dels riscos i problemes de

des als adolescents. Per la seva banda,

mana han realitzat diferents activitats

l’abús. Durant tota la setmana hi ha

professionals del CAP i del CAS de Fi-

d’educació, prevenció i cribratge del

una taula informativa als centres de

gueres han fet una intervenció al mer-

consum d’alcohol entre la població,

salut, des d’on s’han repartit tríptics i

cat municipal el dijous dia 15 coincidint

que es faran des de la mateixa con-

s’ha informat a la ciutadania.

amb el Dia Mundial Sense Alcohol.

A

conseguir disminuir la prevalença de les úlceres per pressió
entre els garrotxins és l’objectiu

dels agents de salut de la Garrotxa, que

S’impulsa #GarrotxaSenseÚlceres
per prevenir les úlceres per pressió

els ha empès a treballar conjuntament.

i dels centres d’atenció primària de

bilització dels pacients, la utilització de

Sota el lema “Garrotxa sense úlceres”

l’ICS de la comarca, a la qual se sumen

superfícies especials per al maneig de

s’ha editat un tríptic informatiu per ex-

les nou residències geriàtriques de la

la pressió, la nutrició adequada i el su-

plicar a sanitaris, cuidadors i pacients

Garrotxa.

port sanitari. Aquests són alguns dels

quines són les pràctiques correctes per

El tríptic conté tres missatges clars:

missatges que volen fer arribar les pro-

prevenir-ne l’aparició. La necessitat

les accions que no s’aconsellen, les que

fessionals d’infermeria a totes aquelles

d’intervenir en aquest àmbit neix de

sí, i les situacions en què s’ha d’estar

persones que tenen al seu càrrec pa-

les infermeres de la Comissió d’Úlceres

alerta. Les claus de la prevenció són: la

cients grans que poden patir llagues o

i Ferides de la Fundació Hospital d’Olot

valoració de la pell i la seva cura, la mo-

úlceres per pressió.

E

l Trueta ha acollit, per tercer
any consecutiu, una campanya de conscienciació sobre la

identificació de pacients, una acció

Jornada de conscienciació sobre
la identificació de pacients

adreçada tant a professionals com

informativa on professionals del cen-

a usuaris i familiars o cuidadors, que

tre informen i eduquen a pacients,

La identificació del pacient és fo-

pretén conscienciar de la importàn-

familiars o cuidadors sobre el funcio-

namental per a la seva seguretat,

cia d’anar ben identificats amb la

nament del braçalet d’identificació i

constitueix el mecanisme més eficaç

polsera o braçalet que els facilita el

de la importància de la verificació de

per prevenir esdeveniments adver-

centre hospitalari mentre es roman

les dades del mateix, de no retirar el

sos i evitar problemes i complica-

ingressat o quan cal fer-se alguna

braçalet fins a la sortida de l’hospital

cions associades a errors en la pràcti-

prova i/o procediment.

i d’informar als professionals si les

ca clínica, errors en la medicació, en

dades no són correctes, s’han esbo-

proves diagnostiques, etc.

Al llarg del matí, es posa una taula

rrat o han perdut el braçalet.
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L

Un acord amb Justícia permet al
Trueta acollir persones que han
de fer treballs en benefici de la
comunitat

’Hospital Universitari de Girona
Doctor Josep Trueta i el Departament de Justícia han signat

un acord pel qual el centre pot acollir
persones que han de realitzar treballs
en benefici de la comunitat, amb l’objectiu de reparar alguna infracció comesa. Aquests agents cívics del Trueta, que van degudament identificats
amb un pitrall de color groc, vigilen
que es compleixi la normativa de
prohibició de fumar dins el perímetre
del recinte hospitalari i informen les
persones que fumen de la infracció
que estan cometent i dels perjudicis
que provoca l’hàbit tabàquic. També s’encarreguen de vetllar perquè
els vehicles estiguin ben estacionats
i es respectin les zones de càrrega i

de l’entorn més proper per facilitar la

que, entre d’altres accions, vol pro-

descàrrega, o els espais reservats per

convivència entre totes les persones

moure un ús respectuós i adequat de

a persones amb una minusvalidesa.

que cada dia hi circulen. La iniciativa

les zones exteriors del recinte hospi-

L’objectiu és que es respecti l’organit-

s’emmarca en el Pla de responsabili-

talari, i, alhora, fomentar que sigui un

zació viària de la plaça de l’Hospital i

tat social corporativa de la institució

espai lliure de fum.

Fes+Trueta
Balanç campanya
Innovació aplicada a la pràctica
assistencial

• Desenvolupament d’un model de predicció
preoperatori en cirurgia oncològica colorectal.

Millora del confort de pacients i familiars
• Decoració de l’àrea d’urgències pediàtriques.
• Material per a les sales de joc de pediatria.
• Coixins terapèutics per a les pacients intervingudes de
càncer de mama.
• Llibres per als pacients.
• Tauletes tàctils per fer més entretinguda l’estada dels
nens i nenes hospitalitzades a l’UCI pediàtrica.
• Renovació de la sala de descans de famílies amb
infants ingressats a les UCI neonatal i pediàtrica.
• Renovació del menjador per a famílies amb infants
ingressats a la planta de Pediatria.

Adquisició de nous equipaments
• Cabina de provocació per diagnosticar malalties
respiratòries d’origen laboral.
• Escalfabiberons i altre equipament per la Unitat de
Neonatologia
• Material per al programa d’atenció domiciliària de
prematurs
• Tauletes per al projecte de telelogopèdia per a la
rehabilitació de pacients que han tingut un ictus.
• Aparells de biologia molecular per al Servei
d’Anatomia Patològica.
• Sonòmetre per a la Unitat de Reanimació.
• Pantalles per millorar la detenció de lesions no
palpables en dones amb càncer de mama.
• Material quirúrgic per al Servei de Neurocirurgia.
• Material per al programa “Pell amb pell” de la Unitat
de Neonatologia.
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www.icsgirona.cat
@icsgirona
@htrueta

