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Ens plau presentar-vos la Memòria d’activitat 2012 de l’Institut Català de la Salut, un any en què hem assolit
l’equilibri pressupostari i hem pogut reduir el deute generat per l’ICS a proveïdors. Aquest rigor pressupostari,
en un entorn certament complex des de tots els punts de vista, s’ha aconseguit mantenint els nivells de
qualitat assistencial, compromís i vocació de servei públic que identifiquen aquesta institució i els excel·lents
professionals que en formeu part.

L’any 2012 hem complert amb els objectius del contracte programa fixat pel CatSalut i hem incrementat
l’activitat quirúrgica de cirurgia major en un 4,8% respecte de l’any anterior, fins a superar les cent mil
intervencions entre tots els hospitals, tot mantenint la tendència al creixement. També els principals indicadors
clínics integrats a l’Estàndard de qualitat assistencial (EQA) han millorat respecte de l’any 2011 i han arribat als
seus millors resultats des de la seva implementació l’any 2007. 

Com a instrument bàsic de la política sanitària pública d’aquest país, l’ICS ha de complir amb la missió que té
encomanada i mantenir el rol d’organització referent en l’assistència, la docència i la recerca biomèdica que es
du a terme a Catalunya, com ja ha fet en els darrers 30 anys. Perquè això succeeixi, i en el marc dels objectius
fixats en el Pla de Salut 2011-2015, aquest any hem iniciat un seguit de projectes estratègics d’especial
rellevància per a tota l’organització.

El més notori de tots és el projecte de reformulació d’aquesta institució que, com ja sabeu, pretén impulsar el
desenvolupament progressiu de la Llei 8/2007 per tal de permetre que l’ICS evolucioni i es configuri com una
veritable empresa pública més àgil, descentralitzada, eficient, sostenible, competitiva, adaptable als canvis i
propera a les necessitats assistencials de la població. Una empresa pública que disposi dels mateixos
instruments de gestió que la resta d’empreses públiques del sector. 

Aquesta transformació, que ofereix oportunitats de millora que no podem menystenir, ha de possibilitar que
l’ICS gaudeixi dels avantatges de ser un gran grup d’entitats descentralitzades de titularitat 100% pública, amb
màxima capacitat per organitzar-se i gestionar els seus propis recursos i que, alhora, conservi els avantatges
de ser un grup gran i mantingui de manera centralitzada les economies d’escala i altres elements estratègics
que aportin valor al conjunt. Tot això comptant amb els mecanismes públics necessaris per garantir la
transparència, el control financer i l’equitat dels serveis. 

Com sigui que volem preservar el lideratge de l’ICS dins el sector, aquest any també hem apostat per desplegar
un model col·laboratiu d'atenció sanitària basat en el treball en xarxa entre els professionals dels diferents
nivells assistencials i l’ús intensiu dels sistemes d'informació i les eines de gestió clínica.  

La creació de les gerències compartides entre l’ICS i les empreses públiques de Lleida i Girona, com a eina clau
per potenciar encara més la gestió i l’optimització dels recursos assistencials al territori, és un altre dels
projectes rellevants que ja ha començat a donar els seus fruits i que permetrà establir sinergies, compartir
protocols assistencials, treballar en equip, sumar expertesa i coneixement i, en definitiva, millorar la qualitat,
la resolució i l’accessibilitat als serveis sanitaris de les dues institucions públiques sanitàries més grans
d’aquestes ciutats.

Una altra iniciativa estratègica que s’ha gestat aquest any és la integració a l’Institut de Diagnòstic per la
Imatge de tots els serveis de radiodiagnòstic i medicina nuclear de l’ICS. La finalitat d’aquesta integració, que
es farà de manera progressiva, és assolir un model assistencial integral del diagnòstic per la imatge i la
medicina nuclear per donar una resposta més eficient a les necessitats diagnòstiques i terapèutiques de la po-
blació.

Tots aquests projectes i els bons resultats obtinguts i reflectits en aquest recull anual d’activitat ens encoratgen
a seguir treballant amb il·lusió, compromís i transparència per fer de l’ICS una organització centrada en les
persones i orientada a donar resposta a les seves necessitats reals de salut, tot oferint-los la millor qualitat
tècnica i preservant la indispensable sostenibilitat de la institució.

Carles Constante Beitia
President del Consell d’Administració

Joaquim Casanovas Lax
Director gerent

PRESENTACIÓ
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Amb un pressupost executat per a l’any 2012 de 2.656 M¤
i una plantilla de 39.720 professionals, l’Institut Català
de la Salut és l’empresa pública de serveis de salut més
gran de Catalunya i presta atenció sanitària a gairebé
sis milions d’usuaris, xifra que suposa el 75% del total
d’assegurats a Catalunya. 

Actualment, l’ICS gestiona 288 equips d’atenció primària,
4 dels quals amb gestió compartida amb altres entitats,
que presten serveis en 328 centres d’atenció primària i
673 consultoris locals. A més, gestiona 2 serveis de la-
boratori clínic; 26 serveis de diagnòstic per la imatge;
23 unitats territorials d’atenció continuada i urgències
d’atenció primària (ACUT), que presten atenció mitjançant
162 dispositius; 34 centres d’especialitats extrahospita-
làries; 28 serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva;
11 unitats del Programa d’atenció domiciliària i equips
de suport (PADES); 3 serveis de salut laboral; 7 unitats
de salut mental, 2 de les quals són d’atenció infantil i ju-
venil i 2 més d’atenció i seguiment de les drogodepen-
dències; 11 unitats de rehabilitació extrahospitalària; 7
unitats de salut internacional i 9 línies pediàtriques.

D’altra banda, també gestiona 8 hospitals de referència
dins la xarxa hospitalària d’utilització pública. Aquests
centres compten amb 141 quiròfans; 28 unitats de reani-
mació; 24 sales de parts; 1.222 consultoris de consultes
externes; 375 punts d’atenció d’hospital de dia; 3 unitats
de salut internacional; 343 boxs d’urgències; 10 laboratoris
clínics, 4 dels quals territorials, que donen servei a
l’atenció primària; 151 equipaments d’alta tecnologia i
3.706 llits disponibles.

A més de l’activitat assistencial, l’ICS desenvolupa una
gran activitat científica a través dels set instituts de
recerca integrats als centres hospitalaris i d’atenció primària.
Des de l’any 2008, tres d’aquests instituts –el Vall d’Hebron
Institut de Recerca, l'Institut d'Investigació Biomèdica
de Bellvitge i l’Institut d’Investigació en Ciències de la
Salut Germans Trias i Pujol– estan acreditats per l’Instituto
de Salud Carlos III. Aquest reconeixement com a centres

d’excel·lència els situa en una posició capdavantera a
tot l’Estat en l’àmbit de la recerca biomèdica. 

En el camp de la docència, l’ICS forma en els seus
centres 2.400 especialistes de 50 especialitats diferents
en ciències de la salut. També acull més de 4.500 alumnes
de pregrau de medicina, infermeria, odontologia i altres
ensenyaments. A banda d’això, porta a terme una intensa
activitat en formació continuada per a tots els col·lectius
professionals.

A TOT CATALUNYA

L’activitat en un dia a l’ICS

Atenció primària

75.782 visites de medicina de família
14.658 visites de pediatria
48.643 visites d’infermeria

4.378 visites d’odontologia
1.216 visites de treball social

6.076 visites d’atenció continuada 
5.545 visites d’atenció a la salut sexual 

i reproductiva (ASSIR)
320 visites del Programa d’atenció

domiciliària i equips de suport
(PADES)

Atenció hospitalària

823 altes
717 intervencions quirúrgiques

1.909 urgències
10.903 consultes externes

873 sessions d’hospital de dia
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RECURSOS ESTRUCTURALS
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Atenció primària

■ 288 equips d'atenció primària, 4 dels quals de gestió
compartida

■ 328 centres d'atenció primària

■ 673 consultoris locals

■ 2 laboratoris clínics

■ 26 serveis de diagnòstic per la imatge

■ 23 unitats d'atenció continuada i urgències de base
territorial (ACUT):
• 17 centres d'urgència d'atenció primària (CUAP)
• 17 dispositius aïllats/muntanya
• 128 unitats d'atenció continuada (PAC)

■ 34 centres d'especialitats extrahospitalàries

■ 28 serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva
(ASSIR)

■ 11 unitats del Programa d'atenció domiciliària i equips
de suport (PADES)

■ 3 serveis de salut laboral

■ 7 serveis de salut mental

■ 11 serveis de rehabilitació

■ 7 unitats de salut internacional

■ 9 línies pediàtriques

Alt Pirineu
i Aran

Catalunya
Central

Lleida

Terres 
de l’Ebre

Camp de
Tarragona

Metropolitana Sud

Metropolitana Nord

Girona

Barcelona

Atenció hospitalària

■ 141 quiròfans

■ 28 unitats de reanimació

■ 24 sales de parts

■ 1.222 consultoris de consultes externes (inclosos
gabinets)

■ 375 punts d'atenció d'hospital de dia

■ 3 unitats de salut internacional

■ 343 boxs d'urgències

■ 10 laboratoris clínics

■ 151 equipaments d'alta tecnologia

■ 3.706 llits disponibles:
• 3.115 llits convencionals
• 497 llits crítics i semicrítics
• 94 bressols patològics
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Alt Pirineu i Aran
■ 6 equips d'atenció primària

■ 6 centres d'atenció primària

■ 66 consultoris locals

■ 1 unitat d'atenció continuada i urgències de base territorial (ACUT):
• 10 dispositius aïllats/muntanya
• 2 unitats d'atenció continuada (PAC)

■ 1 servei d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR)

Camp de Tarragona
Atenció primària

■ 20 equips d'atenció primària

■ 22 centres d'atenció primària

■ 75 consultoris locals

■ 3 serveis de diagnòstic per la imatge

■ 2 unitats d'atenció continuada i urgències de base territorial (ACUT):
• 2 centres d'urgència d'atenció primària (CUAP)
• 10 unitats d'atenció continuada (PAC)

■ 2 centres d'especialitats extrahospitalàries

■ 3 serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR)

■ 1 servei de salut laboral

■ 3 serveis de rehabilitació

Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

■ 14 quiròfans

■ 3 unitats de reanimació

■ 2 sales de parts

■ 93 consultoris de consultes externes (inclosos gabinets)

■ 16 punts d'atenció d'hospital de dia

■ 65 boxs d'urgències

■ 1 laboratori territorial

■ 11 equipaments d'alta tecnologia

■ 310 llits disponibles: 
• 256 llits convencionals
• 35 llits crítics i semicrítics
• 19 bressols patològics

Catalunya Central
■ 32 equips d'atenció primària

■ 39 centres d'atenció primària

■ 112 consultoris locals

■ 3 serveis de diagnòstic per la imatge

■ 3 unitats d'atenció continuada i urgències de base territorial (ACUT):
• 3 centres d'urgència d'atenció primària (CUAP)
• 3 dispositius aïllats/muntanya
• 22 unitats d'atenció continuada (PAC)

■ 4 centres d'especialitats extrahospitalàries

■ 1 serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR)

■ 1 unitat del Programa d'atenció domiciliària i equips de suport
(PADES)

■ 3 unitats de salut internacional

Barcelona
Atenció primària

■ 54 equips d'atenció primària, 3 dels quals de gestió compartida 
amb l’Hospital Clínic

■ 42 centres d'atenció primària

■ 6 serveis de diagnòstic per la imatge

■ 1 unitat d'atenció continuada i urgències de base territorial (ACUT):
• 3 centres d'urgència d'atenció primària (CUAP)
• 4 unitats d'atenció continuada (PAC)

■ 9 centres d'especialitats extrahospitalàries

■ 7 serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR)

■ 1 unitat del Programa d'atenció domiciliària i equips de suport
(PADES)

■ 4 serveis de salut mental

■ 2 serveis de rehabilitació

■ 1 unitat de salut internacional

■ 7 línies pediàtriques

Hospital Universitari Vall d’Hebron

■ 45 quiròfans

■ 6 unitats de reanimació

■ 6 sales de parts

■ 360 consultoris de consultes externes (inclosos gabinets)

■ 137 punts d'atenció d'hospital de dia

■ 1 unitat de salut internacional

■ 38 boxs d'urgències

■ 3 laboratoris 

■ 53 equipaments d'alta tecnologia

■ 1.072 llits disponibles: 
• 866 llits convencionals
• 182 llits crítics i semicrítics
• 24 bressols patològics
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RECURSOS ESTRUCTURALS

Girona
Atenció primària

■ 26 equips d'atenció primària

■ 34 centres d'atenció primària

■ 115 consultoris locals

■ 1 servei de diagnòstic per la imatge

■ 4 unitats d'atenció continuada i urgències de base territorial (ACUT):
• 1 centre d'urgència d'atenció primària (CUAP)
• 22 unitats d'atenció continuada (PAC)

■ 1 centre d'especialitats extrahospitalàries

■ 1 servei d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR)

■ 1 unitat del Programa d'atenció domiciliària i equips de suport
(PADES)

■ 1 servei de salut laboral

■ 1 servei de rehabilitació

Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta

■ 11 quiròfans

■ 9 unitats de reanimació

■ 2 sales de parts

■ 127 consultoris de consultes externes (inclosos gabinets)

■ 14 punts d'atenció d'hospital de dia

■ 11 boxs d'urgències

■ 1 laboratori territorial

■ 17 equipaments d'alta tecnologia

■ 403 llits disponibles:
• 332 llits convencionals
• 53 llits crítics i semicrítics
• 18 bressols patològics

Metropolitana Nord
Atenció primària

■ 64 equips d'atenció primària

■ 83 centres d'atenció primària

■ 23 consultoris locals

■ 1 laboratori clínic

■ 8 serveis de diagnòstic per la imatge

■ 5 unitats d'atenció continuada i urgències de base territorial (ACUT):
• 2 centres d'urgència d'atenció primària (CUAP)
• 23 unitats d'atenció continuada (PAC)

■ 7 centres d'especialitats extrahospitalàries

■ 7 serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR)

■ 5 unitats del Programa d'atenció domiciliària i equips de suport
(PADES)

■ 2 serveis de salut mental

■ 1 servei de rehabilitació

■ 1 unitat de salut internacional

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

■ 20 quiròfans

■ 4 unitats de reanimació

■ 3 sales de parts

■ 109 consultoris de consultes externes (inclosos gabinets)

■ 71 punts d'atenció d'hospital de dia

■ 72 boxs d'urgències

■ 1 laboratori 

■ 22 equipaments d'alta tecnologia

■ 498 llits disponibles: 
• 419 llits convencionals
• 67 llits crítics i semicrítics
• 12 bressols patològics

Lleida
Atenció primària

■ 21 equips d'atenció primària

■ 22 centres d'atenció primària

■ 184 consultoris locals

■ 1 servei de diagnòstic per la imatge

■ 3 unitats d'atenció continuada i urgències de base territorial (ACUT): 
• 1 centre d'urgència d'atenció primària (CUAP)
• 4 dispositius aïllats / muntanya
• 11 unitats d'atenció continuada (PAC)

■ 1 centre d'especialitats extrahospitalàries

■ 1 servei d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR)

■ 1 unitat de salut internacional

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

■ 14 quiròfans

■ 4 sales de parts

■ 204 consultoris de consultes externes (inclosos gabinets)

■ 67 punts d'atenció d'hospital de dia 

■ 52 boxs d'urgències

■ 1 laboratori territorial

■ 11 equipaments d'alta tecnologia

■ 396 llits disponibles:
• 349 llits convencionals
• 31 llits crítics i semicrítics
• 16 bressols patològics
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Metropolitana Sud
Atenció primària

■ 54 equips d'atenció primària, 1 dels quals de gestió compartida
amb l’Ajuntament de Castelldefels

■ 59 centres d'atenció primària

■ 49 consultoris locals

■ 1 laboratori clínic

■ 3 serveis de diagnòstic per la imatge

■ 3 unitats d'atenció continuada i urgències de base territorial (ACUT):
• 4 centres d'urgència d'atenció primària (CUAP), 1 dels quals de gestió
compartida amb l'Ajuntament de Castelldefels

• 21 unitats d'atenció continuada (PAC)

■ 9 centres d'especialitats extrahospitalàries

■ 3 serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR)

■ 3 unitats del Programa d'atenció domiciliària i equips de suport
(PADES)

■ 1 servei de salut laboral

■ 1 servei de salut mental

■ 3 serveis de rehabilitació

■ 1 unitat de salut internacional

■ 2 línies pediàtriques

Hospital Universitari de Bellvitge

■ 26 quiròfans

■ 3 unitats de reanimació

■ 204 consultoris de consultes externes (inclosos gabinets)

■ 48 punts d'atenció d'hospital de dia

■ 1 unitat de salut internacional

■ 63 boxs d'urgències

■ 1 laboratori

■ 29 equipaments d'alta tecnologia

■ 760 llits disponibles: 
• 637 llits convencionals
• 123 llits crítics i semicrítics

Hospital de Viladecans

■ 5 quiròfans

■ 2 unitats de reanimació

■ 43 consultoris de consultes externes (inclosos gabinets)

■ 8 punts d'atenció d'hospital de dia

■ 24 boxs d'urgències

■ 1 laboratori

■ 2 equipaments d'alta tecnologia

■ 90 llits disponibles

Terres de l’Ebre
Atenció primària

■ 11 equips d'atenció primària

■ 21 centres d'atenció primària

■ 49 consultoris locals

■ 1 servei de diagnòstic per la imatge

■ 1 unitat d'atenció continuada i urgències de base territorial (ACUT):
• 1 centre d'urgència d'atenció primària (CUAP)
• 13 unitats d'atenció continuada (PAC)

■ 1 centre d'especialitats extrahospitalàries

■ 1 servei d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR)

■ 1 servei de rehabilitació

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

■ 6 quiròfans

■ 1 unitat de reanimació

■ 7 sales de parts

■ 82 consultoris de consultes externes (inclosos gabinets)

■ 14 punts d'atenció d'hospital de dia

■ 1 unitat de salut internacional

■ 18 boxs d'urgències

■ 1 laboratori territorial

■ 6 equipaments d'alta tecnologia

■ 177 llits disponibles: 
• 166 llits convencionals
• 6 llits crítics i semicrítics
• 5 bressols patològics
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ACTIVITAT ASSISTENCIAL

                                                                                                                                                                                                                                         Pacients amb
                                                                                                                                                                                                        Despesa en            dos o més
                                                                                                      Població                                      Despesa                 farmàcia (euros        ingressos
CRG                                                                                    assignada atesa1                          en farmàcia                per persona)             urgents

1. Sans                                                                   1.456.217       34,4%          29.273.244,40          3,1%                20,10              2.875        9,5%

2. Malaltia aguda                                                   36.035         0,9%               1.750.232,21         0,2%                48,57                404         1,3%

3. Malaltia crònica menor                                 548.028       13,0%             31.685.952,14         3,4%                57,82                948         3,1%

4. Múltiples malalties cròniques menors     220.349          5,2%          30.398.344,40          3,2%              137,96                 435        1,4%

5. Malaltia crònica dominant                           976.920        23,1%          211.854.686,25       22,5%              216,86              4.412      14,6%

6. Dues malalties cròniques dominants       879.005       20,8%        504.676.658,04        53,7%               574,15            13.436     44,4%

7. Tres malalties cròniques dominants            69.730          1,6%           91.147.808,00         9,7%            1.307,15              5.232       17,3%

8. Neoplàsies                                                         28.990         0,7%            25.216.932,06         2,7%             869,85               1.775        5,9%

9. Malalties catastròfiques                                 15.490         0,4%           14.209.069,35          1,5%               917,31                  711        2,4%

Total                                                                           4.230.764    100,0%        940.212.926,85    100,0%                                         30.228  100,0%

1. La població considerada és la població assignada atesa que ha estat visitada almenys una vegada durant l’any als serveis de medicina de família, pediatria
o infermeria.

Els grups de risc clínic (Clinical Risk Groups [CRG]) són
un sistema d’agrupació de morbiditat. Els CRG permeten
classificar els pacients en grups homogenis de morbiditat
a partir d’informació bàsica com ara l’edat, el sexe i els
problemes de salut.

Els CRG constitueixen una eina que permet classificar
els pacients en categories de morbiditat úniques, mú-
tuament excloents, basades en patrons de morbiditat. I
fins i tot fixant la comorbiditat, els CRG determinen di-
ferents nivells de gravetat.

D’aquesta manera, els CRG resulten més concrets i acla-
ridors que les categories tradicionals d’edat i sexe a

l’hora d’intentar explicar les variacions en la càrrega de
morbiditat o de consum de recursos (visita o despesa en
farmàcia) entre dues o més poblacions de pacients.

Cal destacar que els grups 5, 6 i 7, que corresponen als
malalts crònics, representen el 46% de la població assig-
nada atesa a l’atenció primària de l’ICS durant l’any 2012.
Aquests grups de pacients generen el 86% de la despesa
en farmàcia i, en general, són els que fan més ús dels re-
cursos sanitaris. Per això, i d’acord amb el Pla de Salut
de Catalunya 2011-2015, l’atenció primària de l’ICS ha
posat especial èmfasi en el seguiment d’aquests pa-
cients.

Estratificació de la població assignada atesa pels equips d’atenció primària de l’ICS 
durant l’any 2012
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Població assignada atesa Despesa en farmàcia Pacients amb dos o més 
ingressos urgents

CRG 1 3,1%
CRG 2 0,2%

CRG 3 3,4%
CRG 4 3,2%
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CRG 6 53,7%

CRG 7 9,7%

CRG 8 2,7%
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Font: ECAP i CatSalut.
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Prevalença de les malalties cròniques importants per edat i sexe

La prevalença de les malalties cròniques augmenta amb
l’edat i és altament freqüent, tant en homes com en
dones, en edats avançades. A més, en aquestes edats, hi
ha una elevada prevalença de multimorbiditat crònica,
és a dir, persones amb més d’una malaltia crònica simul-
tàniament.

Com es mostra en el gràfic, més del 80% de la població
de 70 anys o més atesa als centres de l’ICS pateix alguna
malaltia crònica important, com ara diabetis, hipertensió,
malaltia pulmonar obstructiva crònica, asma o insuficiència
cardíaca. En aquesta població és més freqüent patir dues
o més malalties cròniques simultàniament que no pas
una.80% 60% 40% 20% 0 20% 40% 60% 80% 100%100%

0 a 4 anys

5 a 9 anys

10 a 14 anys

15 a 19 anys

20 a 24 anys

25 a 29 anys

30 a 34 anys

35 a 39 anys

40 a 44 anys

45 a 49 anys

50 a 54 anys

55 a 59 anys

60 a 64 anys

65 a 69 anys

70 a 74 anys

75 a 79 anys

80 a 84 anys

85 a 89 anys

90 anys o més

Homes Dones 

CRG 5. Malaltia
crònica dominant

CRG 6. Dues malalties 
cròniques dominants

CRG 7. Tres malalties
cròniques dominants

Font: ECAP.

Activitat d’atenció primària
% variació 

Total 2012/2011

Visites EAP

Medicina de família 18.718.171 -2,82

Al centre 16.571.376 -4,89

A domicili 337.293 6,31

Consultes telefòniques 1.809.502 19,02

Pediatria 3.620.446 -4,80

Al centre 3.460.396 -5,50

A domicili 1.981 66,47

Consultes telefòniques 158.069 12,93

Infermeria 12.014.776 -1,39

Al centre 10.539.966 -2,85

A domicili 733.749 3,22

Consultes telefòniques 741.061 18,64

Odontologia 1.006.592 -2,92

Treball social 300.247 -0,22

Al centre 178.546 -8,00

A domicili 19.847 4,63

Consultes telefòniques 101.854 15,92

% variació 
Total 2012/2011

Visites atenció continuada 
i urgent 2.217.625 -12,57

Al centre 2.022.764 -13,22

A domicili 120.776 -1,43

Consultes telefòniques 74.085 -10,74

Visites ASSIR1 1.369.577 -6,14

Primeres visites 140.632 -44,09

Visites successives 1.228.945 1,77

Visites salut mental 29.710 -7,17

Primeres visites 2.984 -16,37

Visites successives 26.726 -6,02

Visites PADES 81.963 29,60

Al centre 33.846 18,87

A domicili 23.753 24,60

Consultes telefòniques 24.364 55,12

Salut internacional2

Pacients atesos 31.153

Visites de viatgers 24.830

Visites de patologia importada 6.323

Vacunacions 35.165Font: SIAP.
1. Inclou exclusivament les visites de llevadores i ginecòlegs/òlogues obstetres.
2. Atesa la recent creació del Programa de salut internacional de l’ICS, no existeixen registres sistematitzats comparables d'altres exercicis.
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ACTIVITAT ASSISTENCIAL

Casos resolts                             % sobre el % variació
correctament                      total de casos 2012/2011

Control de patologies cròniques 

Control de TA en pacients amb HTA 637.990                                68,85 9,89

Control de TA en pacients amb malaltia de risc cardiovascular 304.892                               60,68 15,64

DM tipus 2 < 80 anys amb control acceptable d’HbA1C 170.555                               64,42 6,64

Cribratge de peu diabètic en pacients amb DM tipus 2 216.965                                65,63 6,84

Cribratge de retinopatia diabètica en pacients amb DM tipus 2 196.584                                74,25 3,90

AVC amb tractament antiagregant 77.243                                93,85 5,42

AVC amb control LDL acceptable 42.880                                 52,10 14,07

Cardiopatia isquèmica amb betablocadors 76.419                                66,79 8,08

Cardiopatia isquèmica amb tractament antiagregant 108.854                                 95,14 2,48

Cardiopatia isquèmica amb control LDL acceptable 68.306                                59,70 8,33

ACxFA amb adequació de tractament antiagregant/anticoagulant 67.980                                82,98 9,17

Insuficiència cardíaca amb tractament amb IECA/ARA II 39.781                                76,97 9,25

Insuficiència cardíaca amb tractament amb betablocadors 28.978                                56,07 20,03

Valoració integral de pacients en ATDOM 41.531                                88,53 0,47

Valoració de risc de nafres en pacients en ATDOM 43.719                                 93,19 -2,47

Activitats preventives

Vacunació sistèmica infantil 749.113                                85,03 7,99

Vacunació antigripal > 59 anys 598.094                                49,39 -2,31

Vacunació antigripal 15-59 anys amb factors de risc 63.510                                  21,11 -2,83

Vacunació antigripal < 15 anys amb factors de risc 12.255                                28,41 -1,98

Vacunació antitetànica de l'adult 2.669.630                                56,02 12,74

Cribratge d’hàbits tòxics en adolescents 32.933                                64,91 1,59

Cribratge de consum d'alcohol (15-79 anys) 1.798.735                                40,39 2,33

No fumadors en població amb patologia de risc 951.103                                 76,61 4,11

Cessaments de tabac en els darrers 12 mesos 55.490                                 6,40 -1,40

Font: SISAP.

L’Estàndard de qualitat assistencial (EQA) és la principal
eina que utilitza l’ICS per avaluar la qualitat assistencial
dels seus equips d’atenció primària. Durant l’any 2012,
els principals indicadors clínics integrats en l’EQA han
millorat respecte de l’any 2011 i han arribat als seus
millors resultats des de la seva implementació l’any 2007.
En termes de nombre de casos resolts, aquests resultats
es tradueixen  en un increment del nombre de pacients

millor tractats o controlats. Comparat amb les dades de
l’any 2011, aquest increment arriba, per exemple, a més
d’un 20% en el cas dels pacients amb insuficiència
cardíaca tractats amb un betablocador, més d’un 14%
dels pacients amb un AVC amb un correcte control de
l’LDL-colesterol o més d’un 15% en el nombre de pacients
amb malaltia cardiovascular de risc i bon control de les
xifres de TA, tal com es presenta en la taula següent.

Indicadors d’avaluació de l’Estàndard de qualitat assistencial
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Activitat hospitalària

% variació 
Total 2012/2011

Altes 203.311 1,92

Altes convencionals 155.073 -0,68

Altes de CMA 40.048 10,34

Urgències de més de 24 hores 8.190 16,15

Pes mitjà de les altes 1,956 -0,4

Ingressos 155.012 -0,66

Ingressos urgents 101.882 -1,75

Ingressos programats 53.130 1,50

Estades 1.098.937 -0,51

Hospitalització domiciliària 4.818 -7,90

Cirurgia 177.178 6,00

Intervencions programades 
amb ingrés 43.408 3,68

Intervencions urgents amb ingrés 18.818 -2,19

Intervencions de CMA sense ingrés 38.661 9,86

Cirurgia menor ambulatòria 76.291 7,68

Urgències 696.919 -2,74

Urgències sense hospitalització 601.834 -3,09

Urgències amb hospitalització 95.085 -0,44

% variació 
Total 2012/2011

Consultes externes 2.692.958 -1,70

Consultes externes hospitalàries 2.013.106 1,80
Primeres visites 534.957 -2,75
Visites successives 1.478.149 3,55

Consultes externes d’atenció primària 679.852 -10,79
Primeres visites 336.157 -15,51
Visites successives 343.695 -5,62

Visites de telemedicina 78.633 32,82

Sessions d’hospital de dia 215.663 1,68

Salut internacional1

Pacients atesos 12.586

Visites de viatgers 9.299

Visites de patologia importada 3.287

Vacunacions 16.368

Indicadors % variació 
Total 2012/2011

Estada mitjana 
(altes convencionals) (dies) 7,09 0,17

Índex d’ocupació (%) 92,02 2,68

Ingressos urgents (%) 65,73 -1,10

Urgències/dia 1.904,15 -3,01

Índex de substitució de CMA 85,54 1,04

Reingressos (%) 5,6 -2,6
Font: SAP-BI i CMBD. Dades extretes a 2 d’abril de 2013.

1. Atesa la recent creació del Programa de salut internacional de l’ICS, no
existeixen registres sistematitzats comparables d'altres exercicis.
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ACTIVITAT ASSISTENCIAL

GRD mèdics més freqüents

GRD Descripció                                                                                                                                                                                                          Altes 2012 Pes GRD

541 Pneumònia simple i altres trastorns respiratoris, excepte bronquitis i asma, 
amb complicacions majors                                                                                                                                           6.142 2,343

373 Part vaginal sense complicacions                                                                                                                              5.400 0,580

372 Part vaginal amb complicacions                                                                                                                                  3.172 0,700

127 Insuficiència cardíaca i xoc                                                                                                                                          3.048 1,422

544 Insuficiència cardíaca congestiva i arítmia cardíaca amb complicacions majors                                         2.943 3,420

187 Extraccions i reposicions dentals                                                                                                                               2.207 0,747

014 Ictus amb infart                                                                                                                                                               1.804 1,880

088 Malaltia pulmonar obstructiva crònica                                                                                                                     1.794 1,147

243 Problemes mèdics de l’esquena                                                                                                                                  1.478 0,785

533 Altres trastorns del sistema nerviós, excepte atac isquèmic transitori, convulsions i cefalea, 
amb complicacions majors                                                                                                                                           1.360 4,430

557 Trastorns hepatobiliars i de pàncrees, amb complicacions majors                                                                    1.330 3,768

629 Nounat, pes superior a 2.499 g, sense intervencions significatives                                                                 1.280 0,236

125 Trastorns circulatoris excepte IAM, amb cateterisme, sense diagnòstic complicat                                     1.220 0,882

589 Bronquitis i asma, menors de 18 anys, amb complicacions majors                                                                    1.194 1,736

569 Trastorns de ronyó i tracte urinari, excepte insuficiència renal, amb complicacions majors                      1.166 1,735

321 Infeccions de  ronyó i tracte urinari, edat > 17, sense complicacions                                                                1.092 0,682

350 Inflamació de l’aparell genital masculí                                                                                                                       1.071 0,676

552 Trastorns de l’aparell digestiu, excepte esofagitis, gastroenteritis i úlcera no complicada, 
amb complicacions majors                                                                                                                                           1.045 3,241

775 Bronquitis i asma, edat < 18, sense complicacions                                                                                                  1.031 0,636

320 Infeccions de  ronyó i tracte urinari, edat > 17, amb complicacions                                                                  1.024 1,052

Font: CMBD-HA.

Casuística

Els vuit hospitals de l’ICS formen part de la xarxa hospi-
talària d’utilització pública (XHUP). Aquests centres
actuen com a hospitals generals bàsics i de referència
per a la població de la seva àrea d’influència. Es tracta
d’hospitals que disposen de serveis d’alta tecnologia i
d’una expertesa professional molt elevada amb la finalitat
de poder atendre aquells problemes de salut que reque-
reixen recursos tecnològics d’alt nivell i una pràctica es-
pecialitzada. Els hospitals Vall d’Hebron, Bellvitge i Ger-
mans Trias també estan acreditats com a hospitals de
tercer nivell. Durant el 2012, tots els hospitals de l’orga-
nització han mantingut el volum d’activitat terciària
(vegeu la taula dels grups relacionats pel diagnòstic
[GRD] més complexos).
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GRD quirúrgics més freqüents

GRD Descripció                                                                                                                                                                                                          Altes 2012 Pes GRD

039 Procediments sobre cristal·lí amb o sense vitrectomia                                                                                       9.544 0,917

359 Procediments sobre úter i annexos per carcinoma in situ i malalties no malignes, 
sense complicacions                                                                                                                                                     2.040 1,098

371 Cesària, sense complicacions                                                                                                                                       1.734 0,869

042 Procediments intraoculars, excepte retina, iris i cristal·lí                                                                                    1.472 1,074

055 Procediments miscel·lanis sobre oïda, nas, boca i gola                                                                                        1.465 0,756

808 Procediments cardiovasculars percutanis amb IAM, parada cardíaca o xoc                                                   1.416 2,701

311 Procediments transuretrals, sense complicacions                                                                                                1.405 0,803

116 Altres implantacions de marcapassos cardíac permanent                                                                                  1.346 3,591

266 Empelt de pell o desbridament, excepte per úlcera cutània/cel·lulitis, sense complicacions                     1.331 1,434

818 Substitució de maluc excepte per complicacions                                                                                                    1.321 3,607

040 Procediments extraoculars excepte òrbita, majors de 17 anys                                                                             1.315 0,818

209 Substitució d’articulació major, excepte maluc, i reimplantació d’extremitat inferior, 
excepte per complicacions                                                                                                                                            1.310 3,279

119 Lligadura i esquinçament de venes                                                                                                                            1.274 0,890

158 Procediments sobre anus i enterostomia, sense complicacions                                                                        1.269 0,659

229 Procediments sobre mà o canell, excepte procediments majors sobre articulació, 
sense complicacions                                                                                                                                                        1.187 0,880

381 Avortament amb dilatació, raspat, aspiració o histerotomia                                                                               1.182 0,587

162 Procediments sobre hèrnia inguinal i femoral, majors de 17 anys, sense complicacions                             1.179 0,740

225 Procediments del peu                                                                                                                                                     1.120 1,241

494 Colecistectomia laparoscòpica, sense exploració de conducte biliar, sense complicacions                     1.068 0,962

036 Procediments de la retina                                                                                                                                            1.060 1,008

Font: CMBD-HA.
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ACTIVITAT ASSISTENCIAL

GRD mèdics més complexos 

GRD Descripció Altes 2011 Altes 2012 Pes GRD

602 Nounat, pes en néixer < 750 g, alta amb vida 20 22 42,401

604 Nounat, pes en néixer 750-999 g, alta amb vida 66 45 31,158

605 Nounat, pes en néixer 750-799 g, èxitus 8 10 16,641

822 Cremades extenses o de gruix total amb ventilació mecànica de 96 hores o més, 
sense empelt de pell 5 14 15,812

607 Nounat, pes en néixer 1.000-1.499 g, sense procediment quirúrgic significatiu, 
alta amb vida 195 170 13,766

603 Nounat, pes en néixer < 750 g, èxitus 11 13 12,937

576 Leucèmia aguda amb complicacions majors 141 107 12,638

608 Nounat, pes en néixer 1.000-1.499 g, èxitus 6 11 11,876

881 Diagnòstic de sistema respiratori amb ventilació mecànica de més de 96 hores 151 164 10,749

611 Nounat, pes en néixer 1.500-1.999 g, sense procediment quirúrgic significatiu, 
amb múltiples problemes majors o ventilació mecànica de 96 hores o més 65 64 8,303

707 VIH amb ventilació mecànica o suport alimentari 22 19 6,887

782 Leucèmia aguda sense procediment quirúrgic major, edat > 17, amb complicacions 69 42 6,551

578 Limfoma i leucèmia no aguda, amb complicacions majors 229 182 6,428

794 Diagnòstic de traumatisme múltiple significatiu, amb complicacions majors 
no traumàtiques 36 48 6,099

780 Leucèmia aguda, sense procediment quirúrgic major, edat < 18, amb complicacions 48 61 5,481

612 Nounat, pes en néixer 1.500-1.999 g, sense procediment quirúrgic significatiu, 
sense múltiples problemes majors 113 126 4,854

882 Diagnòstic de sistema respiratori, amb ventilació mecànica < 96 hores 266 284 4,643

533 Altres trastorns de sistema nerviós, excepte atac isquèmic transitori, 
convulsions i cefalea, amb complicacions majors 1.375 1.360 4,430

577 Trastorns mieloproliferatius i neoplàsies mal diferenciades, 
amb complicacions majors 112 103 4,156

126 Endocarditis aguda i subaguda 39 52 4,156

Font: CMBD-HA.

Com a criteri de selecció de terciarisme, s’han inclòs els 20 procediments mèdics més complexos amb un pes GRD major i un mínim de 10 altes. Un pes GRD
major indica la necessitat de més recursos assistencials.
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GRD quirúrgics més complexos 

GRD Descripció Altes 2011 Altes 2012 Pes GRD

877 Oxigenació extracorpòria de membrana o traqueostomia amb ventilació
mecànica més de 96 hores 533 517 48,409

103 Trasplantament cardíac o implantació de sistema d’assistència cardíaca 29 19 37,910

606 Nounat, pes en néixer 1.000-1.499 g, amb procediment quirúrgic significatiu, 
alta amb vida 29 22 34,042

795 Trasplantament de pulmó 48 62 34,036

480 Trasplantament hepàtic i/o trasplantament intestinal 111 103 31,819

878 Traqueostomia amb ventilació mecànica de més de 96 hores o sense diagnòstic 
principal de trastorns ORL, sense procediments quirúrgics majors 268 270 29,815

803 Trasplantament de medul·la òssia al·logènic 55 57 23,649

821 Cremades extenses o de gruix total, amb ventilació mecànica de més de 96 hores, 
amb empelt de pell 19 15 23,018

615 Nounat, pes en néixer 2.000- 2.499 g, amb procediment  quirúrgic significatiu, 
amb múltiples problemes majors 8 20 17,655

804 Trasplantament de medul·la òssia autòleg 63 68 15,319

545 Procediment valvular cardíac amb complicacions majors 367 314 14,133

547 Altres procediments cardiotoràcics amb complicacions majors 37 36 12,733

622 Nounat, pes en néixer > 2.499 g, amb procediment quirúrgic significatiu, 
amb múltiples problemes majors 76 76 11,093

530 Craniotomia amb complicacions majors 323 319 10,995

850 Implant de desfibril·lador amb cateterisme cardíac, sense IAM, aturada cardíaca o xoc 15 15 10,925

793 Procediment per traumatisme múltiple significatiu excepte craniotomia 
amb complicacions majors no traumàtiques 88 99 10,431

302 Trasplantament renal 297 283 10,337

549 Procediments cardiovasculars majors, amb complicacions majors 407 375 10,068

851 Implant de desfibril·lador sense cateterisme cardíac 100 134 9,466

546 Bypass coronari, amb complicacions majors 123 104 9,243

Font: CMBD-HA.

Com a criteri de selecció de terciarisme, s’han inclòs els 20 procediments quirúrgics més complexos amb un pes GRD major i un mínim de 10 altes. Un pes
GRD major indica la necessitat de més recursos assistencials.

MEMO ICS 29NOV13_ICS  29/11/13  10:37  Página 15



16 Institut Català de la Salut 2012

ACTIVITAT ASSISTENCIAL

Despesa per grup terapèutic

Prescripció farmacèutica dispensada a les oficines de farmàcia

Farmàcia

Els objectius estratègics de l’ICS en l’àmbit de la farmàcia
són promoure la prescripció saludable i prudent dels medi-
caments, fomentar l’ús racional, segur i adequat dels
productes sanitaris i dels medicaments, promoure la qualitat,
l’equitat d’accés i la gestió eficient de la prestació farmacèutica,
i millorar els resultats de salut de la població.

Segons el grau de complexitat i multidisciplinarietat de
l’atenció sanitària així com del seguiment de l’evolució
de l’estat de salut del pacient, cal diferenciar els medica-
ments amb recepta mèdica que es dispensen a les oficines
de farmàcia dels medicaments hospitalaris de dispensació
ambulatòria (MHDA), que donen els serveis de farmàcia
a pacients no ingressats mitjançant una ordre mèdica.

La introducció de la recepta electrònica, que substitueix
les tradicionals receptes en paper, suposa un pas important

pel que comporta de millora de la qualitat assistencial,
de facilitat i simplificació de l’accés dels pacients (espe-
cialment en el cas de recollida de receptes) i de seguretat
en l’ús de medicaments per les possibilitats que ofereix
en el seguiment terapèutic i en el control de duplicitats
i interaccions. Així mateix, contribueix a millorar els pro-
cessos de prescripció i dispensació i afavoreix que la ciu-
tadania en faci un consum més racional. En definitiva,
afavoreix una prestació farmacèutica de més qualitat i
més sostenible per al conjunt del sistema de salut.

Aquest procés d’implantació progressiva ha permès fer
el canvi de la recepta en paper a plans terapèutics amb
totes les garanties, tant de seguretat en l’intercanvi d’in-
formació com de protecció i confidencialitat de les dades
de la ciutadania. 

El patró de consum dels medica-
ments amb recepta mèdica és
l’habitual. Com s’observa en el
gràfic, entre els grups de fàrmacs
més prescrits hi ha els antihiper-
tensius, els antiasmàtics, els anti-
diabètics i els antidepressius. En
aquest sentit, un dels objectius
per als propers anys serà millorar
l’adequació de la prescripció d’an-
tidepressius per tal de disminuir
el seu consum.
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Font: CatSalut.
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Monitorar l’adhesió a la GFT de l’ICS és un objectiu rellevant per tal d’adequar els tractaments a una correcta selecció de
fàrmacs. Actualment, el nivell d’adhesió de l’atenció primària a la GFT és sensiblement superior que a l’atenció especialitzada,
més procliu a incorporar novetats terapèutiques.

Aquests dos gràfics de prescripcions dispensades mostren el nivell d’utilització de la prescripció electrònica als equips
d’atenció primària i hospitals de l’ICS. La prescripció electrònica a l’atenció especialitzada a final de 2012 ja està implantada
a tots els centres i segueix evolucionant amb una ràpida progressió amb l’objectiu d’eliminar al més aviat possible la
recepta de paper.

El patró de consum de l’MHDA és l’habitual. Hi destaquen 4 grups principals: els antiretrovirals actius contra el VIH, els im-
munosupressors selectius, els citostàtics i els tractaments per a l’esclerosi múltiple. La cronificació de malalties que abans
tenien menys possibilitats terapèutiques fa que s’incrementi especialment el consum d’aquests fàrmacs d’alt cost.

Indicadors de mesura de l’adhesió a la Guia farmacoterapèutica de l’ICS

                                                                                 Atenció Atenció
                                                                               primària hospitalària

Novetats terapèutiques1                           1,56 1,89

Utilització d'antihipertensius2              39,18 56,43

Utilització d'antiulcerosos3                  89,29 78,46

Utilització d'antiinflamatoris 
no esteroïdals sistèmics4                       81,29 61,85

Utilització d'antidiabètics 
no insulínics5                                              81,12 42,45

Utilització d'hipolipemiants6               68,98 31,61

Facturació d’MHDA per famílies
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Prescripció farmacèutica dispensada per nivells 
assistencials (envasos)

Total prescripcions a l’atenció primària 100.089.591

83.978.062 16.111.529

Total prescripcions ICS 101.663.359

84.152.833 17.510.526

Total prescripcions a l’atenció especialitzada 1.573.768

174.771 1.398.997
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1. % medicaments catalogats pel Comitè d’Avaluació de Nous Medicaments (CANM) i pel
Consell Assessor de Medicaments en l’Àmbit de l’Atenció Primària i Comunitària
(CAMAPC) com a: “no valorable: informació insuficient” o “no suposa un avenç
terapèutic”, o “existeixen alternatives terapèutiques més adequades”/ Total
d’especialitats farmacèutiques

2. % fàrmacs ARA II (fàrmacs actius sobre el sistema renina-angiotensina, excepte els
inhibidors de la renina) / Total (fàrmacs ARA II + IECA)

3. % fàrmacs antiulcerosos recomanats (antiàcids: hidròxid de magnesi, algeldrat, almagat,
magaldrat; antagonistes del receptor H2: ranitidina; IBP: omeprazole; prostaglandines:
misoprostol) / Total de fàrmacs antiulcerosos  (totalitat d'antiàcids i antiulcerosos)

4. % fàrmacs AINE recomanats (diclofenac, ibuprofèn, naproxèn) / Total de fàrmacs AINE
(antiinflamatoris i antireumàtics no esteroïdals)

5. % fàrmacs antidiabètics no insulínics considerats de primera línia recomanats
(sulfonilurees: glibenclamida, gliclazida, glimepirida, gliquidona, biguanides: metformina)
/ Total de fàrmacs antidiabètics no insulínics

6. % fàrmacs hipolipemiants recomanats (resines: colestiramina; fibrats: gemfibrozil;
estatines: lovastatina, pravastatina, simvastatina) / Total de fàrmacs hipolipemiants

MEMO ICS 29NOV13_ICS  29/11/13  10:37  Página 17



18 Institut Català de la Salut 2012

PROJECTES ESTRATÈGICS

■ El Consell d’Administració de l’ICS
aprova iniciar el projecte de
reformulació de l’empresa pública    

El mes de febrer de 2012, el Consell d’Administració de
l’ICS ha donat llum verda al projecte de reformulació de
l’empresa pública. L’objectiu és donar compliment als
principis que fixa la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de
l’Institut Català de la Salut, aprovada amb el consens de
tots els grups parlamentaris i fins ara molt parcialment
desplegada. 

El projecte pretén fer de l’ICS una veritable empresa
pública més àgil, descentralitzada, eficient, sostenible,
competitiva, adaptable als canvis i propera a les necessitats
assistencials de la població. Una empresa pública més
adaptada al model sanitari català, que disposi dels
mateixos instruments de gestió que la resta d’empreses
públiques del sector.

Per aconseguir aquesta transformació és imprescindible
que l’actual model organitzatiu evolucioni cap a un model
de descentralització que apropi la gestió al territori i que
faciliti les aliances estratègiques amb la resta de centres
sanitaris de cada regió sanitària. I tot això, es vol fer
mantenint de manera centralitzada les economies d’escala
i altres elements estratègics que aportin valor al conjunt
(com ara els sistemes d’informació, la logística, els serveis
de suport o les polítiques d’inversions), i comptant amb
els mecanismes públics necessaris per garantir la trans-
parència, el control financer i l’equitat dels serveis. 

La voluntat és fer una transició progressiva d’un ICS
amb característiques d’organisme administratiu a un
Grup ICS format per entitats filials hospitalàries i entitats
filials d’atenció primària descentralitzades, amb autonomia
de gestió i personalitat jurídica pròpia. Aquestes entitats
seran propietat de l’ICS i, per tant, de titularitat exclusi-
vament pública.

Experiències demostratives a Lleida i Girona

La progressivitat és un element fonamental en aquest
procés de transformació. Per això el Consell d’Administració
de l’ICS ha acordat autoritzar l’inici dels tràmits admi-
nistratius necessaris per a la creació de dues entitats
filials de l’ICS amb personalitat jurídica pròpia. 

L’hospital i els equips d’atenció primària que iniciaran
les experiències demostratives són l’Hospital Universitari
Arnau de Vilanova de Lleida i el conjunt dels 26 equips
d’atenció primària de l’ICS a Girona. Aquests centres
s’han escollit per la major facilitat que presenten a l’hora
d’avaluar el model en termes de resultats assistencials i
d’eficiència, un cop valorada la situació de l’entorn en
què actuen. 

■ L’IDI gestionarà tots els serveis de
radiodiagnòstic i medicina nuclear de
l’ICS 

L’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) és una empresa
pública del CatSalut que des de fa més de dues dècades
gestiona, administra i executa una part dels serveis de
diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear dels
hospitals de l’ICS. Aquests serveis conviuen amb els
serveis de radiodiagnòstic propis de l’ICS.

La voluntat dels consells d'administració tant de l'ICS
com de l'IDI és que l’Institut de Diagnòstic per la Imatge
sigui l'entitat que gestioni tots els serveis de radiodiag -
nòstic i medicina nuclear de l’Institut Català de la Salut,
sense perjudici que també pugui prestar serveis a altres
entitats del sector sanitari català.

L’objectiu és assolir un model assistencial integral del
diagnòstic per la imatge i la medicina nuclear per donar
una resposta més eficient a les necessitats diagnòstiques
i terapèutiques de la població. Aquest nou model ha de
ser competitiu i sostenible. Per això, ha de promoure les
economies d’escala i el millor aprofitament tant de l’ex-
pertesa dels professionals com dels recursos. També ha
de permetre expandir, renovar i actualitzar el parc tec-
nològic dels hospitals i centres d’atenció primària de
l’ICS.

El nou IDI impulsarà el desenvolupament professional ja
que permetrà que tot el personal facultatiu especialista,
tant de radiologia com de medicina nuclear, pugui accedir
a la mateixa tecnologia des dels diferents nivells assis-
tencials. També potenciarà el treball col·laboratiu, a
través de la teleradiologia o les segones consultes amb
professionals de referència, per aprofitar millor l’expertesa
del conjunt de professionals.

Aquesta nova configuració suposarà també l’adequació
de l’oferta de radiologia i medicina nuclear a les necessitats
específiques de cada territori i una millora de la qualitat
assistencial i del servei a la ciutadania.
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■ Les gerències compartides, una eina
estratègica per gestionar els recursos
en clau territorial 

Els nomenaments del Dr. Jaume Capdevila com a gerent
territorial de l’ICS a Lleida i de Gestió de Serveis Sanitaris
i del Dr. Vicenç Martínez Ibáñez com a gerent territorial
de l’ICS a Girona i de l’Institut d’Assistència Sanitària
han marcat l’inici d’un dels projectes estratègics de la
institució per als propers anys.

Es tracta de la posada en funcionament de les gerències
compartides entre l’ICS i les empreses públiques de
Lleida i Girona. L’objectiu és crear les aliances estratègiques
necessàries per integrar la gestió de l'Hospital Universitari
Arnau de Vilanova i l'Hospital de Santa Maria, i de
l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta i l’Hospital
de Santa Caterina, respectivament, i potenciar encara
més la gestió i l’optimització dels recursos assistencials
en clau territorial. Cadascuna de les institucions manté
la seva personalitat jurídica pròpia.

La voluntat d’aquest projecte és establir sinergies, com-
partir protocols assistencials, treballar en equip, sumar
expertesa i coneixement i, en definitiva, millorar la
qualitat, la resolució i l’accessibilitat als serveis sanitaris
de les dues institucions públiques sanitàries més grans
de Lleida i de Girona.

■ La prescripció electrònica ja està en
funcionament a tots els hospitals de
l’ICS  

Tots els hospitals i centres d’atenció especialitzada ges-
tionats per l’ICS ja utilitzen el mòdul de prescripció elec-
trònica que l’organització va començar a implantar el
mes d’abril de 2012 amb l’objectiu de potenciar la

integració entre serveis assistencials, generalitzar l’ús
de la recepta electrònica i millorar la seguretat en la
prescripció de fàrmacs.

L’Hospital Vall d’Hebron va ser el primer a completar la
implementació del mòdul a tots els seus serveis a mitjan
juny. Paral·lelament, la resta de centres (Josep Trueta,
Germans Trias, Arnau de Vilanova, Verge de la Cinta, Vi-
ladecans, Joan XXIII i Bellvitge) també han incorporat la
prescripció electrònica de manera progressiva. Fins al 31
de desembre de 2012 ja s’han generat 182.086 noves
prescripcions, se n’han retirat 35.453 i se n’han modificat
2.837. 

El programari de prescripció electrònica que ha desen-
volupat l’ICS és una eina de treball compartida que
permet que els professionals de medicina de família, pe-
diatria i infermeria, els especialistes, els farmacèutics i
altres professionals sanitaris que tenen relació amb el
procés de salut d’una persona puguin accedir al seu pla
de medicació, que és únic, i interactuar-hi. Tot això, amb
les mesures de seguretat necessàries per tal de garantir
la confidencialitat i el bon ús de les dades.

Aquest mòdul de prescripció electrònica, integrat a la
història clínica electrònica tant d’atenció primària com
d’atenció hospitalària, mostra en temps real la informació
del pla de medicació del pacient de forma global (medi-
caments que pren, posologia, durada del tractament,
etc.), detecta possibles interaccions o incompatibilitats
entre medicaments i permet modificar o retirar una
prescripció. El mòdul també ofereix un servei de missat-
geria entre professionals que possibilita, per exemple,
que el metge de família faci una consulta a l’especialista
o que enviï un avís a la farmàcia. 

La novetat més destacada d’aquesta eina és que qualsevol
canvi que es fa en el tractament del pacient queda enre-
gistrat de forma automàtica a la seva història clínica. La
seguretat clínica que ofereix la prescripció electrònica
és especialment rellevant en el cas de les persones que
presenten diverses malalties cròniques simultànies i
prenen molts fàrmacs, ja que poden patir complicacions
i necessitar canvis freqüents de medicació. 

Aquest model assistencial també afavoreix que els
pacients segueixin correctament el tractament que se’ls
ha prescrit, facilita la prevenció de nous problemes de
salut i potencia la coordinació entre professionals sanitaris
a través del treball en xarxa i la comunicació continuada
entre nivells assistencials. En definitiva, suposa un pas
molt important cap a una gestió sanitària centrada en
les persones, que millora la qualitat assistencial i que
contribueix a la sostenibilitat del sistema mitjançant l'ús
racional i segur dels medicaments. 
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Aquesta iniciativa, lligada als objectius del Pla de Salut
2011-2015, forma part d’un projecte estratègic molt més
ampli i ambiciós que l’ICS té entre les seves prioritats. Es
tracta de la potenciació d’un model col·laboratiu entre
l’atenció primària -com a peça clau del seguiment dels
processos de salut de la població- i l’atenció especialitzada,
basat en el desenvolupament i l’ús intensiu de les eines
de gestió clínica.

■ 11 entitats proveïdores de la xarxa
pública ja utilitzen l’ECAP als seus
centres d’atenció primària  

L’estació clínica d’atenció primària (ECAP) és el programa
d’història clínica informatitzada utilitzat per tots els pro-
fessionals de la xarxa d’atenció primària de l’ICS. Es
tracta d’una eina que facilita la gestió de les dades
clíniques del pacient amb una visió integral, que dóna
suport a la presa de decisions clíniques amb un alt nivell
de seguretat i qualitat assistencial, i que aporta informació
als professionals sobre els resultats de la seva activitat.
L’ECAP està integrada amb Argos i amb els projectes
d’història clínica compartida de Catalunya (HC3) i de re-
cepta electrònica.

Des de la seva posada en funcionament l'any 2001, l'ECAP
ha introduït millores constants i noves funcionalitats
que ajuden els professionals al desenvolupament de la
seva tasca assistencial.

Durant l’any 2012, la Fundació Althaia s’ha sumat a la
resta d’entitats proveïdores que ja han signat convenis
amb l’ICS per implantar l’ECAP com a plataforma de
treball als centres d’atenció primària que gestionen. Es
tracta del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC
Vitae), el Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i
la Geltrú, el Consorci Castelldefels Agents de Salut (CASAP),
Albera Salut, la Fundació Salut Empordà, Gestió de Serveis
Sanitaris, la línia pediàtrica del Consorci Atenció Primària
de Salut de l’Eixample, el Consorci Sanitari de l'Anoia,
l’Institut d’Assistència Sanitària i la Fundació Privada
Hospital Sant Jaume d’Olot.

Aquest fet suposa un salt qualitatiu en la seguretat i la
qualitat de l'assistència que es dóna a la ciutadania, ja
que la majoria de professionals d'atenció primària tenen
accés a la informació clínica d'un pacient ordenada i in-
tegrada de la mateixa manera encara que no treballin en
un centre de l'ICS. 

Actualment, gairebé 19.000 professionals assistencials
del sistema sanitari integrat d’utilització pública de Ca-
talunya utilitzen l'ECAP, que ja conté més de sis milions
d’històries clíniques.

■ Continua el desplegament del
Projecte Argos més enllà dels
hospitals de l’ICS  

L’any 2012 el Projecte Argos s’ha estès al Parc Sanitari
Pere Virgili, un proveïdor sociosanitari amb estreta relació
amb l’Hospital Vall d’Hebron. El sistema es va posar en
marxa amb èxit el mes de novembre passat segons el ca-
lendari i els objectius previstos. Amb aquesta incorporació
ja són dotze els hospitals de la xarxa pública que disposen
d’Argos, els vuit centres gestionats per l’ICS i també
l’Hospital Duran i Reynals, l’Hospital de Santa Maria de
Lleida, l’Hospital Comarcal dels Pallars i el Parc Sanitari
Pere Virgili.

L’extensió d’Argos més enllà dels hospitals de l’ICS
permet compartir metodologies, eines i recursos; afavoreix
la col·laboració eficient entre proveïdors i dispositius
sanitaris; facilita la visió integrada del pacient i garanteix
l’alineament amb les directrius assistencials, de gestió i
tecnològiques del Departament de Salut. Argos està in-
terconnectat amb ECAP i amb els sistemes d’HC3,
recepta electrònica i registre central d’assegurats (RCA),
entre d’altres.

En el cas concret del Pere Virgili i Vall d’Hebron, disposar
del mateix sistema d’informació ha permès millorar de
forma substancial la col·laboració entre els dos centres.
Compartir informació clínica sobre els pacients ha
millorat la qualitat de l’assistència i disposar de proce-
diments operatius integrats ha permès eficiències en la
planificació i l’assignació racional dels recursos assis-
tencials. 

■ Els hospitals de Bellvitge i Germans
Trias i Pujol posen en marxa la
prescripció i administració
electrònica de sang

D’altra banda, també dins del marc del Projecte Argos,
l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol han posat en funcionament la
prescripció i administració electrònica del banc de sang.
Es tracta d’un projecte realitzat en comú amb el Banc
de Sang i Teixits per cobrir el procés complet de la
gestió de les bosses de sang, des de la petició de les
unitats pels professionals assistencials dels diferents
hospitals fins a la recepció de les bosses i la seva admi-
nistració al pacient, a més de la confecció del registre
transfusional. Aquesta funcionalitat es desplegarà durant
el 2013 a la resta de centres de l’ICS. 
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■ L’ICS avança en el procés d’unificació
territorial dels laboratoris clínics 

Aquest any 2012, l’ICS ha continuat avançant en el procés
d’unificació territorial dels laboratoris clínics. L’objectiu
és optimitzar la gestió dels recursos, potenciar les eco-
nomies d’escala, integrar els sistemes d’informació i
millorar l’eficiència dels laboratoris hospitalaris i d’atenció
primària per fer-los més competitius.

El projecte planteja passar dels 12 laboratoris actuals a 6
laboratoris clínics territorials, distribuïts de la següent
manera:

• Barcelona Ciutat: un laboratori ubicat a l’Hospital Vall
d’Hebron, que agruparà l’activitat de l’Hospital i també
la de Bon Pastor i Manso. 

• Àrea Metropolitana Sud: un laboratori distribuït en
dos espais físics, l’Hospital de Bellvitge (que assumirà
l’activitat de l’Hospital i també la de Just Oliveres) i
l’Hospital de Viladecans per a les urgències. 

• Àrea Metropolitana Nord: un laboratori distribuït en
dos espais físics, l’Hospital Germans Trias i Dr. Robert. 

• Tarragona i Terres de l’Ebre: un laboratori amb dos espais
físics a l’Hospital Joan XXIII i l’Hospital Verge de la Cinta. 

• Girona: un laboratori a l’Hospital Trueta que fa l’activitat
de l’Hospital i de l’atenció primària.

• Lleida: un laboratori a l’Hospital Arnau de Vilanova
que assumeix l’activitat de l’Hospital i de l’atenció pri-
mària.

Els laboratoris clínics de l’ICS van dur a terme l’any 2012
més de 52 milions de proves analítiques.

■ El model d’autonomia de gestió es
consolida a l’ICS  

L’any 2012, a més dels vuit hospitals,  205 equips d’atenció
primària han seguit amb el model d’autonomia de gestió
de l’ICS. Aquest model, que es va pilotar el 2009 en 10
equips d’atenció primària  amb excel·lents resultats, ha
anat incrementant la seva presència i estarà implementat
en el 100% d’equips d’atenció primària i hospitals de
l’ICS el 2013. 

El model es basa en l’apoderament professional, la des-
centralització de les decisions i la cultura de la respon-
sabilització. A banda dels bons resultats assistencials,
econòmics i de satisfacció dels professionals que el
model ha demostrat, la seva generalització es justifica
per la seva coherència amb el sistema de compra del
CatSalut i per estar alineat amb el projecte de reformulació
de l’ICS. Els objectius del model se centren a millorar els
resultats clínics i de satisfacció dels pacients, augmentar
la satisfacció dels professionals mitjançant la responsa-
bilització i la incentivació, prestigiar i donar valor a les
competències professionals, millorar l’eficiència de
recursos i la racionalització de les despeses, adaptar l’or-
ganització de les unitats a les necessitats territorials, i
crear cultura de finançament capitatiu. 

El model d’autonomia de gestió té, com a eines,  un
acord de gestió explícit i un pla funcional propi que
permet més autonomia en la gestió tant dels recursos
humans com dels econòmics, amb  un sistema d’informació
detallat per al seguiment de les dades clinicoassistencials
i econòmiques actualitzades mensualment. Quant als
primers, es preveu la possibilitat de modificar la composició
de l’equip, establir l’organització del temps de treball,
gestionar les substitucions i formular els objectius de
les DPO dels professionals per la direcció de la unitat.
També es considera la possibilitat d’incrementar ingressos
mitjançant facturació a tercers o convenis i reassignar
partides econòmiques en funció de les necessitats de
despesa. La possibilitat de gaudir d’un incentiu grupal
en funció dels resultats obtinguts en l’avaluació de l’acord
de gestió i la coresponsabilització en la gestió del pres-
supost de farmàcia amb l’assumpció de risc complementen
la possibilitat de millorar els resultats.
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■ Els professionals d’atenció primària de
l’ICS identifiquen els pacients amb un
risc d’ingrés hospitalari més elevat

L’atenció primària de l’ICS disposa d’una nova eina de
suport que permet identificar i classificar aquells grups
de pacients amb malalties cròniques i un risc més elevat
d’ingrés hospitalari.

Gràcies a aquesta nova aplicació, els professionals d’atenció
primària poden dur a terme accions preventives en aquells
malalts que tenen un risc més elevat de patir dos o més
ingressos hospitalaris urgents. L’aplicació utilitza les dades
creuades de dues fonts. D’una banda, les que proporciona
el Servei Català de la Salut (CatSalut) de tota la xarxa as-
sistencial de Catalunya i amb les quals obté les dades
d’utilització hospitalària de cada usuari en funció dels
seus contactes amb el sistema sanitari. I d’una altra, les
xifres de la classificació o estratificació de la població
basada en la seva morbiditat i gravetat segons els grups
de risc clínic (CRG), que determinen l’estat de salut, el
nivell de gravetat i l’estimació de risc de cada usuari. 

Amb el resultat d’aquest model estadístic, els professionals
d’atenció primària poden saber quins dels seus pacients
tenen més risc de patir una hospitalització de caràcter
urgent. Un cop analitzat cada cas, el professional pot
posar en marxa les accions preventives de seguiment i
vigilància necessàries per controlar de forma més acurada
els pacients que ho requereixin. És a dir, té la possibilitat
de fer un seguiment de caràcter preventiu a les persones
amb una salut més fràgil.

Les malalties cròniques estan molt associades a la pro-
babilitat d’ingressos hospitalaris urgents i, en general, a
una major utilització de recursos sanitaris. A Catalunya,
un 76% dels pacients que ingressen dues o més vegades
de manera urgent pateixen una patologia crònica im-
portant (23.560) i la gran majoria, més d’una (un 79%, és
a dir, 18.375 malalts).

Aproximadament uns 30.000 malalts ingressen de manera
urgent dos o més vegades en un any. L’atenció al pacient
crònic pretén millorar els resultats de salut, la satisfacció,
la seva qualitat de vida i, alhora, prevenir en la mesura
que sigui possible les hospitalitzacions urgents. 

■ Finalitza el desplegament d’un
sistema d’informació pioner per a la
gestió de les cures infermeres dels
pacients hospitalitzats

Els vuit hospitals de l’ICS han culminat amb èxit la im-
plantació d’un nou sistema d’informació per a la prestació
i la gestió de les cures infermeres dels pacients hospita-
litzats, en el marc del Projecte Argos d’informatització
de la història clínica.

D’aquesta manera, les infermeres i auxiliars d’infermeria
de totes les unitats d’hospitalització de curta estada i
d’alta complexitat de les unitats de cures intermèdies i
les unitats d’hospitalització a domicili dels centres hos-
pitalaris de l’ICS disposen d’una estació de treball infor-
matitzada que facilita el registre de la valoració i de l’e-
volució dels pacients hospitalitzats, alhora que dóna
suport al procés de prestació de cures infermeres i de
l’administració de medicaments. Els beneficis que es
desprenen del seu ús són evidents, ja que es garanteix la
seguretat clínica, la continuïtat en les cures i la qualitat
de l’atenció a la persona malalta.

La implantació de les aplicacions informàtiques ha anat
acompanyada del desplegament d’un Programa d’har-
monització dels plans de cures a tots els hospitals de
l’ICS. Aquest Programa, pioner a Europa, té com a objectiu
garantir els estàndards de seguretat en el procés de
prestació de serveis infermers als pacients hospitalitzats
i facilita l’adequació dels plans de cures a la situació
clínica i personal de cada pacient i el suport a la seva fa-
mília.
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El desplegament d’aquest nou sistema d’informació
suposa una millora important de la disponibilitat de la
informació sobre la prestació de cures dels professionals
de l’ICS. Metges, farmacèutics, fisioterapeutes, dietistes
i d’altres agents de la salut que treballen en cadascun
dels centres hospitalaris disposen d’accés a la consulta
de les dades, fet que facilita la comunicació entre els
professionals i l’accés a la informació clínica necessària
en cada moment.

Però, sobretot, aquesta nova plataforma representa un
pas decisiu cap a una atenció infermera integral i indivi-
dualitzada als pacients, contribueix a la prevenció del
deteriorament de l’estat de salut, la promoció de l’autocura,
la millora del benestar i del control de símptomes, la
prevenció i la detecció precoç de complicacions infeccioses,
nutricionals, crítiques i psicoemocionals i també en els
models d’atenció centrada en la família.

■ Els hospitals de l’ICS posen en marxa
una consulta virtual en els
preoperatoris que evita duplicar
proves complementàries i visites
presencials

Els serveis d’anestesiologia dels hospitals de l’ICS realitzen
bona part de les consultes de preoperatoris de forma
virtual. La implantació dels nous sistemes d’informació
ha permès comptar amb la tota la informació clínica
dels pacients en un mateix repositori i, per tant, tenir
més accessibilitat als resultats d’informes, analítiques i
proves complementàries.

D’aquesta manera, l’equip d’infermeria del servei analitza
la necessitat de dur a terme proves complementàries
depenent de l’edat, la patologia i el tipus de cirurgia. A
continuació, decideix si cal una visita presencial o una
consulta telefònica. 

Les primeres dades d’activitat del nou servei revelen
que gràcies a la nova reorganització s’estalvia el 70% de
les peticions de proves complementàries (principalment
radiografies de tòrax, analítiques i electrocardiogrames)
i es redueix un 60% el nombre de visites presencials.
Aquest estalvi es produeix perquè nombrosos pacients
ja compten amb proves fetes els últims mesos i, per
tant, no és necessari repetir-les.

Actualment el preoperatori virtual ja funciona a l’Hospital
de Viladecans per a la majoria de les 12.000 intervencions
quirúrgiques que s’hi efectuen a l’any (artroscòpies, ope-
racions d’hèrnies engonals, galindons, septoplàsties, co-
lecistectomies i pròtesis de genoll, entre d’altres), i a
l’Hospital Universitari de Bellvitge, on s’aplica a les més

de 5.000 intervencions de cirurgia major ambulatòria i
8.100 endoscòpies amb sedació que es realitzen cada any.
En el cas de la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés de Vall
d'Hebron, ubicada al Parc Sanitari Pere Virgili, el preoperatori
virtual funciona des de fa dos anys. El 2012 s’han fet més
de 5.800 consultes virtuals (75% del total) per fer el pre-
operatori de totes les intervencions, llevat del cas que el
personal infermer hagi decidit que no és oportú o del dels
pacients que directament puguin comportar algun tipus
de risc. Pel que fa a l‘Hospital Universitari Arnau de
Vilanova de Lleida, aquests preoperatoris funcionen per
als pacients que s’han de sotmetre a una intervenció qui-
rúrgica no complexa, com ara cirurgies menors de gine-
cologia o traumatologia, intervencions de mama, de cata-
ractes o exploracions digestives, i se n’han pogut beneficiar
entre un 30 i un 40% d’usuaris. A l'Hospital Germans
Trias, el Servei d'Anestesiologia i Reanimació també ha
posat en marxa el preoperatori virtual l'any 2012.

En un termini de dos anys aquest sistema es posarà en
funcionament a tots els hospitals de l’ICS.

■ Més de mig milió d’usuaris ja han
demanat rebre informació des del seu
centre d’atenció primària a través
d’SMS o correu electrònic

Els equips d’atenció primària de l’ICS han incorporat
l’enviament d’SMS i correus electrònics a la pràctica as-
sistencial diària per comunicar als usuaris resultats de
proves complementàries, com ara analítiques, citologies
o proves de fons d’ull.

Aquest servei de missatgeria, integrat a l’ECAP, permet
comunicar dades clíniques de forma totalment persona-
litzada, segura, consentida i confidencial, però també
fer enviaments massius de dades generals per informar,
per exemple, de l’inici de la campanya de vacunació de
la grip o d’altres activitats d’interès per a la població.
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Des que es va posar en funcionament a final de 2011, un
total de 504.748 usuaris de l’ICS ja han donat el seu con-
sentiment per rebre informació des del seu centre d’atenció
primària a través d’SMS o correu electrònic. En aquest
temps s’han enviat 11.908 SMS i 40.816 correus electrònics.
Un percentatge important d’aquests enviaments s’han
fet des dels equips d’atenció primària del Vallès Occidental,
que van ser els primers a implementar aquests nous
canals de comunicació amb els seus usuaris.

L’objectiu de l’ICS és generalitzar l’ús d’aquest servei de
missatgeria a tot el territori català i enviar també plans
de medicació, dietes i altre tipus d’informació que no re-
quereixi una visita presencial i pugui evitar desplaçaments
innecessaris dels pacients als centres de salut. 

Es tracta, en definitiva, de donar més accessibilitat a la
ciutadania als serveis d’atenció primària, millorar la
gestió de la consulta dels professionals sanitaris i oferir
formes alternatives a les visites presencials per tal de
proporcionar un major grau de satisfacció als usuaris i
un valor afegit a la relació entre professional i pacient.

■ L’enviament d’SMS recordatoris de
visites redueix l’absentisme a les
consultes externes dels hospitals de
l’ICS 

L’any 2012, l’ICS ha generalitzat l’enviament de missatges
de text al telèfon mòbil dels usuaris per recordar-los la
data d’una visita programada a les consultes externes hos-
pitalàries. D’aquesta manera, els usuaris que tenen cita
prèvia reben un SMS on se’ls informa del centre on han
d’anar, la data i l’hora de la visita. També s’inclou un telèfon
de contacte per si és necessari realitzar algun canvi. 

Aquest servei de recordatoris per SMS es fa de manera
automatitzada des de l’estació de treball clínic compartida

per tots els hospitals i permet enviar missatges a tots els
usuaris que tenen una cita amb l’especialista. El 2012 els
hospitals de l’ICS han enviat gairebé un milió de recor-
datoris, la qual cosa ha aconseguit reduir l’absentisme
als serveis de consultes externes. 

■ La Comissió Farmacoterapèutica de
l'ICS prioritza 5 línies de treball 

Amb l’objectiu de millorar la informació i la comunicació
de les decisions que pren i dels documents que consensua,
la Comissió Farmacoterapèutica (CFT) de l’ICS ha consolidat
la difusió del butlletí electrònic TerapICS als professionals
clínics, les comissions farmacoterapèutiques dels hospitals
i els òrgans directius. 

Durant l’any 2012 també s'han avaluat un total de 25
nous principis actius, dels quals 17 han estat aprovats
per a la seva inclusió a la Guia farmacoterapèutica (GFT)
de l'ICS, sota diferents criteris d'ús. També s’ha creat un
grup de treball sobre seguretat en l'ús de medicaments
encarregat d'elaborar una proposta corporativa de se-
guretat en aquest àmbit.

D’altra banda, s’han elaborat i monitorat una sèrie d’in-
dicadors bàsics de prescripció de medicaments que me-
suren, de manera indirecta, l'adhesió a la GFT de l’ICS,
potencien la notificació de reaccions adverses greus i
mortals i fomenten la implementació del model col·la-
boratiu de prescripció electrònica als hospitals. Aquests
indicadors són: el seguiment de les recomanacions del
CANM i el CAMAPC, els ARA II/(IECA+ARA II), els anti-
ulcerosos recomanats, els AINE recomanats, els hipoli-
pemiants recomanats, els antidiabètics no insulínics re-
comanats i la notificació de reaccions adverses greus i
mortals.
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■ Nous avenços en les eines
tecnològiques i els sistemes de suport
a la prescripció

Durant el 2012, la Unitat de Coordinació i Estratègia del
Medicament de l’ICS ha continuant posant l’èmfasi en
l’evolució i la millora de les eines electròniques de suport
a la prescripció, que permeten dotar l’ECAP d’elements
de seguretat clínica, efectivitat i eficiència. En aquesta
línia, el PREFASEG, que actua de manera interactiva
alertant el professional de problemes relacionats amb la
seguretat de medicaments en el mateix moment que
està donant d’alta un tractament, ha generat 2,4 milions
d’alertes de seguretat (dues alertes avisades per cada
deu altes de tractament), un 57% de les quals correspon
a la detecció d’alguna possible duplicitat terapèutica.
Els professionals accepten els suggeriments del programa
en un 29% de les ocasions, entre les quals figuren les re-
dundàncies farmacològiques (35%) i les al·lèrgies (26%).

El mòdul de Self-Audit de prescripció facilita a cada
metge la cerca de pacients amb algun problema farma-
cològic relacionat amb els medicaments que té prescrits,
i ajuda en la gestió del canvi i/o suspensió de la medicació.
El 2012, en l’àmbit de la seguretat s’han reduït en un 36%
el nombre de duplicitats terapèutiques existents (38.814)
en la prescripció activa dels pacients. També s’ha reduït
en un 57% el nombre de pacients amb medicació contra-
indicada que tenia una alerta de seguretat de l’Agència
Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris; així
s’han resolt un 90% dels 1.019 casos de pacients que
tenien contraindicat l’aliskirèn, i un 55% dels casos de
pacients amb alguna contraindicació de citalopram (pa-
cients inicials: 5.836) o escitalopram (pacients inicials:
7.791). En l’àrea de l’eficiència, Self-Audit ha permès iden-
tificar i proposar 46.236 canvis de medicació en els
pacients que tenen una alternativa terapèutica equivalent
més econòmica.

La Guia Terapèutica electrònica (@GT) és una eina que
ofereix un conjunt de tractaments tipus recomanats
segons l’evidència científica per a problemes de salut de
patologia aguda, tant d’adults com de pediatria, que
s’han prioritzat segons la seva complexitat i/o freqüència
d’aparició en atenció primària. 

Durant la visita assistencial, el metge accedeix a la @GT,
identifica el problema de salut, escull l’escenari concret
de la patologia i l’eina contextualitza el tractament a les
característiques del pacient. Automàticament s’envia la
prescripció al Sistema integrat de recepta electrònica
(SIRE) i el problema de salut queda registrat a l’estació
clínica de treball. Durant el 2012 la @GT ha tingut 201.899
accessos, dels quals en un 18% s’ha fet alguna prescripció.

■ Els recordatoris clínics als
professionals d’atenció primària
milloren un 20% el control dels
pacients crònics

L’ECAP de l’ICS ha incorporat una nova eina de recordatoris
per millorar el control dels pacients crònics. El projecte,
desenvolupat pel Sistema d’Informació dels Serveis d’Atenció
Primària (SISAP), també avalua el seu impacte en la millora
de la qualitat assistencial. Des del mes de febrer fins al
juliol de 2012 el SISAP va fer una prova pilot per analitzar
l’eficàcia d’aquest sistema. L’assaig clínic va comptar amb
la participació d’uns 7.000 professionals sanitaris de 272
equips d’atenció primària de l’ICS, on es van generar
gairebé un milió de recordatoris sobre uns 700.000
pacients.  Després de 5 mesos  l’estudi  va mostrar un in-
crement d’un 20% d’accions preventives i terapèutiques
en el grup de l’estudi que ja rebia aquestes alertes.

Arran dels bons resultats, aquesta nova aplicació de l’ECAP
ja està activa a tots els EAP de l’ICS des de l’estiu. Els recor-
datoris clínics apareixen en la història del pacient coincidint
amb la seva visita al centre. Faciliten al professional realitzar
accions per dur un control més acurat de les persones amb

una o més malalties com ara la insuficiència cardíaca, la
cardiopatia isquèmica, la malaltia cerebrovascular isquèmica,
la diabetis mellitus tipus 2 o la hipertensió arterial. Per
exemple, el professional de medicina de família o d’infermeria
pot rebre una alerta per activar la presa d’un medicament
o per demanar una prova diagnòstica. En la mateixa línia,
el sistema emfasitza la implementació d’activitats preventives
com el cessament de l’hàbit tabàquic o determinades va-
cunacions. 

El sistema d’informació del SISAP facilita informació de-
tallada sobre l’activitat assistencial en més de 60 processos
clínics i llistes de pacients on detecta actes assistencials
pendents de realitzar. L’èxit de la posada en marxa del
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servei d’alertes clíniques demostra la potència de la in-
formació clínica a l’abast dels professionals i reforça la
necessitat d’avaluar les tecnologies de la informació com
a element clau de qualitat assistencial.

Aquesta iniciativa ha rebut un guardó com a experiència
innovadora en la V Jornada d’Innovació en Atenció
Primària, organitzada per La Unió i el Consorci de Salut i
Social de Catalunya dins de la categoria de Millors expe-
riències innovadores. 

■ Neix el Programa de salut
internacional de l’ICS

L’ICS ha posat en marxa el Programa de salut internacional
(PROSICS) amb l’objectiu d’integrar les unitats existents
al territori i la seva expertesa en els àmbits de l’atenció i
la vacunació del viatger internacional i de l’atenció a pa-
tologies importades.

En un entorn de constant i creixent intercanvi internacional
i de moviments de persones, siguin viatgers, cooperants
o immigrants, les implicacions per a la salut han aconsellat
l’aplicació de mesures preventives específiques i l’existència
i potenciació d’unitats especialitzades que, quan calgui,
atenguin també patologies importades.

El PROSICS compta amb deu unitats de salut internacional
repartides per tot el territori: Drassanes i Vall d’Hebron
a Barcelona; Anoia, Bages-Berguedà i Osona a la Catalunya
Central; Eixample a Lleida; Santa Coloma de Gramenet a
l’àrea Metropolitana Nord; Camps Blancs i Bellvitge a
l’àrea Metropolitana Sud, i l’Hospital Verge de la Cinta a
les Terres de l’Ebre. A més de l’activitat assistencial,
totes aquestes unitats han desenvolupat nombroses ac-
tivitats docents i de recerca.

■ S’estén el projecte de seguiment del
postpart a través d’Internet a tot
Catalunya  

L’ICS ha començat a oferir el seguiment durant el
postpart a través de videoconferència (gràcies al programa
Skype) a tots els ASSIR. Aquesta iniciativa ha tingut
molt bona acceptació en una prova pilot realitzada amb
més de 1.500 dones que acabaven de donar a llum. El
projecte està liderat per llevadores, que són les encar-
regades d’oferir un servei accessible de dilluns a divendres
en horari de matí i de tarda. 

Un dels punts forts d’aquest sistema és que, gràcies al
servei de videoconferència, les dones que acaben de ser
mares eviten desplaçar-se al centre sanitari per dubtes
que els sorgeixen però que no requereixen una visita

presencial, com ara els relacionats amb la lactància, el
comportament del nadó i les molèsties del postpart.

El pla d’implantació ha començat a quatre centres del
Vallès Occidental i Oriental (Sabadell, Cerdanyola, Gra-
nollers i Mollet), tretze centres de Barcelona Ciutat i un
centre de la Catalunya Central. Amb aquesta ampliació
del programa, l’ICS posa aquest servei a l’abast d’unes
12.000 dones ateses al Vallès Occidental i Oriental,
6.800 dones de Barcelona Ciutat i més de 300 del Ber-
guedà. 

El procediment per accedir a aquest servei és molt senzill.
Quan la usuària vulgui contactar amb la llevadora, l’avisarà
a través de l’Skype. Si la llevadora està disponible, hi
contactarà en el mateix moment per atendre la consulta.
Si no és possible establir la comunicació, la llevadora en-
viarà un missatge a través del mateix Skype per pactar
el moment de la videoconferència. Si ho prefereix, la
usuària també podrà contactar immediatament amb la
llevadora que estigui de guàrdia. 

■ Germans Trias, Vall d’Hebron i
Bellvitge creen una guàrdia única per
a l’atenció als ictus

Els hospitals Vall d’Hebron, Bellvitge i Germans Trias
són els centres terciaris de l’ICS que realitzen el tractament
altament especialitzat de l’ictus. Tots tres disposen de
sales d’angiografia obertes 24 hores al dia que permeten
tractar els ictus causats per coàguls mitjançant la intro-
ducció de catèters que destapen les artèries cerebrals.
Juntament amb la resta d’hospitals de l’organització són
els centres de referència per a 30 hospitals de les seves
àrees d’influència i cobreixen les necessitats assistencials
del 70% de la població de Catalunya.

L’any 2012, seguint les directrius que estableix el Pla di-
rector de la malaltia vascular cerebral del Departament
de Salut, els professionals dels tres centres s’han posat
d’acord per crear un sistema de guàrdies compartit i co-
ordinat durant les nits i els caps de setmana. Gràcies al
nou sistema, a cada guàrdia dos neuroradiòlegs inter-
vencionistes i dos neuròlegs són a punt per atendre els
pacients amb ictus isquèmics aguts a qualsevol d’aquests
tres centres. A més, treballen de manera coordinada
amb els hospitals comarcals i amb la resta d’hospitals de
l’ICS, tant pel que fa a la derivació de pacients, com al
teleictus, que consisteix en la connexió telemàtica per
fer, a distància, l’avaluació dels malalts. 

Tot plegat, una aliança que farà possible avaluar mig miler
de pacients cada any, i tractar-ne uns 200 mitjançant ca-
teterismes, amb l’objectiu final d’escurçar el temps que es
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triga a atendre’ls i d’integrar els recursos humans i tècnics
necessaris perquè cada malalt rebi el millor tractament
possible independentment de la seva localització. 

■ Els hospitals Joan XXIII, Josep Trueta i
Arnau de Vilanova amplien els horaris
de les unitats d’hemodinàmica

Des del dia 15 d’octubre de 2012, els hospitals Joan XXIII
de Tarragona, Josep Trueta de Girona i Arnau de Vilanova
de Lleida han incrementat l’horari de les seves unitats
d’hemodinàmica i presten serveis d’angioplàstia primària
dotze hores al dia durant els set dies de la setmana.
L’objectiu d’aquesta ampliació horària és millorar l’ac-
cessibilitat a l’angioplàstia primària amb un interval de
temps més curt. 

L’infart és una causa important de morbimortalitat. A
Catalunya, se’n produeixen uns 6.500 casos a l’any i es
calcula que prop d’un 40% d’aquests (uns 2.900 a l’any)
són infarts aguts de miocardi amb elevació del segment
ST (IAMEST). Aquesta tipologia d’infart es caracteritza
per ocasionar una obstrucció total del flux sanguini i,
per tant, és responsable d’una part molt important de la
mortalitat global per infart. Per això, és vital per a la su-
pervivència i les seqüeles dels pacients que el pateixen
que l’actuació mèdica sigui com més ràpida millor admi-
nistrant un tractament repermeabilitzador del vas obstruït.
A fi d’optimitzar els circuits assistencials per a l’atenció
urgent de l’IAMEST, es va posar en marxa a Catalunya, l’1
de juny de 2009, el Codi infart.

El Codi infart és un protocol d’actuació urgent per al
tractament de l’IAMEST que comprèn l’activació orga-

nitzada i coordinada d’un seguit de dispositius assistencials
que permeten l’atenció urgent en la fase aguda de la
malaltia quan se sospita que un pacient pot tenir un
infart i és candidat a reperfusió immediata. En els pacients
amb IAMEST, el tractament idoni segons les guies de
pràctica clínica és l’angioplàstia primària. A través del
programa s’atén qualsevol pacient que alerti el sistema
sanitari (112/SEM, serveis d’urgències d’hospitals comarcals
o terciaris, CAP o CUAP) a causa d’un dolor precordial i
sigui diagnosticat d’IAMEST.

Des de la implantació del Codi infart, s’ha incrementat
la proporció de pacients amb infart que han rebut algun
tipus de tractament de reperfusió, especialment pel que
fa al tractament òptim (l’angioplàstia primària) i, segons
les dades preliminars del Registre del codi infart i de
l’Enquesta de mortalitat a 30 dies, s’ha produït una
reducció notòria de la mortalitat.

■ Els equips d’atenció primària
incorporen ecògrafs a les consultes  

L’ICS continua apostant per augmentar la resolució dels
equips d’atenció primària i donar una millor atenció a la
ciutadania. D’aquesta manera, 20 centres d’atenció pri-
mària ja compten amb un ecògraf que els permet millorar
la seva capacitat diagnòstica en processos de baixa com-
plexitat com són els còlics nefrítics o hepàtics.

L’ecografia és una prova diagnòstica totalment innòcua
per al pacient, ja que no emet radiacions i té una alta ca-
pacitat resolutiva. Els primers estudis que s’han dut a
terme als centres d’atenció primària han estat, sobretot,
en processos abdominals i renals. Els professionals
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d’atenció primària també poden realitzar visites virtuals
amb radiòlegs i altres especialistes en cas de dubte.

Per tal de poder utilitzar els ecògrafs amb la màxima
precisió, els metges i metgesses de família que els empren
han seguit un curs específic de formació reglada i d’apli-
cació de les ecografies al primer nivell assistencial, cosa
que millora la capacitat diagnòstica per als casos més
habituals que es presenten a les consultes.       

La incorporació d’ecògrafs a la xarxa d’atenció primària,
que s’anirà incrementant progressivament, dóna resposta
als objectius fixats pel Pla de Salut de Catalunya 2011-
2015, ja que possibilita que aquest nivell assistencial
tingui una major capacitat de resolució i, alhora, millora
l’accessibilitat diagnòstica a la ciutadania. Tot això
suposa un increment de la satisfacció dels usuaris, que
eviten desplaçaments innecessaris i tenen les proves
diagnòstiques més accessibles, un major desenvolupament
professional dels metges de família amb l’aprenentatge
d’una tècnica diagnòstica i una millora de l’eficiència
del temps dels radiòlegs, que es reserva a proves més
específiques i complexes. 

■ La telemedicina s’estén a la Catalunya
Central

Amb la col·laboració dels hospitals comarcals del territori,
la Catalunya Central continua amb el desplegament de
la telemedicina en els serveis de teledermatologia, te-
leoftalmologia, telepneumologia, telenafres i telemoni-
toratge. 

L'any 2012 s'ha completat el desplegament del servei de
teledermatologia a tot el territori de l’Anoia, el Bages
(gairebé un 30% de les visites s’ha realitzat de forma
virtual, respecte d’un 5,5% el 2011) i el Berguedà. En el cas
del SAP Bages-Berguedà, s’ha aconseguit eliminar les
llistes d’espera en aquesta especialitat. Pel que fa a la te-
leoftalmologia, al CAP Anoia i al CAP Berga s’ha implantat
l’exploració periòdica del fons d'ull dels pacients diabètics
mitjançant la lectura de la càmera no midriàtica.

Per la seva banda, la telepneumologia s'ha desplegat al
Bages-Solsonès amb l’objectiu que els professionals d'a-
tenció primària puguin demanar a l’especialista la valoració
de radiografies de tòrax i espirometries i fer consultes
sobre qualsevol aspecte de maneig de malalties respira-
tòries. Les consultes es fan mitjançant la Plataforma ca-
pitatiu Bages-Solsonès, que permet incloure espirometries
i accedir a les imatges radiològiques dels pacients.

Durant el 2012 també s’han iniciat els primers treballs
de telemonitoratge, programa pilot de gestió de malalties
cròniques; mentre que mitjançant el servei de telenafres,

les imatges de la lesió s'envien al cirurgià vascular a
través d’ECAP.

Totes les telemedicines segueixen un circuit consensuat
per cada territori i el seu hospital de referència: s'envien
les imatges, que s'adjunten a la història clínica del pacient,
i es programa una visita no presencial al professional es-
pecialista, que respon al professional d'atenció primària
amb el diagnòstic i el tractament. En casos urgents,
s'utilitza la consulta via correu electrònic. 

■ L’ICS a l'àrea Metropolitana Nord posa
en funcionament un pla per millorar
l’atenció sanitària dels usuaris de les
residències geriàtriques

La Direcció d’Atenció Primària Metropolitana Nord ha
posat en funcionament el Projecte GeriàtrICS, que té
per objectiu oferir, des del sistema públic de salut, una
atenció sanitària integral i de qualitat a les persones re-
sidents en centres geriàtrics. El projecte reordena el
model assistencial i de prestació farmacèutica de les 198
residències geriàtriques del Vallès Oriental, Vallès Occi-
dental i Barcelonès Nord i Maresme. L’objectiu és acon-
seguir atendre els 9.900 pacients geriàtrics d’aquesta
zona d’una manera integral i centrada en les seves ne-
cessitats, amb l’adequació dels tractaments d’acord amb
els criteris de seguretat, eficàcia i eficiència que requereix
aquest grup de pacients. 

GeriàtrICS pretén aconseguir una major agilitat en
l’atenció a les reaguditzacions de les malalties de la gent
gran; millorar la capacitat de tractament de les descom-
pensacions; potenciar les competències d’infermeria per
atendre pacients crònics; oferir, com a complement, una
comunicació no presencial; millorar la resposta de tots
els dispositius d’atenció primària a les necessitats de
salut dels pacients ingressats; i liderar el pla de medicació
des de l’atenció primària, de forma coordinada amb les
residències. També preveu establir punts de connexió a
les residències perquè des d’allà l’equip assistencial pugui
consultar la història clínica electrònica, cosa que representa
una evident millora en la seguretat del pacient. 

■ El Programa de seguiment estructurat
per a pacients amb insuficiència
cardíaca i/o MPOC arriba a 52 EAP de
Barcelona

El Programa de seguiment estructurat per a pacients
amb insuficiència cardíaca i/o MPOC s’ha implantat a 52
equips d’atenció primària de Barcelona Ciutat. Per dur-
lo a terme s’han format 204 professionals, que alhora
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són els responsables de la formació de la resta de pro-
fessionals del seu EAP de referència. Aquest Programa
se centra en les persones que pateixen una o dues d’a-
questes malalties, contribueix a la millora en el seguiment
del malalt crònic, fent-lo més homogeni entre els EAP
del territori, i modula la demanda assistencial oferint
més contactes amb menys visites, alhora que dóna més
accessibilitat a l’usuari.

Segons l’Enquesta de salut de Catalunya 2010, el 62%
dels catalans majors de 65 anys pateixen alguna malaltia
crònica. Són la causa del 80% de les consultes a l’atenció
primària i del 60% dels ingressos hospitalaris i consumeixen
el 70% de la despesa sanitària. A l’Àmbit d’Atenció
Primària de Barcelona Ciutat, gairebé un 50% de la
població assignada atesa té com a mínim una malaltia
crònica rellevant.

Amb la implantació d’aquest programa, l’Àmbit de Bar-
celona pretén avaluar l’efectivitat del seguiment estructurat
en pacients amb IC i/o MPOC i veure l’impacte en l’au-
togestió i autocura de la seva malaltia (pacient o cuidador),
la qualitat de vida percebuda i l’ús de recursos (serveis
d’atenció primària i d’urgències i hospitalitzacions).

El primer nivell d’intervenció té com a objectiu treballar la
capacitat d’autocura i automaneig de la persona (o cuidador)
envers el seu problema de salut. El segon nivell d’intervenció
planteja també reduir episodis de descompensació amb

ingrés, actuant de forma proactiva per tal de detectar
precoçment les complicacions i poder donar-hi resposta. 

El seguiment de les persones s’orienta i s’estructura amb
les eines de registre i suport integrades a l’ECAP: fulls
de monitoratge, noves guies de pràctica clínica informa-
titzades i plans de cures. L’objectiu consisteix a poder
respondre com està clínicament la persona (variables
clíniques), què fa per millorar el control i el maneig de la
seva malaltia (variables d’educació, d’adhesió o compli-
ment), i com es troba (qualitat de vida).

■ Bellvitge practica una innovadora
intervenció endoscòpica sense
incisions

L’Hospital Universitari de Bellvitge ha practicat per
primera vegada a l’Estat espanyol una nova intervenció
quirúrgica que permet reduir l’obesitat i controlar la dia-
betis. Es tracta del bypass endoscòpic endoluminal, con-
sistent en la col·locació d’un dispositiu a manera de re-
vestiment interior a l’intestí prim mitjançant una inter-
venció endoscòpica que no dura més de trenta minuts.
És un procediment indicat per a pacients obesos que
també siguin diabètics, sobretot aquells que tenen
obesitat moderada tipus I o diabetis mellitus tipus 2 de
difícil control glucèmic.

El tractament té una durada d’un any, al cap del qual els
pacients experimenten una millora dels nivells de glucèmia
i hemoglobina A1c i disminueixen el pes fins a un 20%,
segons l’experiència existent. Passats aquests dotze
mesos, el dispositiu es retira per via endoscòpica i es
dóna d’alta el pacient el mateix dia. Pel fet de tractar-se
d’un procediment endoscòpic, no requereix d’incisions
ni ferides en l’abdomen. 

A partir de la primera intervenció, l’Hospital de Bellvitge
ha posat en marxa un programa de realització regular
d’aquest tipus de procediment. El nombre de complicacions
és molt baix, cosa que la converteix en una tècnica
segura i fiable. 

■ L’Hospital Vall d’Hebron separa amb
èxit dues siameses unides per
l’abdomen i el fetge 

Un equip multidisciplinari de l’Hospital Universitari Vall
d’Hebron de Barcelona ha separat amb èxit dues germanes
siameses de set mesos d’edat que van néixer unides per
l’abdomen i que compartien el fetge. L’operació va durar
menys de set hores, es va fer el  27 de febrer de 2012 i les
nenes van poder tornar a casa just una setmana després. 
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La Núria i la Marta van néixer el 10 d’agost de 2011, a les
32 setmanes de gestació. La malformació s’havia detectat
a les dotze setmanes de gestació en les ecografies
habituals durant l’embaràs. Es va decidir fer una cesària
planificada, per garantir la supervivència dels fetus i
evitar les previsibles complicacions del part a la mare.

Un cop nascudes, tot i estar unides per l’abdomen, van
tenir una evolució molt favorable en el període neonatal
i, després de fer un primer estudi acurat del cas, i de
comprovar que es podien alimentar i créixer amb nor-
malitat, van tornar a casa mentre s’esperava per triar el
millor moment per fer la cirurgia de separació i minimit-
zar-ne al màxim el risc.

Durant aquest temps, es van realitzar estudis morfològics
i clínics de les dues nenes que van determinar que l’únic
òrgan vital que compartien era el fetge, tot i que la certesa
total no es va tenir fins al moment de l’operació. El mateix
es va fer amb altres òrgans, com, per exemple, amb els in-
testins. Els metges i metgesses sabien prèviament que les
nenes tenien cadascuna el seu propi aparell digestiu, però,
tot i disposar de proves radiològiques amb molt de detall,
no es podia assegurar del tot que l’arrel del budell no fos
comuna. Un cop a la taula d’operacions, la intervenció es
va fer sense cap complicació inesperada.

Abans d’intervenir les nenes, els especialistes en cirurgia
plàstica pediàtrica van definir amb precisió el lloc exacte
per on calia fer la incisió; una qüestió rellevant, ja que al
mateix temps que s’obria pel millor punt per fer la
posterior separació de vísceres i l’hepatectomia (la
partició del fetge), s’aconseguia també proveir-se de la
quantitat de pell suficient i de qualitat per fer un
tancament cutani i de la paret abdominal de les dues
nenes sense necessitat d’aplicar implants artificials. 

Un cop separades, només dues hores després de l’inici
de la intervenció, la Núria es va quedar en el mateix qui-

ròfan i la Marta va ser traslladada al quiròfan annex. El
grup de quatre cirurgians pediàtrics es va dividir en dos
per fer el tancament muscular i cutani d’ambdues per
separat.

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona disposa
des de fa deu anys d’un programa de cirurgia fetal multi-
disciplinari, codirigit per un cirurgià pediàtric i una
obstetra. Mitjançant aquest programa es detecten un
gran nombre de malformacions fetals congènites, que
es tracten després de ser debatudes setmanalment per
un comitè format per especialistes en obstetrícia, cirurgia
pediàtrica, neonatologia, genètica, patologia, radiologia,
farmacologia i epidemiologia. 

■ L’HUVH aconsegueix una reducció del
75% dels parts prematurs en
embarassades de risc amb l’ús d’un
senzill pessari

El pessari és un simple anell de silicona, econòmic, no
invasiu i de fàcil col·locació i extracció. S’introdueix per
via vaginal al voltant del coll uterí sense intervenció qui-
rúrgica. Un 95% de les dones que l’han portat el recoma-
narien a altres embarassades de risc.

La prematuritat és la principal causa de mort en el primer
mes de vida del nadó, de tal manera que un prematur té
una probabilitat 180 vegades superior de morir que un
fetus que ha pogut fer la gestació completa. La taxa de
prematuritat a l’Estat espanyol és d’un 8%. Un estudi
dirigit per Vall d’Hebron, publicat a The Lancet, esdevé
un pas decisiu en l’objectiu de reduir la prematuritat i
les seves seqüeles.

L’estudi ha demostrat una reducció significativa del part
prematur (gairebé d’un 30% entre les dones que portaven
pessari respecte d’un 6% de reducció entre les que no el
portaven) abans de la setmana 34 de gestació.

■ L’atenció primària a Barcelona revisa
la polimedicació dels pacients d’edat
avançada

A mitjan 2012, l’Àrea del Medicament de l’Àmbit d’Atenció
Primària de Barcelona Ciutat, en coordinació amb els fa-
cultatius dels centres d’atenció primària, ha iniciat un
projecte d’abordatge de la problemàtica de la polimedicació
en la població d’edat avançada. Les dades posen de
manifest que el 3% de la població, 30.000 habitants de la
ciutat de Barcelona, pren  més de deu fàrmacs diaris. 

La metodologia de la desprescripció, basada en l’epide-
miologia dels problemes relacionats amb la medicació,
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és individualitzada i sota criteri clínic. Consisteix en una
retirada planificada i estandarditzada de la medicació
crònica, per evitar la polimedicació associada a possibles
efectes adversos. 

Aquesta iniciativa té dos vessants: el primer va destinat
a incidir sobre quatre grups de fàrmacs: els hipolipemiants
(per al tractament del colesterol) en pacients de més de
85 anys; els bifosfonats (per al tractament de l’osteoporosi)
a partir dels cinc anys de tractament; l’omeprazole en
persones que no tenen risc de sagnar, i els anticolineste-
ràsics (per al tractament de la demència) per un període
superior a dos anys en pacients amb la malaltia avançada. 

El segon vessant, focalitzat en els serveis d’atenció primària
Litoral-Esquerra de Barcelona, va destinat als pacients
majors de 65 anys que prenen més de deu fàrmacs diaris.
En aquest cas s’ha dissenyat una enquesta amb diferents
ítems, on cada professional assistencial revisa individualment
la pauta terapèutica dels seus pacients: motius, durada i
efectes de la medicació. L’objectiu principal d’aquesta in-
tervenció és tenir els pacients d’edat avançada i polimedicats
ben revisats i amb la medicació actualitzada, contribuint
així a millorar la resolució en l’atenció primària.

■ El Joan XXIII aplica un nou tractament
sense cirurgia per pal·liar la rigidesa
del palmell de la mà

El Servei de Traumatologia de l’Hospital Universitari
Joan XXIII de Tarragona ha començat a tractar la malaltia
inflamatòria i amb fibrosi del palmell de la mà, coneguda
com Dupuytren, mitjançant unes injeccions de col·lagenasa

de Clostridium histolyticum, que degrada el col·lagen de
la corda que provoca la rigidesa del palmell i dels dits.
Aquesta malaltia suposa la rigidesa del palmell de la mà
de forma progressiva fins a arribar a una retracció dels
dits, és a dir, una deformació del teixit del palmell encar-
regat de protegir els nervis i els tendons interns.

Els avantatges d’aquest tractament són diversos, ja que
no es necessita quiròfan i la recuperació és més ràpida
perquè no s’han de fer cures, amb la qual cosa la reincor-
poració laboral també és més ràpida. Durant el 2012 se
n’han fet 36 tractaments.

■ L’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
amplia la seva cartera de serveis amb
la cirurgia pediàtrica

L’ICS al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre ha
treballat a partir de la col·laboració i la coordinació entre
l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, l’Hospital
de Tortosa Verge de la Cinta i l’Hospital Sant Joan de
Reus per millorar l’accessibilitat dels infants a la cirurgia.
Els cirurgians pediàtrics de l’hospital tarragoní es desplacen
a les Terres de l’Ebre i a Reus per ampliar la cartera de
serveis d’ambdós hospitals amb l’especialitat de cirurgia
pediàtrica per als nens i nenes entre 2 i 15 anys. 

Els cirurgians pediàtrics de Tarragona es coordinen amb
els professionals de pediatria, infermeria, anestèsia i els
especialistes en cirurgia general del Verge de la Cinta i
Sant Joan de Reus, per tal de preparar les intervencions i
per realitzar les visites preoperatòries i de seguiment
que es fan en les consultes externes. 
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■ Els centres de l’ICS promouen noves
aliances estratègiques amb altres
entitats 

L’any 2012 l’Institut Guttmann-Hospital de Neuroreha-
bilitació i l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
han signat un conveni per a la creació de dues unitats
funcionals: una de neurourologia i una altra de neurore-
habilitació pediàtrica. Així, els pacients de l’Institut Gutt-
mann es visiten, quan és necessari, amb uròlegs i pediatres
de Germans Trias que es desplacen al centre veí, o es de-
riven a l’Hospital si escau. Aquesta aliança estratègica
aporta beneficis tant als pacients, que són atesos amb
més qualitat i eficàcia, com als professionals, que poden
compartir coneixements, experteses i habilitats com-
plementàries, per prestar uns serveis clínics d’alta espe-
cialització. 

Per la seva banda, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron,
el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) i el Cedars-
Sinai Medical Center col·laboren en els àmbits de trans-
ferència tecnològica i innovació gràcies a un acord signat
entre representants d’ambdues institucions. El Cedars-
Sinai Medical Center ha desenvolupat un programa de
transferència tecnològica d’èxit amb polítiques estàndard,
processos i documents per identificar, detectar, avaluar,
protegir i comercialitzar avenços desenvolupats pels
seus investigadors. El Cedars-Sinai Medical Center assistirà
el VHIR en la protecció de la propietat intel·lectual i la
comercialització de les tecnologies d’aquest centre.

A les Terres de l’Ebre, l’Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta (HTVC) ha signat un acord amb l'Hospital de la
Santa Creu de Jesús (HSCJ) que representa una millora
per als pacients amb insuficiència renal aguda i crònica
ingressats a l’HTVC. El Servei de Nefrologia de l’HSCJ
era el servei de referència a les Terres de l’Ebre per a
aquesta patologia i els pacients que requerien d'hemodiàlisi
s’havien de traslladar a aquest centre. Des del mes de
setembre, són els nefròlegs de l'HSCJ els qui es desplacen
a la Unitat de Medicina Intensiva de l'HTVC per fer la
sessió d'hemodiàlisi als pacients de risc o que puguin
presentar complicacions durant el trasllat.

L’ICS a Girona i la Fundació Hospital Sant Jaume d’Olot
han creat un equip de pediatria únic per donar servei a
tots els infants entre 0 i 14 anys de la comarca de la Gar-
rotxa. El nou Equip Pediàtric Territorial de la Garrotxa
(EPT) dóna assistència tant des de l’atenció primària com
des de l’Hospital, millorant així la continuïtat assistencial
del pacient i apropant l’assistència a l’entorn natural de
l’infant, a la seva comunitat. Aquest EPT atén la població
de referència de les àrees bàsiques de salut de Sant Joan

les Fonts i la Vall d’en Bas, que gestiona la Fundació
Hospital Sant Jaume d’Olot, i de les ABS d’Olot i Besalú,
que gestiona l’ICS, a més de l’hospital comarcal.

El 2012 també s’ha establert un acord d’actuació conjunta
en el procés d’atenció sanitària urgent entre l’EAP de la
Seu d’Urgell i el Servei d’Urgències de la Fundació Sant
Hospital (FSH). L’objectiu d’aquesta col·laboració és la
interacció entre els referents del territori per garantir la
continuïtat assistencial dels usuaris, segons les seves
necessitats, amb l’atenció urgent en el nivell més adequat
segons la complexitat de la morbiditat i els recursos dis-
ponibles en cada centre.

■ L’EAP Les Corts s’incorpora al
Consorci d’Atenció Primària de Salut
de l’Eixample

El 2012, l’Equip d’Atenció Primària Les Corts s’ha sumat
als EAP de Casanovas i Comte Borrell. Fruit d’aquesta
unió, el Consorci d’Atenció Primària de Salut de l’Eixample
(CAPSE) compta ja amb un total de 230 professionals i
dóna cobertura a una població de 100.000 habitants. 

Una de les aportacions de l’EAP Les Corts, que s’estendrà
a la resta d’EAP, ha estat el projecte de gestió autònoma
professional incentivada, basat en l’aplicació d'un nou
mètode d'autogestió professional en l'entorn de l'atenció
primària. L’èxit del projecte, que va començar al febrer
de 2009, ha suposat una millora en l’eficiència i l’atenció
a l’usuari, que ha incrementat la satisfacció del pacient i
del professional.

■ El Consorci Castelldefels Agents de
Salut millora els recursos diagnòstics i
terapèutics

Amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat i la resolució
per donar resposta a necessitats de la població de Can
Bou i en general de tota la ciutat de Castelldefels, el
CASAP ha mantingut i millorat els recursos diagnòstics I
terapèutics. 

D‘una banda, el CUAP Castelldefels s’ha dotat d’aparells
d’hemograma, bioquímica i troponines que permeten
millorar el diagnòstic, avaluar la situació d’agudització
de pacients crònics i transferir aquesta informació de
manera automàtica a l’ECAP. En aquest àmbit, s’han in-
tervingut 260 pacients. 

D’altra banda, el CAP Can Bou ha ampliat les activitats
de cirurgia menor i d’estudis d’al·lèrgia. S’han atès 281
nous pacients i s’han fet 142 controls.  
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■ L’ICS amplia la seva presència a les
xarxes socials 

Al final de 2010, l’ICS va fer una aposta estratègica per
tenir presència institucional a les xarxes socials i obrir
nous canals de comunicació àgils i directes amb la ciu-
tadania i els professionals. Actualment, l’organització
es troba plenament immersa en aquests espais de co-
municació, connectivitat, participació i coneixement
compartit que faciliten les xarxes socials, i a desembre
de 2012 ja disposa de deu pàgines a Facebook, quinze
comptes de Twitter i setze blogs temàtics i territorials. 

Els perfils corporatius compten a final de 2012 amb
milers de seguidors: més de 2.600 a Facebook i més de
4.000 a Twitter. L’ICS també disposa de canals a Youtube,
Slideshare i Flickr.

Totes les pàgines i comptes oberts segueixen les reco-
manacions de la Guia d’usos i recomanacions de l’ICS a
les xarxes socials, a l’abast de tots els professionals i de
la qual ja s’ha publicat la 3a edició. Aquest document
recull les principals característiques de cadascuna de
les xarxes socials escollides, les pautes de comunicació
més adequades, els criteris per gestionar els continguts,
recursos per optimitzar els canals, informació sobre els
drets d’autoria i, en definitiva, totes aquelles recoma-
nacions i bones pràctiques necessàries per tenir una
presència institucional reeixida a les xarxes socials. 

Els instituts de recerca vinculats als hospitals i centres
d’atenció primària de l’ICS també estan presents a les
xarxes socials. L’Institut d’Investigació Biomèdica de
Bellvitge i el Vall d’Hebron Institut de Recerca compten

amb perfils a Facebook i Twitter (@idibell_cat i @VHIR_).
L’Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans
Trias i Pujol i l’Institut d’Investigació en Atenció Primària
Jordi Gol tenen compte a Twitter (@gtrecerca i @idiap-
jordigol).

■ Es posa en marxa el Diagnosticat, un
nou web que proporciona informació a
temps real sobre malalties
transmissibles

L’ICS ha posat en marxa el Diagnosticat, un nou web
que permet fer un seguiment setmanal de l’evolució de
les principals malalties infeccioses que es detecten als
centres de salut, com ara la grip, la clamídia, l’enteritis i
la diarrea, l’escarlatina, l’herpes genital, el papil·loma i
la varicel·la, entre d’altres. 

Les dades que es poden consultar al Diagnosticat fan
referència a una població de gairebé sis milions d’usuaris
i són els registres dels problemes de salut recollits a
l’ECAP, que és el sistema d’història clínica informatitzada
que fan servir tots els equips d’atenció primària de l’ICS
i també d’altres entitats proveïdores. Actualment, el
80% de la població de Catalunya té assignat un equip
d’atenció primària que treballa amb l’ECAP.

La informació que s’ofereix està segregada per regions
sanitàries i, en algun cas, per àrees bàsiques de salut.
També es pot consultar per franges d’edat o en la seva
globalitat. 

En el cas de la grip, el Diagnosticat permet visualitzar
les dades a través de les corbes epidèmiques amb taxes
setmanals i les piràmides de població. A més, durant la
temporada de grip, el web compta amb un espai específic
que inclou les cobertures vacunals i l’evolució diària
dels diagnòstics. 

El Diagnosticat és un projecte de dades obertes orientat
tant a la ciutadania en general com a professionals sa-
nitaris, gestors, epidemiòlegs i investigadors. A uns els
permet accedir a una informació transparent vinculada
als resultats de salut, tant en el context de Catalunya
com de cada àrea bàsica en concret. Als altres els ofereix
una eina de gestió àgil i immediata de la informació
epidemiològica que possibilita una organització més
acurada dels recursos i una millora de la planificació de
l’activitat. 

El càlcul de les dades que mostra el Diagnosticat es fa a
partir de processos automàtics i anònims, per la qual
cosa la protecció de dades està garantida ja que en cap
moment es dóna accés a informació personal. 

L’ICS A LA XARXA
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■ Vall d’Hebron estrena web

Amb l’objectiu d’oferir als professionals i a la ciutadania
canals de comunicació més àgils i moderns, l’Hospital
Vall d’Hebron ha posat en funcionament un nou web
(www.vhebron.net) a mitjan juliol. De juliol a desembre
el web ha rebut 724.193 visites i s’han visualitzat més
d’1,5 milions de pàgines.

Des del punt de vista de la comunicació amb la ciutadania,
cal destacar que Vall d’Hebron ha rebut 1.250 consultes i
suggeriments mitjançant el web, la majoria dels quals
procedien de pacients de l’Hospital, persones que volien
accedir a la borsa de treball i d’altres que s’interessaven
per temes docents. 

El nou web no només està adreçat a professionals i ciu-
tadania de l’àrea de referència de l’Hospital, sinó que in-
teressa més enllà de l’àmbit català. De les 724.193 visites,
18.033 han estat de fora de Catalunya i 13.489, de fora de
l’Estat espanyol. 

■ Professionals d’atenció primària de
Barcelona impulsen comunitats
virtuals en les patologies més
prevalents

Els equips d’atenció primària de la Dreta i Litoral de Bar-
celona han consolidat durant el 2012 l’ús de comunitats
virtuals en un entorn de treball col·laboratiu entre pro-
fessionals de diferents nivells assistencials.

L’eina de comunicació en línia entre l’atenció primària i
l’hospital de referència (ECOPIH), que ja compta amb
456 membres i 33 especialitats, implementa una plataforma
virtual amb tecnologia web 2.0, que permet la interacció
i la comunicació àgil i ràpida entre professionals de
l’atenció primària i l’atenció especialitzada i, alhora, pos-
sibilita que es realitzin consultes de casos clínics i que es
comparteixi coneixement. 

L’ECOPIH va néixer l’any 2010 al Servei d’Atenció Primària
Badalona-Sant Adrià de Besòs. Al darrer trimestre del

2011 es va posar en marxa al SAP Dreta de Barcelona, on
ja compta amb 170 membres i quinze especialitats; hi
participen tretze centres d’atenció primària, cadascun
amb els seus respectius especialistes i centres de referència.
Després d’un any de la seva posada en marxa, s’han con-
sultat 100 casos i s’han compartit 30 documents. 

Cada especialitat té un grup, que disposa de diferents
eines: fòrum (per consultar casos sense identificar el pa-
cient), repositoris de documents o imatges, i un blog.
Un especialista de referència respon el cas però tots els
membres poden participar en la discussió, compartir
documents i intervenir en el blog. 

■ Pedia_Trias, nova comunitat virtual
de treball dels pediatres de Germans
Trias i de l’àrea de referència

Els pediatres de Germans Trias han creat una nova co-
munitat virtual, que s’ha anomenat Pedia_Trias, oberta a
tots els metges i metgesses d’aquesta especialitat dels
hospitals i centres d’atenció primària del Barcelonès
Nord i el Maresme. D’aquesta manera, la pediatria de
l’Hospital pretén concentrar expertesa en una única pla-
taforma des d’on compartir coneixements i coordinar la
tasca amb els professionals dels altres centres. A
Pedia_Trias s’introdueixen els continguts de les sessions
clíniques que es fan a l’Hospital i es pot intercanviar co-
neixement i comentaris referents a casos, preservant
sempre la confidencialitat dels pacients. Lligada amb
aquesta iniciativa, el 2012 s’han engegat sessions mensuals
sota el títol “Pediatria en directe”, on participen pediatres
i infermeres pediàtriques de l’atenció primària i dels
hospitals del Barcelonès Nord i el Maresme.

■ El web Sexe Joves s’incorpora a Canal
Salut

Durant l’any 2012, el portal d’afectivitat i sexualitat Sexe
Joves, adreçat a joves de 14 a 24 anys, ha passat a formar
part del Canal Salut. En aquesta nova etapa, l’ICS continua
gestionant l’actualització dels continguts i l’organització
i atenció de la consulta virtual a través del correu
electrònic i del xat. La consulta virtual per correu electrònic
la realitzen 57 professionals dels ASSIR (llevadores, psi-
còlogues, infermeres i ginecòlegs/òlogues) els 365 dies
de l’any, mentre que quatre llevadores s’ocupen d’atendre
el xat sis dies a la setmana (de dilluns a dissabte). El web
compta amb un comitè editorial format per professionals
del Departament de Salut, l’Agència Catalana de Joventut,
el Casal Lambda i l’ICS.
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■ Els centres de l’ICS participen en la
implantació del projecte de seguretat
dels pacients del Departament de Salut

Aquest projecte té com a colofó la implementació d’un
sistema de notificació d’esdeveniments adversos, amb
la finalitat de reduir els errors assistencials que són evi-
tables, i analitzar i planificar les accions de millora perti-
nents perquè no es tornin a produir.

Durant el 2012 els equips d’atenció primària de l’ICS han
identificat tots aquells projectes de millora de la seguretat
dels pacients que s’estan portant a terme; han passat el
qüestionari MOSPS de cultura de seguretat del pacient i
han fet formació en cascada a la majoria dels professionals
sanitaris i no sanitaris. Complementant totes aquestes
accions, els EAP han avaluat i efectuat accions de millora
en relació amb els 33 estàndards d’obligat compliment
en seguretat del pacient que un grup d’experts, liderat
pel Departament de Salut, han identificat i consensuat a
partir de l’eina MADS (Model d’acreditació del Departa-
ment de Salut) d’autoavaluació.

Des de juliol i alineat amb l’objectiu d’anar implementant
la cultura de seguretat dels pacients com a condició im-
prescindible per a la qualitat assistencial, l’ECAP ha in-
corporat missatges relacionats amb aquest tema que
canvien mensualment.

Pel que fa a l’atenció hospitalària, directors de qualitat
dels centres i responsables de qualitat de serveis s’han
format en seguretat dels pacients per procedir al canvi
de sistema de notificació d’esdeveniments adversos. En
tot aquest procés, els centres hospitalaris han fet una
avaluació en el model EFQM, a partir de la qual han
elaborat un programa de seguretat dels pacients que
caldrà desplegar durant el 2013.

Cal destacar també que tots els hospitals de l’ICS s’han
autoavaluat, amb resultats molt òptims, amb l’eina d’a-
creditació del Departament de Salut, per preparar-se
per a la reacreditació dels hospitals d’aguts que tindrà
lloc el 2013.

■ L’ICS assoleix 3 noves de certificacions
de qualitat ISO 9001

El 2012 s’han acreditat tres serveis de diagnòstic per la
imatge (SPDI) de Barcelona Ciutat: Sant Antoni M. Claret,
Sant Andreu i Numància. Aquests centres han rebut una
certificació de qualitat que valora la seguretat dels
aparells i aspectes d’organització i de gestió.

Els serveis dels hospitals que aquest any han rebut una
acreditació ISO 9001 han estat el Servei de Farmàcia de
l’Hospital Trueta, la Unitat de Reclamacions i Suggeriments
de l’Hospital de Bellvitge i el Laboratori clínic territorial
de Lleida.

Aquestes acreditacions incrementen el nombre de certi-
ficacions de qualitat ISO que fan de l’ICS l’empresa pro-
veïdora de serveis sanitaris que disposa de més certifi-
cacions, tant en atenció primària com hospitalària, en
totes les línies d’activitat. 

■ L’Equip d’Atenció Primària
Montornès/Montmeló obté la millor
puntuació de l’Estàndard de qualitat
assistencial

El 2012, l’EAP que ha obtingut una puntuació més alta de
l’EQA ha estat l’EAP Montornès/Montmeló, amb un total
de 941 punts dels 1.000 possibles. El segueixen l’EAP
Nord (922), l’EAP Viladecans-2 (916), l’EAP Sant Boi-3
(906), l’EAP Sant Boi-4 (903), l’EAP Can Vidalet (899),
l’EAP Canovelles (896), l’EAP Concòrdia (895), l’EAP
Florida Nord (893) i l’EAP Badia (885).

■ Acrediten la Unitat de Mama de
l’Hospital Universitari Arnau de
Vilanova com a unitat d’excel·lència

La Unitat de Mama de l’Hospital Arnau de Vilanova és el
centre de referència de la província de Lleida que atén
totes les dones i homes que presenten un càncer de
mama o malalties que requereixen atenció especialitzada.
Actualment la Unitat està formada per divuit professionals
de diferents especialitats que es dediquen a l’àmbit del
diagnòstic i tractament. La Societat Espanyola de Sinologia
i Patologia Mamària (SESPM) exigeix que es compleixin
deu estàndards de qualitat corresponents a societats in-
ternacionals de prestigi (European Society of Mastology,
Program of Breast Cancer Centers Accreditation dels
Estats Units i la Senology Internacional Society) i oferir
serveis assistencials d’alt nivell, per tal d’atorgar el
certificat d’unitat d’excel·lència.

QUALITAT
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■ El Govern atorga a l’ICS una placa
Josep Trueta

L’any 2012, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha
acordat reconèixer catorze persones i sis entitats amb
les medalles i plaques Josep Trueta per la seva contribució
significativa al progrés i a la millora de la sanitat. Aquestes
distincions van ser creades pel Govern l’any 1997, coincidint
amb el centenari del naixement del reconegut doctor i
científic català.

En aquesta ocasió, l’ICS ha rebut una placa en reconei-
xement a la seva trajectòria institucional. El Dr. Joan
Viñas, president del Consell d’Administració, ha recollit
el premi en un acte celebrat al Palau de la Generalitat.

Entre els guardonats amb la medalla Josep Trueta desta-
quen dos professionals de l’ICS: la neuròloga Mercè
Boada Rovira, cap del Servei de Neurologia de l'Hospital
Vall d'Hebron, i l’especialista en medicina interna i
malalties infeccioses i doctor en ciències mèdiques, Bo-
naventura Clotet Sala, responsable de la Unitat de VIH
de l'Hospital Germans Trias i director d’Irsicaixa.

■ 5 experiències de l’ICS són
guardonades en la 2a Jornada del Pla
de Salut 2011-2015  

Un any després de l’aprovació del Pla de Salut 2011-2015,
el Departament de Salut ha convocat a Sitges la 2a
Jornada del Pla de Salut per donar a conèixer els resultats
obtinguts durant l’any 2012, establir les fites per al 2013 i
consolidar un espai de debat i reflexió sobre els avenços
dels projectes iniciats. L’atenció als pacients crònics, la
millora organitzativa del sistema per fer-lo més integrat
i resolutiu, i la reordenació dels procediments d’alta es-
pecialització han estat les principals àrees d’actuació.

La Jornada, que ha reunit un miler de professionals del
sector, ha donat a conèixer més de 550 experiències que
han presentat els professionals de les diferents entitats
proveïdores. Cinc d’aquestes experiències, totes elles li-
derades per l’ICS, han rebut una distinció:

• Pacient crònic complex amb insuficiència cardíaca.
Servei d'Atenció Primària Penedès-Garraf-Llobregat
Nord i Hospital Comarcal de l'Alt Penedès. 

• Nou model d’atenció integral de la lumbàlgia al Vallès
Oriental. Fundació Privada Hospital Asil de Granollers
i Servei d'Atenció Primària Vallès Oriental. 

• Desprescripció a l’atenció primària de Barcelona Ciutat.
Àrea del Medicament de l'Àmbit d'Atenció Primària de
Barcelona Ciutat. 

• Guàrdia compartida de terciarisme de l’ICS en l'ictus
isquèmic agut complex. Hospital Germans Trias, Hospital
de Bellvitge i Hospital Vall d’Hebron. 

• Teledermatologia: telemedicina per millorar accessibilitat,
resolució i llistes d'espera. Servei d’Atenció Primària
Bages-Berguedà-Solsonès i Althaia. 

■ Premis FAD per als hospitals Germans
Trias i Vall d’Hebron

En el marc del Concert de Cap d’Any de la Sanitat celebrat
al Palau de la Música Catalana, l’Hospital Germans Trias
ha rebut el màxim guardó dels Premis de la Fundació
Avedis Donabedian a la qualitat en sanitat, en la seva
categoria d’Excel·lència sanitària. 

Aquest premi s’ha atorgat a la trajectòria de millora con-
tínua que va començar el 1985 i que ha implicat el 42%
de la plantilla. Com a eines per millorar la qualitat del
centre, s’han destacat les acreditacions de qualitat, les
notificacions d’errors i una direcció estratègica que es
complementa amb un comitè operatiu de professionals
amb capacitat executiva. Les claus per aconseguir-ho,
però, han estat la implicació dels professionals de tots
els àmbits del centre i l’excel·lent gestió clínica.

Per la seva banda, l’Hospital Vall d’Hebron ha rebut el
Premi FAD al Millor Web d’una institució sanitària i so-
cial.

■ Els Premis Atlante de Prevenció de
Riscos Laborals guardonen l’ICS

L’ICS ha estat guardonat en la 6a edició dels Premis
Atlante de Prevenció de Riscos Laborals que concedeix
Foment del Treball, dins de la categoria d’Elements d’in-
tegració de la prevenció de riscos laborals en la modalitat
de Gran empresa. 

El guardó reconeix el conjunt d’accions de prevenció de
riscos laborals recollides en el nou Pla estratègic i imple-
mentades en l’àmbit de l’empresa pública. El jurat i el
comitè tècnic han valorat especialment la creació de les
comissions tècniques per a la gestió de la prevenció que
integren l’equip directiu en la presa de decisions i en el
seguiment de les accions desenvolupades en l’àmbit de
la seguretat i la salut laboral. 

QUALITAT
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Els Premis Atlante, que tenen caràcter biennal, els va con-
vocar per primer cop Foment del Treball l’any 2002 amb la
finalitat d’estimular, impulsar i incentivar positivament la
tasca efectuada per les empreses de Catalunya en la im-
plantació efectiva de la prevenció de riscos laborals.

■ 3 hospitals de l’ICS són reconeguts
pels premis Hospitals TOP 20 

Els hospitals de Bellvitge, Arnau de Vilanova i Verge de
la Cinta han estat guardonats pel Programa Hospitals
TOP 20 2012, que premia els centres que han assolit un
millor resultat en els índexs d’avaluació dels organitzadors
d’aquest certamen. IASIST, empresa de serveis d’informació
sanitària, premia els centres amb millors resultats en
índexs de qualitat i eficiència. Els guardonats d’aquesta
edició són els que han presentat millors resultats en di-
versos indicadors sobre qualitat assistencial, funcionament
i sostenibilitat econòmica en la pràctica clínica. Enguany
s’han presentat més de 166 centres de tot l’Estat espanyol,
132 de la xarxa pública sanitària i 34 de privats.

L’Hospital de Bellvitge ha estat guardonat en la categoria
de Grans hospitals de referència regional i nacional, per
la gestió hospitalària, i també en la categoria de Benchmarks
de l’àrea de ronyó i les vies urinàries.

D’altra banda, l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha
rebut una distinció per la seva gestió hospitalària en la
categoria d’Hospitals amb especialitats de referència. I,
finalment, l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta ha
aconseguit un premi en la categoria d’Hospitals de
gestió directa.

Els 20 hospitals reconeguts en aquesta edició presenten
una taxa de productivitat un 26% més alta que la resta
de centres hospitalaris analitzats, una millor gestió de
les estades hospitalàries i un percentatge més elevat en
processos quirúrgics ambulatoris (+15%).

■ L’Hospital de Bellvitge, distingit amb
un dels Premios Profesor Barea 2012
de gestió sanitària   

El treball “Medicina major ambulatòria i alternatives a
l’hospitalització convencional com a solució a la falta de
llits per a ingrés hospitalari” de l’Hospital Universitari
de Bellvitge ha estat guardonat amb un dels Premios
Profesor Barea 2012 dins la modalitat de gestió global
dels centres sanitaris com a empreses de serveis.

El projecte avalua una iniciativa de col·laboració en la
gestió entre clínics i gestors que ha aconseguit reduir
tant les estades hospitalàries com el temps d’espera fins
a l’ingrés dels pacients procedents d’Urgències. 

Des de l’any 2000, i a través de la implantació d’unitats
assistencials que responien al criteri de medicina major
ambulatòria, només el 10% dels pacients que accedeixen
al Servei d’Urgències són finalment ingressats, s’ha reduït
notablement l’estada mitjana hospitalària, i el centre ha
assolit uns índexs de qualitat molt satisfactoris, mesurats
en termes d’estades, mortalitat, complicacions i rein-
gressos. 

Amb aquests premis, la Fundación Signo pretén destacar
i reconèixer la tasca de les institucions públiques i
privades en la millora de la gestió sanitària i el desenvo-
lupament de noves iniciatives que procurin l’optimització
dels serveis assistencials. 

■ L'ICS rep cinc premis de Las Mejores
Ideas de Diario Médico

L'Hospital Universitari de Bellvitge ha estat premiat en
l’apartat de Gestió per "L'hospital eficient: planificació
de la demanda mitjançant la gestió centralitzada de la
llista d'espera i del bloc quirúrgic".

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron i el VHIR han estat
escollits en l'apartat de Gestió, per coordinar a l’Estat
espanyol l’estudi més ampli sobre l'ús de la hipotèrmia
en el tractament de l'ictus. 

"Desenvolupament Clart CMA KRAS BRAF P13K", de
l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i Genòmica SAU,
ha estat guardonat en l'apartat d'Investigació i farmaco-
logia. 

El projecte de l’Hospital Universitari Vall d'Hebron que ha
aconseguit una reducció del 75% dels parts prematurs en
embarassades de risc amb l'ús d'un senzill pessari ha estat
reconegut en l'apartat d'Investigació i farmacologia.

L’“Estudi eControl DM_AP”, el de més abast sobre el
control de la diabetis que s'ha fet en l'àmbit europeu, de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, l'Institut Català
de la Salut i l'Institut d'Investigació en Atenció Primària
(IDIAP) Jordi Gol, amb la participació de Sanofi, ha estat
escollit en l'apartat d'Investigació i farmacologia.
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■ Un centenar d’investigadors es
reuneixen en la 5a Jornada de Recerca

La 5a Jornada de Recerca de l’ICS, que compta amb l’as-
sistència de professionals dels set instituts de recerca
vinculats als hospitals i centres d’atenció primària de
l’ICS, permet donar a conèixer els estudis més rellevants
que duen a terme actualment.

S’hi han pronunciat ponències sobre recerca i activitat
física a l’atenció primària, la validació de biomarcadors
d’imatge en medicina, la relació entre la mielina i la
psicosi i la microbiota intestinal com a òrgan. Altres
conferències han mostrat l’aplicació directa de la recerca
a l’àmbit assistencial en tres camps: l’estrès oxidatiu i
l’envelliment, les biopròtesis per a la regeneració cardíaca
i la translació de la recerca en trasplantament renal. La
taula col·loqui ha tractat sobre la prevenció del frau
científic, on els ponents han debatut sobre si les institu-
cions i els professionals treballen en la bona direcció per
reduir aquest fenomen.

El Premi a la Trajectòria Investigadora a l’ICS ha recaigut
en David García-Dorado, director del Laboratori de Car-
diologia Experimental, ubicat al Vall d’Hebron Institut
de Recerca, que estudia els mecanismes del dany al mio-
cardi en la síndrome coronària aguda. La finalitat d’aquest
guardó és fomentar la investigació biomèdica d’alta qua-
litat, de caràcter preclínic i clínic, a la institució.

■ 11 investigadors de l’ICS reben el
suport de La Marató 2011 per a
projectes de recerca sobre
trasplantaments  

La Fundació La Marató de TV3 ha repartit els més de
vuit milions d’euros de La Marató 2011 a 56 investigadors
que posaran en marxa 29 projectes de regeneració i
trasplantament d’òrgans i teixits. Onze d’aquests estan
liderats o coliderats per investigadors que realitzen la
seva activitat en centres de l’ICS i en instituts de recerca
vinculats. En total, aquests professionals han rebut tres
milions d’euros per a recerques especialitzades en dife-
rents àmbits com la regeneració cardíaca, la regeneració
de neurones en malalts de Parkinson, la recerca de
noves teràpies en esclerosi múltiple, el trasplantament
de cèl·lules productores d'insulina o la migració de
cèl·lules mare en la recuperació de l’infart cerebral. 

La tria dels projectes ha anat a càrrec de l’Agència d’In-
formació, Avaluació i Qualitat en Salut entre un total de
209 projectes, que van ser avaluats en funció de la seva
qualitat, la metodologia i la rellevància, per 105 experts
procedents de 18 països. 

■ L'IDIAP apropa la recerca a l'atenció
primària

L’Institut d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi
Gol té actualment 26 grups de recerca actius en diverses
línies de recerca (estils de vida, factors de risc cardiovas-
culars, malalties respiratòries, diabetis, envelliment,
recerca en serveis, farmacoepidemiologia, malalties os-
teoarticulars, salut mental, etc.). Actualment té actius
quasi 232 projectes, 51 dels quals han estat iniciats el
2012. Aquesta important activitat investigadora ha suposat
que durant l‘any 2012 s'hagin gestionat vuit contractes
de personal amb càrrec als projectes. També s'han llegit
un total de set tesis. 

I com cada any, la voluntat de I'IDIAP per promoure la
recerca en el primer nivell assistencial ha quedat palesa
en els resultats de les diverses convocatòries de l’IDIAP:
sis ajuts de suport a la realització del doctorat,  quatre
ajuts per a la intensificació investigadora, un ajut d’una
estada de recerca a l’Institut Hospital del Mar d'Investi-
gacions Mèdiques (IMIM), i quatre ajuts a la mobilitat
per estades a l’estranger. A la convocatòria d’ajuts a pro-
jectes n’han resultat premiats dos: “Dificultats en l’atenció
sanitària al col·lectiu immigrant. Percepció dels profes-
sionals d’AP i fonaments per al disseny d’estratègies de
millora”, amb Isabel Plaza Espuña, de la Unitat d'Avaluació,
Sistemes d'Informació i Qualitat (BASIQ), com a investi-
gadora principal, i “Estudio de cohortes prospectivo de
recién nacidos para analizar la relación entre la presencia
de anquiloglosia y la duración de la lactancia materna”,
amb Alejandro Allepuz Palau, del SAP Alt Penedès-Garraf,
com a investigador principal.

D’altra banda l’IDIAP està consolidant la plataforma
SIDIAP, amb quinze projectes durant l’any 2012. SIDIAP
és una base de dades creada conjuntament entre l’ICS i
l’IDIAP a partir de les dades de l’ECAP i d’altres fonts
d’informació per tal de donar suport als investigadors. A
final de 2012 s’ha entrat en una xarxa europea de bases
de dades, l’EU-ADR-Alliance. A més, des de l'Agència de
Gestió d’Investigació Clínica en Atenció Primària (AGICAP),
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xarxa de professionals de medicina de família i infermeria
especialment preparats per a la realització d'assajos
clínics, s’ha participat en 27 assajos clínics durant el
2012, un 30 % dels quals versen sobre diabetis mellitus i
un 15% són sobre malalties infeccioses i també sobre
malalties respiratòries. 

■ L'estudi de més abast sobre el control
de la diabetis a Europa conclou que el
nivell de control glucèmic se situa per
sobre de l'objectiu de l’SNS  

L’“Estudi eControl DM_AP”, elaborat per l'IDIAP Jordi
Gol, l’Agència de Salut Pública i l’ICS, en col·laboració
amb el laboratori Sanofi, s'ha dut a terme en l'àmbit de
Catalunya sobre un total de 286.791 pacients amb diabetis
mellitus tipus 2 (7,6% de la població), a partir d'una
població de 3.755.038 persones més grans de 30 anys. La
conclusió ha estat que hi ha un control glucèmic adequat
en el 56,1% de les persones diabètiques tipus 2 de Cata-
lunya, valor que està per sobre de l'objectiu fixat en l'es-
tratègia en diabetis del Sistema de Nacional de Salut,
tot i que encara hi ha marge de millora.

Es tracta d'un estudi transversal elaborat mitjançant
l'explotació de la base de dades SIDIAP, creada a partir
de les dades recollides en la història clínica informatitzada
(ECAP), que inclou dades demogràfiques, visites, problemes
de salut, variables clíniques, prescripcions, immunitzacions
i derivacions.

L’“Estudi eControl DM_AP” representa un salt qualitatiu
transcendental pel que fa al coneixement de les caracte-
rístiques dels pacients amb diabetis mellitus tipus 2, ja que
les dades analitzades han de servir per monitorar la qualitat
de l'atenció a la diabetis a Catalunya i poder crear hipòtesis
de treball per a futurs estudis d'intervenció per millorar la
salut dels pacients amb diabetis mellitus tipus 2.

Aquest s'ha convertit en l'estudi més complet d'àmbit
europeu, ja que és el primer que s'ha fet sobre el total de
pacients amb diabetis mellitus tipus 2 d'una població
concreta i, per tant, és molt més rellevant que els que
s'han dut a terme prèviament en el nostre àmbit amb
mostres de mida i metodologia diferents.

■ Patenten un sistema de guiatge de la
broncoscòpia virtual per ajudar en el
diagnòstic de càncer de pulmó

Un equip format per investigadors de l’Institut d’Orga-
nització i Control de Sistemes Industrials (IOC) de la
Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech (UPC)

i del Grup de Recerca en Pneumologia de l’IDIBELL ha
dissenyat i patentat un nou sistema per millorar l’exploració
endoscòpica de lesions pulmonars perifèriques, a partir
d’una millora de les broncoscòpies virtuals. 

El sistema, amb el qual es preveu millorar el diagnòstic
de càncer de pulmó, permet als professionals de medicina
decidir amb més seguretat si la broncoscòpia real pot
ser útil o no, evitant riscos i molèsties al pacient.

En els procediments mèdics habituals de detecció del
càncer de pulmó, les broncoscòpies virtuals permeten
l'exploració de les lesions pulmonars a partir de la re-
construcció en 3D de l’arbre traqueobronquial. Un cop
feta l’exploració radiològica, el metge planifica la bron-
coscòpia real, que es fa amb un broncoscopi flexible.

Amb el sistema ideat per l’equip de la UPC, basat en les
imatges que proporciona una broncoscòpia virtual a
partir d’imatges 2D de tomografia computada, el metge
pot navegar virtualment per les vies respiratòries. Mit-
jançant un dispositiu tàctil, el pneumòleg pot simular
els moviments que realitzaria posteriorment amb un
broncoscopi flexible. És a dir, que pot planificar de forma
molt realista la ruta més factible per accedir, des de la
tràquea, a la zona lesionada del pulmó més perifèrica.
També permet determinar si l’extrem del broncoscopi
contactarà la lesió i, en cas contrari, a quina distància
quedarà i quina tècnica s’haurà d’emprar per obtenir la
biòpsia. Si en la planificació es determina que no hi ha
accés possible a agafar teixit pulmonar, l’exploració no
es realitza per evitar així exploracions innecessàries. 

■ L’IDIBELL prova un mètode per reduir
l’estada hospitalària de pacients amb
pneumònia

Investigadors de l'IDIBELL han trobat un nou mètode
segur i efectiu per reduir la durada del tractament
antibiòtic intravenós i de l'estada hospitalària dels pacients
amb pneumònia adquirida a la comunitat. Aquesta estra-
tègia ajudaria a optimitzar el procés d'atenció dels pacients
hospitalitzats amb pneumònia i reduiria els costos hospi-
talaris. El primer signant de l’estudi és Jordi Carratalà,
cap del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital de
Bellvitge i cap del Grup d’Infeccions Respiratòries i en
l’Hoste Immunocompromès de l’IDIBELL.

A Europa, la pneumònia genera una despesa anual superior
als 8 mil milions d'euros, dels quals més de la meitat cor-
responen a la partida d'atenció hospitalària. Els pacients
afectats per pneumònia comunitària requereixen més
temps d'hospitalització que la mitjana dels pacients in-
gressats. La durada de l'estada a l'hospital és el component

MEMO ICS 29NOV13_ICS  29/11/13  10:38  Página 39



40 Institut Català de la Salut 2012

RECERCA

més important del cost de la malaltia i, a més, augmenta
el risc de complicacions com ara la flebitis, l'embòlia pul-
monar i les infeccions intrahospitalàries. Els investigadors
han detectat variacions considerables en la durada de
l'estada a l'hospital per als pacients amb pneumònia, la
qual cosa suggereix que els metges no utilitzen una es-
tratègia uniforme en la decisió de l'alta hospitalària.

Sovint els pacients amb pneumònia romanen a l'hospital
tot i trobar-se clínicament estables perquè han de finalitzar
el tractament antibiòtic intravenós. Els autors de l'estudi
destaquen que el canvi de via intravenosa a la teràpia oral
quan els pacients estan clínicament estables pot ajudar a
escurçar i reduir l'estada, així com els costos associats.

Els investigadors han dissenyat un assaig per provar un
nou mètode més efectiu i econòmic que l'atenció habitual.
El nou procediment aconsegueix reduir la durada de la
teràpia amb antibiòtics intravenosos i el temps d'hospi-
talització dels pacients. El mètode avaluat inclou la mo-
bilització primerenca i l'ús de criteris objectius per
canviar a la teràpia amb antibiòtics orals, cosa que per-
metria poder avançar l'alta hospitalària. L'estudi, publicat
a Archives of Internal Medicine, s'ha realitzat amb 401
pacients adults seleccionats aleatòriament que van re-
querir hospitalització per pneumònia.

■ Vall d'Hebron coordinarà a l'Estat
espanyol el major estudi sobre l'ús de
la hipotèrmia en el tractament de
l'ictus

El Grup de Recerca en Malalties Neurovasculars del Vall
d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) i la Unitat d'Ictus
de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron lideren dos grups
de treball d'un estudi a gran escala i sense precedents
sobre el tractament de l'ictus. El projecte, que acaba de
llançar la UE, està dotat amb gairebé 11 milions d'euros i
és el major assaig clínic en fase III sobre els efectes de la
hipotèrmia com a protector del dany cerebral després

de patir un ictus o accident cerebrovascular. Refredar el
cervell durant les sis hores immediatament posteriors a
un ictus, a temperatures properes als 33-34 ºC, podria
ser clau per reduir la magnitud del dany cerebral. Els re-
sultats beneficiarien centenars de milers de pacients
l'any. Vall d'Hebron serà també el centre que coordini
l'estudi a l’Estat espanyol, així com la seu del biobanc
amb les mostres de tots els pacients que s'inclouran en
l'estudi europeu.

La hipotèrmia terapèutica ja s'utilitza amb eficàcia en la
reducció de la lesió cerebral isquèmica després d'una
aturada cardíaca, en lesions durant el part o, fins i tot,
en dany cerebral postraumàtic. L’eficàcia de la hipotèrmia
s’ha demostrat en els estudis pilot fets fins ara i així
s'espera confirmar-ho, amb el suport de 60 universitats i
hospitals participants en 25 països diferents, després
d'estudiar 1.500 pacients amb ictus. La hipotèrmia actua
induint una espècie d'hibernació en el cervell, reduint al
mínim la necessitat d'oxigen i aconseguint així prevenir
danys majors. La tècnica també és seguida amb interès
per l'Agència Espacial Europea per les seves possibles
aplicacions, en el futur, als viatges de llarga distància a
l’espai.

■ Investigadors del VHIR descriuen per
primera vegada alteracions
biològiques en la síndrome de l'intestí
irritable

Un equip del Grup de Recerca en Fisiologia i Fisiopatologia
Digestiva del VHIR ha descrit, per primera vegada, alte-
racions moleculars en la síndrome de l'intestí irritable.
Aquesta troballa canvia radicalment la visió que es tenia
fins ara d'una malaltia considerada funcional i sense tra-
ducció biològica, per la visió d'una entitat amb alteracions
biològiques subjacents a l'intestí.

Aquesta descripció inicial d’una alteració orgànica de la
síndrome de l'intestí irritable pot suposar, per començar,
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un pilar sobre el qual identificar dianes diagnòstiques i
terapèutiques específiques de la malaltia i, d'aquesta
manera, poder desenvolupar marcadors útils per al diag -
nòstic positiu i noves eines de tractament dirigides al
nucli del problema. A mitjà termini aquesta troballa su-
posarà un gran avenç respecte als tractaments simpto-
màtics que s'usen ara per ara.

Els resultats d'aquest estudi, publicats a l'American
Journal of Gastroenterology i, ara, destacats per Nature
Reviews Gastroenterology & Hepatology,  a causa de les
implicacions i el canvi de paradigma que suposa per a
aquesta malaltia, se centren en els aspectes següents:
alteracions distintives de la normalitat en el perfil dels
gens expressats en l'intestí; més activació de cèl·lules
immunològiques, com ara el mastòcit, i senyalització
anòmala entre cèl·lules en l'intestí prim (concretament
en el jejú) d'aquests pacients, alteracions que s'associen
a la gravetat de la simptomatologia.

■ Germans Trias potencia la retenció
dels professionals amb talent amb la
convocatòria d’uns ajuts econòmics de
recerca pioners

L’Hospital Germans Trias i l’Institut d’Investigació
Germans Trias, juntament amb la Fundació Catalunya-
Caixa, han convocat per primera vegada uns ajuts eco-
nòmics per fer possible que continuï la vinculació laboral
amb professionals que han finalitzat la seva etapa d’es-
pecialització i han destacat pel seu talent. Per optar als
ajuts calia presentar un projecte de recerca, amb l’objectiu
de fer una tesi doctoral. Els professionals escollits, la
majoria dels quals també seguiran vinculats assisten-
cialment a l’hospital, són vuit metgesses, un metge, una
farmacèutica i una llevadora. Els ajuts s’han anomenat
Germans Trias Talents i han encetat el nou Programa
Talents de Fundació CatalunyaCaixa.

■ El Biobanc de Germans Trias amplia
les seves instal·lacions i adquireix
nous equipaments

El Biobanc IGTP-HUGTP és una infraestructura pública
de suport a la investigació biomèdica que conté milers
de mostres biològiques i dades clíniques sota un estricte
control ètic i científic. Altres mostres (sang, orina, teixit...)
provenen de donacions de material sobrant de proves
diagnòstiques realitzades a pacients de l’Hospital Uni-
versitari Germans Trias i Pujol, material que deixa de ser
necessari per al diagnòstic o tractament d’un pacient.
Totes tenen un important valor per a la recerca, però el

teixit extret de biòpsies permet que els avenços científics
en el coneixement i tractament de les malalties siguin
una realitat. L’objectiu del Biobanc és facilitar a la
comunitat científica l’accés a tot aquest material. 

El 2012, el Biobanc IGTP-HUGTP ha ampliat les seves
instal·lacions i ha adquirit nous equips que permeten
l’automatització dels processos mitjançant la connexió
a un modern i sofisticat programa informàtic que garanteix
la traçabilitat i confidencialitat de les mostres en tot
moment. El Biobanc disposa d’un sistema de gestió de la
informació en connexió amb altres sistemes informàtics
de l’Hospital que permet l’abocament automàtic de
dades clíniques i la codificació de les mostres rebudes.
Durant aquest any, el Biobanc ha captat i processat
17.104 mostres biològiques provinents de deu projectes
d’investigació en què ha participat, i ha cedit 765 mostres
donant suport a onze projectes de recerca diferents. El
Biobanc IGTP-HUGTP pertany a la xarxa estatal de bio-
bancs i és el quart banc a Catalunya autoritzat pel De-
partament de Salut, fet que ha implicat la creació d’un
Comitè Científic, que avalua i autoritza l’emmagatzema-
ment de mostres, i l’elaboració de diversos documents:
reglament intern de funcionament; pla estratègic i de
viabilitat econòmica, amb un sistema de comptabilitat
analítica i de facturació dels processos necessaris per
als circuïts de les mostres que entren o se cedeixen; pla
de gestió de la qualitat i pla de bioseguretat.

■ Investigadors de l’Institut
d’Investigació Sanitària Pere Virgili
organitzen un simposi de nutrició i
pediatria

Investigadors de la Unitat de Recerca en Pediatria, Nutrició
i Desenvolupament Humà de l’Institut d’Investigació Sa-
nitària Pere Virgili (IISPV) i la Universitat Rovira i Virgili
(URV) han dirigit el simposi Nutritional Programming,
from theory to practice, celebrat a Reus l’abril de 2012. 

El simposi ha tingut dos objectius principals: donar a co-
nèixer i debatre l’efecte precoç de la nutrició en el des-
envolupament dels sistemes metabòlics i nerviosos, amb
una principal atenció a la composició corporal, l’obesitat
i el rendiment mental; i proporcionar coneixement i edu-
cació sobre les bones pràctiques clíniques en la nutrició
del prematur, el suport nutricional en diferents situacions
relacionades amb el deteriorament neurocognitiu i l’as-
sessorament en els obesos. 

Tot neix en el projecte europeu titulat EU Childhood
Obesity Programme, en el qual es va iniciar l’estudi de
l’efecte de la digestió de les proteïnes durant el primer
any de vida i l’efecte que tenen sobre l’obesitat posterior.
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La hipòtesi que s’estableix és que l’excés de proteïnes
durant els primers mesos de vida condiciona un augment
del nostre creixement els primers anys i, com a conse-
qüència, els problemes a llarg termini.

En les sessions del simposi es van detallar tant la meto-
dologia del treball de camp, com la mostra de 1.500
infants de tot Europa que es dividien en tres grups
segons la seva alimentació: el primer i el segon grup van
rebre una fórmula infantil amb diferent contingut de
proteïnes i el tercer grup va rebre lactància materna. El
projecte estudiarà aquests infants fins als 11 anys.

■ L’IRBLleida demostra que la  proteïna
SUMO és indispensable per a la
correcta segregació dels cromosomes 

Un treball dut a terme per investigadors de l’Institut de
Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) i de la UdL de-
mostra que la proteïna SUMO és necessària per a la cor-
recta segregació dels cromosomes. Concretament, els
resultats d’aquesta investigació han permès esbrinar una
part dels mecanismes que permeten les cèl·lules passar
una sola còpia de cada cromosoma a les cèl·lules filles.

Les alteracions en el nombre de cromosomes són molt
freqüents en diferents tipus de càncer. Per això, un dels
principals problemes als quals s’ha d’enfrontar la cèl·lula
durant la divisió és com assegurar que cadascuna de les
dues cèl·lules filles rep una sola còpia dels 46 cromosomes
que té l’espècie humana. 

Per tal de fer-ho possible, els cromosomes, un cop
duplicats, es mantenen fermament units (cohesionats) a
través d’un tipus de proteïnes conegut com cohesines.
Aquestes unions permeten que la cèl·lula, que és cega,
pugui “veure” els dos cromosomes com a idèntics, i per
tant que pugui enviar-ne una còpia a cadascuna de les
cèl·lules filles. 

La investigació, liderada pel Grup de Cicle Cel·lular, ha
permès establir que durant el procés de generació de
cèl·lules filles fa falta un tercer factor, una proteïna co-
neguda com a SUMO, per tal que les cohesines enllacin
adequadament cada parella de cromosomes duplicats.

Els investigadors han demostrat que la proteïna SUMO
s’uneix temporalment a la cohesina durant la duplicació
dels cromosomes, moment en què aquests queden apa-
rellats. El treball també demostra que, en absència de
SUMO, la cohesina no és capaç d’enganxar-se a les
parelles de cromosomes duplicats.

En aquesta situació, els cromosomes duplicats queden
lliures dins la cèl·lula, de forma independent l’un de
l’altre i la cèl·lula deixa de “veure’ls” com a parelles de

cromosomes idèntics. La conseqüència de la pèrdua de
SUMO és un mal repartiment dels cromosomes entre
les cèl·lules filles. 

L’estudi, publicat a la revista Current Biology al setembre
de 2012, obre noves vies per a la comprensió dels meca-
nismes que permeten les cèl·lules passar a la seva des-
cendència un nombre correcte de cromosomes. En el
treball s’ha utilitzat un organisme molt més senzill que
els mamífers, el llevat del pa, ja que utilitza mecanismes
moleculars molt similars als de cèl·lules humanes per tal
de duplicar i segregar els seus cromosomes.

■ El Trueta participa en un estudi
multicèntric sobre un marcador
d'empitjorament neurològic en
pacients amb hemorràgia cerebral 

El Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari de
Girona Dr. Josep Trueta ha participat en un important
estudi prospectiu, liderat des de la Universitat de Calgary,
que demostra per primera vegada que la presència d’ex-
travasació de contrast en pacients amb hemorràgia
cerebral és un marcador que evidencia que el pacient té
un alt risc d'empitjorar neurològicament a causa del
creixement de l'hematoma.

En només el 50% de les hemorràgies cerebrals el pacient
sobreviu. Els darrers estudis neurològics investiguen
quins pacients desenvoluparan un creixement de l’he-
morràgia cerebral. Dins les sis hores següents a l’aparició
de l’hemorràgia cerebral, la tècnica diagnòstica és la re-
alització d’una tomografia computada de crani i una an-
giografia per TC per comprovar si hi ha extravasació de
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contrast. En l’estudi s’ha confirmat que la presència d’ex-
travasació de contrast en pacients amb hemorràgia
cerebral és un marcador del creixement posterior de
l’hematoma i també, del mal pronòstic del pacient.
Aquest estudi permet donar una informació més acurada
de l’evolució als familiars dels pacients que han patit
una hemorràgia cerebral i en un futur poder avaluar l’e-
ficàcia de fàrmacs per intentar que el pacient no presenti
un creixement de l’hematoma.

L’estudi “Prediction of haematoma growth and outcome
in patients with intracerebral haemorrhage using the
CT-angiography spot sign (PREDICT): a prospective ob-
servational study” ha estat publicat a la prestigiosa
revista científica Lancet Neurology.

■ Conèixer l’hàbit deposicional dels
pacients evita la repetició de
colonoscòpies

Conèixer l’hàbit deposicional dels pacients evita la re-
programació d’un 10% de colonoscòpies. Aquesta és la
conclusió d’un estudi realitzat per l’equip d’infermeria
de la Unitat d’Endoscòpia Digestiva de l’Hospital de Vi-
ladecans. En pacients amb restrenyiment crònic, les en-
doscòpies requereixen una preparació més intensiva i
sovint és necessari haver de repetir la prova. La determi-
nació prèvia del grau de neteja del còlon facilitaria la re-
alització de la colonoscòpia i evitaria la repetició del
procediment. Els resultats del treball van ser presentats
i premiats en el Congrés Nacional d’Endoscòpia Digestiva
que va tenir lloc a Madrid el mes de novembre de 2012.

■ Professionals d’infermeria de
l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
participen en el projecte de recerca
internacional 800 Hospitals

30 infermeres d'hospitalització convencional i d’hospi-
talització domiciliària de l'Hospital de Tortosa Verge de
la Cinta, juntament amb professionals de nou hospitals
espanyols, participen en el projecte internacional 800
Hospitals de l'Institut Joanna Briggs (JBI). Aquest projecte
pretén fomentar i millorar la implantació de bones pràc-
tiques en la inserció i el maneig de la sonda uretral per-
manent en pacients adults. 

El JBI és una organització internacional d’investigació i
desenvolupament de la Facultat de Ciències de la Salut
a la Universitat d’Adelaida, Austràlia. Promou la pràctica
de les cures basades en l’evidència científica, la seva im-
plantació en la pràctica clínica i l’avaluació. 

Després d’una primera fase de recollida de dades d’una
enquesta facilitada pel JBI i d’enviar-hi els resultats de la
mostra, per mitjà del programa informàtic PACES cor-
responent de l’Hospital, s’ha rebut una primera avaluació
que ha permès l’equip d’infermeria analitzar-ne els
resultats, revisar i actualitzar els protocols d’actuació, i
aplicar mesures de millora de resultats.

El grup d’infermeria valora molt positivament la implicació
de l’equip i considera que la participació en l’estudi els
ha facilitat la revisió bibliogràfica i la recerca, i un bon
mètode per fer una avaluació sistemàtica de bones pràc-
tiques que, a la fi, garanteix la seguretat i la qualitat de
les cures als pacients.

■ Producció científica dels instituts de recerca 
                                                                                                                                                                         Articles publicats Factor d’impacte 
                                                                                                                                                                 en revistes indexades total

Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)1                                                                         933 4.440,58

Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR)                                                                                                      698 3.696,99

Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP)                                        528 2.264,73

Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)2                                                                                 348 1.275

Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida)                                                                                   214 1.067,89

Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGi)                                                   94 465,91

Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP)                                                                  256 414,24

Dades proporcionades pels instituts de recerca. Algunes publicacions poden haver estat comptabilitzades per més d’un centre.

1. Inclou l’activitat científica de l’Hospital de Viladecans.

2. Inclou l’activitat científica de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.

MEMO ICS 29NOV13_ICS  29/11/13  10:38  Página 43

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prediction+of+haematoma+growth+and+outcome+in+patients+with+intracerebral+haemorrhage+using+the+CT-angiography+spot+sign+(PREDICT)%3A+a+prospective+observational+study


La docència i la formació en tot el ventall de les ciències
de la salut, des de la formació professional a la continuada,
passant per la universitària i l’especialitzada, és una part
fonamental de l’activitat dels centres de l’ICS.

El 2012 han fet pràctiques als hospitals universitaris i
centres d’atenció primària més de 4.500 estudiants de
grau i llicenciatura, la majoria procedents de les set uni-
versitats i deu escoles universitàries amb les quals l’ICS
té conveni. Aquests graus i llicenciatures pertanyen a
les especialitats de medicina, infermeria, farmàcia, odon-
tologia, biomedicina, fisioteràpia, nutrició i dietètica, te-
ràpia ocupacional i treball social.

■ L’ICS manté el seu compromís amb la
formació d’especialistes a Catalunya

L’objectiu de l’ICS, que cada any compta amb uns 2.400
residents, és formar professionals preparats per crear
coneixement, afrontar els nous reptes del sistema sanitari
i respondre a les necessitats d’atenció dels ciutadans de
Catalunya. 

L’oferta de places, que suposa aproximadament la meitat
de les places hospitalàries i el 75% de les d’atenció primària
de Catalunya, es distribueix de la manera següent: 

Places Places
Hospitals acreditades ofertes Especialitats

Vall d'Hebron 165 137 47

Bellvitge 97 86 42

Germans Trias 67 60 36

Arnau de Vilanova 40 40 27

Josep Trueta 37 33 24

Joan XXIII 37 35 23

Verge de la Cinta 11 11 9

Viladecans 1 1 1

Total 460 409

Atenció Places Places
primària acreditades ofertes Especialitats

Costa de Ponent 69 58 2

Barcelona Ciutat 60 51 1

Metropolitana Nord 40 36 1

Girona 27 24 2

Tarragona 23 18 1

Catalunya Central 21 18 1

Lleida 14 13 1

Tortosa 12 8 1

Total 266 226

Cada any l’oferta s’ajusta a la necessitat de professionals
i a la capacitat docent de cada un dels centres. Cal
destacar la col·laboració entre els hospitals dels diferents
territoris per complementar algunes de les àrees de for-
mació de més alta complexitat. 

La formació de professionals especialistes de medicina,
infermeria, farmàcia, psicologia, biologia, química i física
és la part central de la missió docent dels centres ICS,
des de l’inici del programa MIR fa més de 30 anys. Aquesta
excel·lència en la formació es nota en l’alt grau d’atracció
que tenen els centres de l’organització. El 2012, un 40%
del total dels nous residents han estat de la resta de
l’Estat o de països llatinoamericans, on els centres de
l’ICS són molt ben valorats en l’aspecte formatiu.

■ VI Jornada de Formació Sanitària
Especialitzada de l’ICS

Les jornades de formació sanitària especialitzada (FSE)
de l’ICS són una mostra de la vitalitat de la docència es-
pecialitzada dins de l’organització. El 2012 s’ha optat per
la realització conjunta de la VI Jornada d’FSE de l’ICS amb
la XIV Jornada de la Xarxa de Comissions de Docència de
Catalunya, organitzada de manera conjunta per les co-
missions de Docència de Metropolitana Sud (hospitals
de Bellvitge i Viladecans i Unitat Docent d’AFiC) i l’Institut
d’Estudis de la Salut. Ha tingut lloc a l’Hospital de Bellvitge
i s’ha centrat en metodologies de l’aprenentatge, portafoli
i aprenentatge basat en problemes, i en l’estat actual de
l’FSE: unitats docents multiprofessionals i troncalitat. 

■ Noves unitats docents d’infermeria
obstetricoginecològica

El 2012 ha estat l’any del canvi en la gestió de la formació
de les llevadores. La Unitat Docent de Catalunya, dependent
de la Universitat de Barcelona, ha donat pas a unitats do-
cents adscrites als centres sanitaris. Les unitats docents
d’obstetrícia i ginecologia dels hospitals passen a ser
unitats docents multidisciplinàries on es formen a partir
d’ara dues especialitats de dues professions diferents:
especialistes en obstetrícia i ginecologia i llevadores. Les
noves unitats docents integren els serveis hospitalaris i
els ASSIR per tal de cobrir totes les necessitats formatives.
Les places de llevadores s’han repartit entre Vall d’Hebron,
Germans Trias, Dr. Trueta i Joan XXIII (quatre cadascun) i
Arnau de Vilanova i Verge de la Cinta (tres cadascun).

Al mateix temps, la formació teòrica de les llevadores
s’ha centralitzat per a tot Catalunya a l’Institut d’Estudis
de la Salut, amb el suport de les tutores de les residents.

DOCÈNCIA
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■ Les unitats docents de l’ICS continuen
la seva tasca formativa

Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària de
Barcelona Ciutat

La UDMFiC de Barcelona Ciutat és una de les més grans
de Catalunya, amb seixanta places acreditades, i té setze
equips d’atenció primària acreditats (quinze de l’ICS i un
gestionat pel PAMEM), que també col·laboren en la formació
d’especialistes en pediatria, infermeria pediàtrica i d’estu-
diants de medicina i d’infermeria. A més, participen en la
docència cinc hospitals, cinc centres d’atenció a la salut
sexual i reproductiva i dotze centres de salut mental.

S’han organitzat disset cursos per a residents, amb 408
participants, i tretze per a tutors, amb 154 docents.

A la IV Jornada de Recerca per a Residents, amb 130
inscrits, es van presentar dotze comunicacions orals dels
residents de quart any.

És obligatòria una rotació rural d’un mes i l’han realitzat
21 residents. S’han sol·licitat nou rotacions externes i 37
d’optatives. Han fet rotacions per aquesta UDMFiC un
total de dinou residents: quatre de la resta de l’Estat i
quinze d’altres països. 

Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària de
la Catalunya Central

La UDMFiC de la Catalunya Central ha iniciat el procés
de reacreditació com a unitat docent multiprofessional
d’atenció familiar i comunitària, per tal d’iniciar la formació
d’infermeres especialistes. També ha incrementat els seus
recursos docents amb l’EAP Igualada Urbà i manté dintre
dels seus dispositius cinc centres de medicina rural.

Entre les activitats formatives, destaca la I Jornada de
Recerca per a Metges, Metgesses i Llevadores residents
de la Gerència Territorial, amb l’objectiu de facilitar la
presentació dels treballs de recerca que aquests residents
han realitzat en finalitzar el seu període de formació.

Unitat Docent d’Atenció Familiar i Comunitària de
Costa de Ponent

La UDAFiC Costa de Ponent també ha iniciat el procés de
reacreditació com a unitat docent multiprofessional d’atenció
familiar i comunitària. La formen quinze EAP de l’ICS, els
hospitals de Bellvitge i Viladecans i cinc de la XHUP, amb
121 tutors acreditats de medicina i quatre d’infermeria d’a-
tenció familiar i comunitària, juntament amb tècnics de
salut que compten amb la col·laboració de les unitats de
formació i de suport a la recerca.

El 2012 s’hi han format 155 metges i metgesses i set infer-
meres d’aquesta especialitat, i s’hi ha ofert formació en
atenció primària per a residents de medicina interna i de
les unitats docents multiprofessionals de pediatria i gi-
necologia dels hospitals de la XHUP de l’àrea. 

Unitat Docent d’Atenció Familiar i Comunitària de
Girona

La UDAFiC de Girona ha impartit 27 cursos de formació
per a residents d’atenció familiar i comunitària, corres-
ponents als programes formatius complementaris de
les especialitats, vuit dels quals s’han desenvolupat de
forma virtual.

S’ha organitzat també el II Taller de Metodologia Docent
per a tutors, que ha permès aprofundir en temes com la
formació del tutor en temps de crisi, com millorar la
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recerca en la unitat docent i l’adaptació de la simulació
mèdica a la formació de postgrau i a la formació de
tutors d’atenció familiar i comunitària.

Com cada any, els residents tenen l’oportunitat d’aprendre
a presentar en públic els seus treballs d’investigació a la
jornada de recerca de residents de les unitats docents
gironines.

Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària de
Lleida

La UDMFiC de Lleida té acreditats sis centres de salut i
forma 43 residents de medicina familiar i comunitària,
amb una capacitat docent total de 56 places. L’EAP
Primer de Maig ha estat acreditat el 2012 a la UDMFIC
de Lleida, amb una oferta formativa per a dos residents
per any i quatre tutors acreditats. Compta amb una
xarxa de vuit consultoris locals reconeguts per l’IES i,
de forma puntual, estableix col·laboracions amb centres
del Pirineu lleidatà per a la estada formativa en la com-
petència de medicina rural (sis residents de Lleida i sis
més de la resta de Catalunya). 

A banda del programa formatiu teòric, amb 100 hores
anuals, s’ha organitzat la II Jornada de Recerca, durant la
qual s’han presentat els treballs de final de residència i els
projectes dels residents de tercer any, i la X Jornada UD,
amb el lema “Adaptant-nos als nous horitzons”, durant la
qual es van treballar diferents continguts: el portafoli en
format Moodle, taula rodona sobre sortides professionals,
taller d’ecografia per a residents i un grup de treball per
analitzar les estades formatives. S’ha finalitzat i presentat
el self audit del portafoli dels residents, on es conclou que
hi ha un alt compliment de les tasques i que cal reforçar la
complementació de la guia de competències. 

Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària de
Metropolitana Nord

La UDMFiC disposa de tretze centres docents, amb 74
tutors acreditats i 112 residents. S’han realitzat diverses
activitats formatives per als residents, entre les quals

destaca la sessió de presentació de deu treballs de recerca
dels residents de quart any, a l’Hospital de Mataró.

En docència pregrau, la UDMFiC té conveni de col·laboració
amb la Universitat Autònoma respecte als estudiants i
pràcticum de medicina, i amb diverses escoles d’infermeria.
En total, això representa un total de 280 estudiants, 167
pràcticums de medicina; 80 estudiants de formació pro-
fessional de documentació clínica i dinou estudiants de
treball social.

També s’han fet col·laboracions amb diferents instituts,
gràcies als quals s’ha fet docència a 80 estudiants de for-
mació professional de documentació clínica, tres de
tècnics en radiologia i divuit d’altres especialitats. 

Respecte a la docència de tercer cicle, s’han presentat
un total de dues tesis doctorals.

Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària de
Tarragona

La UDMFiC de Tarragona compta amb 67 residents i dis-
posa de sis EAP, tres hospitals i altres dispositius docents:
Institut Pere Mata, Agència de Salut Pública, SEMSA, i
Gestió i Prestació de Serveis Sanitaris (GIPSS).

Té 67 residents que reben formació complementària en:
prevenció de riscos laborals, infeccions nosocomials,
traumatologia, urgències generals i pediàtriques, elaboració
d’un portafoli, cerca bibliogràfica, medicina basada en
evidència, atenció primària orientada a la comunitat,
atenció familiar, comunicació assistencial, raonament
clínic, bioètica, recerca en ciències de la salut, reanimació
cardiopulmonar, bioestadística, lectura crítica d’articles,
entrevista clínica, salut laboral, anàlisi de dades i validació
de qüestionaris.

El programa formatiu aplica metodologies de videogra-
vacions, ús de maniquins, observacions estructurades
de la pràctica clínica, participació en projectes comunitaris,
realització de self audits, anàlisi d’incidents crítics, anàlisi
de casos per ordinador, presentació de sessions, així
com la realització de treballs de millora contínua i de re-
cerca.

Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària de
Tortosa

La UDMFiC de Tortosa està formada pels centres docents
EAP Tortosa Est-CAP Temple i EAP Deltebre, té el Verge
de la Cinta com a hospital de referència i, com a altres
dispositius docents, el Centre de Salut Mental Pere Mata
Terres de l’Ebre (CSM TE), CASS i els serveis de Geriatria
i PADES de l’Hospital de Jesús.

Amb dotze tutors acreditats i 26 residents d’MFiC, a
banda de la formació que imparteix a tutors i residents,
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la UDMFiC organitza la II Jornada de Docència i diverses
sessions, participa en jornades i congressos de àmbit
local i nacional, i també en activitats comunitàries. 

Hospital Universitari Vall d’Hebron

L’any 2012 s’han incorporat a la Comissió de Docència de
l’Hospital les residents de llevadores com a part de la
nova Unitat Docent Multidisciplinària d’Obstetrícia i Gi-
necologia, Això ha incrementat les places de formació
especialitzada acreditades a 165 de 47 especialitats
diferents. 

535 residents en formació han estat supervisats per 138
tutors, a més de 49 residents estables d’unitats docents
externes (de medicina familiar i comunitària, medicina
del treball i llevadores). També s’han acceptat 373 rotacions
de residents externs procedents de més de 90 centres de
tot l’Estat espanyol, aproximadament la meitat del total
de rotacions que es duen a terme a Catalunya. 

Seguint el procés de desplegament del II Pla estratègic
de docència durant l’any 2012 s’han aprovat les noves
versions de la guia del tutor de residents, guies d’elaboració
d’itineraris formatius i guia d’avaluació dels residents i
s’ha augmentat la dotació de l’àrea de simulació.

Des de l’Aula Vall d’Hebron s’ha donat suport a diversos
cursos de formació tant en format presencial com virtual,
tant de metodologia docent adreçats a tutors com del
Programa d’immersió de nous residents, amb 150 residents,
141 docents, 19 accions formatives i 5.800 hores de formació. 

D’altra banda, en el terreny de la formació continuada
generada pels professionals de la institució, l’Hospital ha
obtingut l’acreditació del Consell Català de Formació
Continuada de les Professions Sanitàries per a 115 activitats
formatives.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

L’any 2012 s’ha incorporat a l’Hospital Germans Trias la
28a promoció de residents, que, sumats als companys
d’anys anteriors, fan un total de 231 residents en formació.
A més, la facultat de Germans Trias i la Universitat Au-
tònoma de Barcelona ha continuat formant alumnes de
medicina i, per segon any, del grau de ciències biomèdiques.
Es tracta de 276 i 22 estudiants, respectivament. S’hi
han dut a terme també més de mig miler d’estades
clíniques d’infermeria.

D’altra banda, més de 70 persones han assistit el 2012 a
la segona Jornada de Portes Obertes de Germans Trias,
en què residents de totes les especialitats de l’Hospital
han explicat com aprenen i treballen en cada àrea. El
públic assistent ha estat estudiants, fonamentalment de
medicina, que han acabat la seva residència el 2012 i els
ha arribat el moment d’escollir plaça. Germans Trias,

com altres hospitals, els ofereix aquesta jornada per
poder triar amb més coneixement.

Hospital Universitari de Bellvitge

L’Hospital Universitari de Bellvitge està acreditat per a
la formació sanitària especialitzada de 42 especialitats,
amb la col·laboració dels 98 tutors docents. 

L’any 2012 s’hi han format 343 facultatius residents,
s’han tramitat 163 estades en comissions de servei d’a-
quests residents, s’han autoritzat 131 estades de residents
d’altres hospitals i 57 estades formatives de metges es-
trangers.

Entre les activitats formatives i de recerca de l’Hospital
de Bellvitge destaquen l’organització de la VI Jornada de
Formació Sanitària Especialitzada de l’ICS i XIV Jornada
de la Xarxa de Comissions de Docència de Catalunya,
cursos per a tutors, la presentació de la comunicació
“Implementación del Plan de Gestión de la Calidad
Docente (PGCD) en Formación Sanitaria Especializada”
al XXX Congreso de la Sociedad Española de Calidad
Asistencial i la participació en el projecte de recerca:
“Impacte dels actes comunicatius en la construcció de
noves masculinitats”.

Els dies 11 i 12 de desembre l’Hospital es va sotmetre a
una auditoria general de docència per part del Ministeri
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. A l’informe oral
provisional, l’equip auditor va assenyalar molts punts
forts en totes les àrees analitzades. I va proposar incloure,
com a documents de bona praxi del Ministeri, el Protocol
de supervisió i nivells de responsabilitat a urgències,
així com el Protocol de detecció i seguiment de facultatius
residents, amb dèficits d’aprenentatge i/o actituds defi-
cients. Això representa un important reconeixement al
treball que s’ha dut a terme.

Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta 

L’Hospital de Girona Dr. Josep Trueta té acreditades 23
unitats docents de formació especialitzada on es formen
126 residents (inclosos els de medicina, fisioteràpia i lle-
vadores interns residents). A més, l’Hospital dóna suport
a la formació dels 24 interns de medicina de família i in-
fermeria residents d’atenció familiar i comunitària de la
UDAFiC de Girona, i a residents d’altres unitats docents
de Catalunya, de la resta de l'Estat espanyol i fins i tot
de l'estranger. 

Per tal d’acollir i organitzar el programa formatiu de les
diferents especialitats, hi ha 39 tutors hospitalaris (37 per
a les especialitats mèdiques i dos per a les LLIR) i dos co-
ordinadors hospitalaris de medicina familiar i comunitària.
Aquests tutors són els que acompanyen els residents
durant la seva etapa formativa al centre sanitari.
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S’han fet cursos de formació per a residents i també per
a tutors, i el 2012 ha estat el primer any en què s’ha orga-
nitzat una jornada de portes obertes. 

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

Durant l’any 2012 l’Hospital ha desenvolupat un Pla d’in-
tegració de la docència pregrau, postgrau i formació
continuada i ha acreditat la formació especialitzada en
neurologia.

S’han posat en marxa acords de col·laboració amb
l'Hospital de Santa Maria i amb Hospital Sant Joan de
Déu de Lleida, per a la rotació de residents de les unitats
docents de psiquiatria, psicologia i pediatria.

La Comissió de Docència ha organitzat cursos impartits
per tutors i responsables de docència sobre l'avaluació
del resident i cursos de formació transversal per a resi-
dents. També s’han organitzat sessions generals per a
residents relacionades amb temes generals amb la par-
ticipació de diversos serveis per estimular l’enfocament
multidisciplinari.

Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

L'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona realitza
formació de grau de medicina, com a unitat docent de la
Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili, i
formació sanitària especialitzada des de 1973. Disposa
de 23 serveis acreditats per a formació especialitzada
dels 36 que té l’Hospital. Actualment forma 138 residents
(MIR, FIR i LLIR), supervisats per 35 tutors. 

Després de la V Jornada de Formació Sanitària Especia-
litzada de l'ICS, organitzada per les comissions de docència
del Camp de Tarragona i centrada en els entorns virtuals
d’aprenentatge, l’Hospital ha decidit apostar per la for-
mació en la modalitat d’aprenentatge electrònic i mixt i
la potenciació de la simulació com a eina d’aprenentatge
entre els residents. S’ha endegat un programa de formació
per als 33 tutors en aprenentatge electrònic. 

El 2012 el Servei d’Anestesiologia ha realitzat una sessió
de simulació d’alta fidelitat a la qual han assistit tots els
residents de l’especialitat de la província de Tarragona.
També s’han fet tres edicions del curs de reanimació car-
diopulmonar, i la posada en marxa del taller d’habilitats
de la Universitat Rovira i Virgili constitueix una empenta
en la formació de professionals del centre en tècniques
de simulació. 

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

L’Hospital, acreditat per a la docència des de 1979, ha
anat incorporant gradualment diferents unitats docents
fins a arribar a les nou actuals. Disposa de catorze tutors
que vetllen per la formació i l’acompliment dels objectius

docents de medicina interna, cirurgia ortopèdica i trau-
matologia, anàlisis clíniques, pediatria, obstetrícia i gi-
necologia, anestesiologia i reanimació, radiodiagnòstic,
medicina intensiva i infermeria obstetricoginecològica.

Així mateix, els residents de la Unitat de Medicina
Familiar i Comunitària de Tortosa, i els de geriatria de
l’Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa, hi fan part
de la seva formació. D’altra banda, té convenis docents
amb els hospitals Vall d’Hebron, Bellvitge i Joan XXIII,
perquè els residents hi puguin fer les diferents rotacions
previstes als programes formatius.

Pel que fa a la formació de pregrau, col·labora amb la
Universitat Rovira i Virgili amb quatre professors associats
en les pràctiques dels alumnes del grau d’infermeria i els
rotatoris de medicina.

Hospital de Viladecans

Des de 1993 l’Hospital forma part de la Unitat Docent
Multiprofessional d’MFiC Costa de Ponent. I des de 2005
està acreditat per a la docència de medicina interna
amb un resident per any. Comparteix la formació amb
l’Hospital de Bellvitge els tres primers anys amb rotacions
per a les especialitats d’UCI, unitat coronària, malalties
infeccioses, nefrologia, hematologia clínica i altres de
mèdiques i després fan una rotació per malalties auto-
immunes sistèmiques a l’Hospital Vall d’Hebron.

També es reben residents de l’Hospital de Bellvitge
perquè facin rotacions estructurades en un hospital co-
marcal: cirurgia general i digestiva (R-1), cirurgia cardíaca
(R-1), urologia (R-1 i R-3), otorinolaringologia (R-2 i R-3),
ginecologia (R-2) i neurologia (R-4).
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■ Entra en vigor el Pla d’ordenació de
recursos humans 2012-2015

El Pla d’ordenació de recursos humans (PORH), que ha
estat negociat en la Mesa Sectorial de Negociació de
Sanitat i aprovat pel Consell d’Administració de l’ICS,
afecta tot el personal adscrit als centres i serveis de la
institució.

El PORH estableix cinc línies d’actuació que configuren
el marc on s’han de centrar les actuacions de l’ICS en
matèria de gestió de persones i que permeten determinar
on es focalitzaran els esforços durant la seva vigència.
Aquestes línies es concreten a millorar els processos i la
productivitat, desenvolupar les competències directives
i de gestió clínica, promoure el desenvolupament pro-
fessional, revisar i millorar els sistemes de gestió de re-
cursos humans, i impulsar mesures relacionades amb
l’aplicació del Pla estratègic de responsabilitat social
corporativa 2010-2014.

Les diferents accions concretes que se'n derivin han de
permetre l'adaptació de la gestió a les noves necessitats
que es produeixin en l'entorn sanitari i ajudar a l'assoliment
dels objectius de l'organització.

Aquells aspectes que poden afectar les condicions de
treball que s’hi estableixin s’incorporen al Pla com a
annex; és el cas del perllongament de l’edat de jubilació,
el concurs de trasllats (mobilitat voluntària) o la cate-
gorització dels processos de selecció.

Es tracta d’un pla flexible que podrà incorporar durant
el seu període de vigència nous annexos prèviament
negociats en la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat
i aprovats també pel Consell d’Administració, si escau.

■ L’ICS cobreix gairebé 1.000 llocs de
treball a través de processos selectius
de concurs oposició

Durant el 2012 s’han resolt, d’una banda, onze processos
selectius de concurs oposició per a la cobertura de 828
llocs de treball de diverses categories de professions
sanitàries i de gestió i serveis, amb 16.173 participants;
d’una altra, també quatre convocatòries per a facultatius
de diferents especialitats per als nostres hospitals, amb
253 persones aspirants per cobrir 134 llocs de treball.

Recursos humans1

Dones Homes                                               Total

Atenció primària 14.206 5.040                                          19.246

Facultatius 3.591 2.531                                           6.122

Infermeria i altres professions sanitàries 6.393 654                                          7.047

Residents 491 240                                              731

Gestió i serveis 3.731 1.615                                           5.347

Hospitals 15.036 5.052                                         20.088

Facultatius 1.527 1.751                                           3.278

Infermeria i altres professions sanitàries 9.952 1.016                                        10.968

Residents 1.044 523                                           1.568

Gestió i serveis 2.512 1.762                                          4.274

Centre Corporatiu2 245 140                                                385

Total professionals 29.488 10.231                                            39.720

1. Plantilla equivalent a jornada completa de l'any 2012. Inclou personal fix, interí, eventual i substitut.

2. Inclou el personal assignat a centres externs no sanitaris (Departament de Salut, CatSalut, Agència de Salut Pública de Catalunya i Agència d’Informació,
Avaluació i Qualitat en Salut).

PROFESSIONALS
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Per gestionar els processos de selecció s’ha potenciat
l’ús de les TIC (un dels objectius del Pla d’ordenació de
recursos humans de l’ICS), mitjançant l’aplicació infor-
màtica corporativa Sistema de gestió de recursos humans
(SGRH). Això ha comportat un avenç en l’automatització
del procés de baremació (més de 828.000 mèrits baremats
el 2012) i una millora notable en l’accessibilitat i la in-
formació a les persones candidates i la transparència
del procés selectiu.

D’altra banda, cal destacar també que la totalitat dels
nomenaments de personal estatutari fix corresponents
a les esmentades convocatòries s’han realitzat per
gerència territorial i amb destinació a un servei d’atenció
primària o a un hospital. 

■ Es posa en marxa el Campus virtual de
l’ICS

Amb la voluntat de potenciar els processos d’aprenentatge
dels seus professionals en entorns virtuals, l’ICS ha
posat en funcionament un campus virtual amb els
dissenys pedagògics i els mitjans didàctics més adequats
per a les activitats formatives en aquest entorn. En
aquesta nova plataforma, cada professional pot trobar
els cursos en format virtual previstos al pla de formació
en què s’hagi matriculat. De forma progressiva, també
podrà disposar de recursos i enllaços d’interès relacionats
amb l’aprenentatge virtual. 

Totes les persones que treballen a l’ICS tenen accés al
Campus virtual des del menú principal de l’SGRH, amb
la qual cosa no cal cap usuari específic ni contrasenya
per accedir-hi. És convenient que els professionals entrin
al Campus i, amb l’ajut de la guia de funcionament que
hi trobaran, s’hi familiaritzin abans d’iniciar la primera
acció formativa. 

Aquest espai, a més d’oferir activitats de formació conti-
nuada, també estarà al servei de les unitats docents per a
la formació especialitzada de residents en ciències de la
salut. 

■ Més de 28.000 professionals han
rebut cursos de formació continuada

L’any 2012, el 67% del total de professionals de l’ICS ha
realitzat algun curs de formació continuada. Aquest
percentatge no inclou ni residents ni substituts. El total
d’hores ofertes ha estat de gairebé 817.000, xifra que
suposa una mitjana de 23 hores per treballador.

Pel que fa a la seva distribució per àrees temàtiques, un
54% de les hores s’han dedicat a l’àrea sanitària, un 5%

a l’àrea de gestió i serveis, i un 41% a temàtiques de
tipus transversal. Aquestes temàtiques es distribueixen
fonamentalment en prevenció de riscos laborals (29%),
tecnologies de la informació (22%), comunicació inter-
personal (19%), i qualitat i millora contínua (9%). 

■ S’inicia una campanya de
sensibilització dels professionals en
seguretat viària 

Els accidents in itinere, és a dir, aquells que tenen lloc
en el trajecte d’anada o de tornada de la feina, suposen
més del 13% del total d’accidents de treball patits pels
treballadors i treballadores de l’ICS. 

Les tipologies d’aquests accidents són diverses: mentre
es camina (42%); accidents en cotxe (34%), en moto
(14%) i en transport públic (menys d’un 5%). Les conse-
qüències es tradueixen en una durada mitjana de la
baixa d’uns 40 dies, mentre que en accidents per altres
causes és de 26 dies de baixa laboral.

Amb la voluntat de sensibilitzar els professionals i po-
tenciar la formació en educació viària, el Servei de Pre-
venció de Riscos Laborals ha editat un fullet informatiu
on es donen les claus per desenvolupar una seguretat
viària adequada. En aquest document es recullen tota
una sèrie de consells sobre la prevenció dels accidents
de trànsit o la minimització dels seus efectes, especialment
per a la vida i la salut de les persones. 

PROFESSIONALS
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■ S’inclouen nous objectius en la
signatura dels acords de gestió dels
EAP

L’any 2012 cal destacar la incorporació en els acords de
gestió dels equips d’atenció primària, dins l’apartat de
millora organitzativa, d’un objectiu lligat a la millora
dels estàndards del sistema d’acreditació del Departament
de Salut relacionats directament amb la seguretat dels
pacients i d’un objectiu lligat a l’acompliment de l’e-
consentiment. Aquesta eina permet registrar a la història
clínica de cada pacient el seu consentiment per enviar
dades administratives i/o assistencials mitjançant el
correu electrònic o SMS. Es tracta d’un requisit impres-
cindible per poder potenciar la comunicació professional
sanitari-pacient i la resolució de demandes de forma no
presencial. 

Altres elements més consolidats en l’acord de gestió
dels EAP són l’EQA, l’Estàndard de qualitat de la pres-
cripció farmacèutica (EQPF) i la seguretat en l’ús del
medicament, que el 2012 es va centrar en la reducció de
la polimedicació, les duplicitats en les prescripcions i
les alertes medicamentoses comunicades. 

Els resultats més importants han estat un excel·lent
comportament econòmic, amb un balanç econòmic
positiu entre ingressos i despeses en el 100% dels EAP i
un assoliment de la despesa màxima assolible (DMA)
en facturació de farmàcia en un 55% dels EAP; un bon
comportament dels objectius clinicoassistencials, amb
un assoliment de la meta màxima de l’EQA del 60% dels
EAP i de la meta màxima de l’EQPF d’un 40% dels EAP i,
finalment, una molt bona resposta als objectius de
millora organitzativa, amb un assoliment de les metes
màximes de compliment de l’e-consentiment i de la
gestió compartida de la demanda en un 70% dels EAP, i
un assoliment de les metes màximes de la gestió de
qualitat i seguretat dels pacients del 98% dels EAP.

■ Joan Viñas, nomenat president del
Consell d’Administració de l’ICS

El Govern ha aprovat en data 10 de juliol de 2012 el
relleu de Josep Prat Domènech com a president del
Consell d'Administració de l'ICS. A proposta del Depar-
tament de Salut i d’acord amb l’article 6.4 del Decret
13/2009, de 3 de febrer, pel qual s’aproven els Estatuts
de l'ICS, el càrrec vacant de president ha estat ocupat
pel vocal de major edat, el doctor Joan Viñas Sala.

Joan Viñas (Mataró, 1950) és llicenciat i doctor en Medicina
i Cirurgia per la Universitat de Barcelona. Des de l’any
1977 treballa a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova

de Lleida on ha ocupat diversos càrrecs. Actualment, és
el cap de Secció de Cirurgia d’aquest Hospital. Des del
1999 és catedràtic de Cirurgia de la Universitat de Lleida,
universitat de la qual també va ser rector durant vuit
anys. 

El Dr. Viñas és membre del Comitè de Bioètica de Cata-
lunya, membre de l’Institut d’Estudis Catalans i president
de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Ha
ocupat la Presidència del Consell d’Administració de
l’ICS fins al 16 d'abril de 2013.

■ L’Assessoria Jurídica continua
defensant els interessos de l’ICS i dels
seus professionals

L’activitat de l’Assessoria Jurídica es distribueix en
quatre àrees d’actuació: l’Àrea d’Assumptes Consultius,
que elabora informes sobre convenis de col·laboració i
consultes legals i representa la institució en procediments
referents a recursos sobre interessos de demora i con-
tractació; l’Àrea d’Assumptes Laborals, que representa
judicialment la institució en procediments presentats
pels treballadors contra l’ICS tant a l’àmbit contenciós
com social; l’Àrea de Reclamacions de Responsabilitat
Patrimonial, que tramita procediments de responsabilitat
patrimonial en via administrativa i representa la institució
en via contenciosa; i l’Àrea d’Assumptes Penals, que as-
sessora legalment i representa l’ICS en procediments
penals.

Durant l’any 2012, cal destacar que en assumptes de
personal, de les gairebé 1.000 causes presentades contra
l’ICS, 302 s’han resolt amb sentències totalment deses-
timatòries, és a dir, l’ICS ha guanyat els processos,
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mentre que 546 han acabat amb el desistiment dels re-
clamants i tan sols 82 s’han perdut. D’altra banda, l’ICS
ha guanyat 148 de les 178 reclamacions patrimonials in-
terposades. Quant als assumptes penals, l’Assessoria
Jurídica de l’ICS ha guanyat 107 casos i n’ha perdut 29. 

■ El COMB premia 19 professionals de
l’ICS

Un any més, el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
(COMB) ha fet pública la llista dels professionals mèdics
guardonats amb els Premis a l’Excel·lència Professional
2012, que s’atorguen en els àmbits de medicina hospita-
lària, atenció primària, salut pública i mental, atenció
sociosanitària, recerca biomèdica, educació mèdica i
humanitats mèdiques. Dels 42 professionals distingits,
un total de dinou metges i metgesses de l’ICS estan
entre els guardonats a títol individual, i també dos
equips de professionals: l'EAP Gòtic i el Servei de Pneu-
mologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. 

Els premiats, que exerceixen la seva activitat tant a l’atenció
primària com als hospitals Vall d’Hebron, Viladecans i Ger-
mans Trias, són: Albert Sueiras Fechtenburg, Alícia Melero
Mascaray, Carme Batalla Martínez, Carme Tamayo Ojeda,
Enriqueta Felip Font, Ernest Vinyoles Bargalló, Eugeni Bru-
guera Cortada, Francesc Xavier Mezquiriz Ferrero, Josep
Espinasa Rifà, Josep Sánchez de Toledo Codina, Judith
Parcet Solsona, Llorenç Caballeria Rovira, Manuel Puig
Domingo, Margarita Admetlla Falgueras, Marta Carrera
Plans, Miquel Reguant Fosas, Pere-Joan Cardona Iglesias,
Pere Reig Calpe, Xavier Montalbán Gairin.

■ Neix a Girona el Projecte CIMS per al
treball conjunt entre els professionals
de l’ICS i de l’IAS

El mes de novembre es va presentar als professionals
de l’ICS a Girona i de l’Institut d’Assistència Sanitària
(IAS) el projecte que ha de regir el futur de les dues ins-
titucions, l’anomenat projecte CIMS, que pretén apropar
de forma eficient les dues organitzacions sanitàries,
mantenint la seva independència jurídica. El projecte té
per objectiu Créixer, Innovar i Millorar en Salut, tot uti-
litzant el Coneixement acumulat, la Implicació de les
persones i el Mètode adient, cercant les Sinergies ne-
cessàries. L’objectiu final és la millora de l’atenció
sanitària dels ciutadans del territori. 

La base del projecte és el talent dels professionals i la
certesa que aquesta suma permetrà que Girona sigui
més competitiva en la captació de recursos i que això
repercuteixi en el pacient, que és l’eix i la raó de ser de

tot el projecte CIMS. La participació dels professionals
és un punt clau del projecte CIMS. Es farà a través
d’equips de treball formats per professionals d’ambdues
institucions que abordaran temes com la participació
del ciutadà, la continuïtat assistencial, la innovació, la
recerca i la transferència, les mesures d’estalvi i inversió,
la docència i la formació continuada o la visibilitat de
l’excel·lència, amb l’objectiu de definir com es pot millorar
en cada un d’ells. 

Un altre col·lectiu de professionals treballarà la millora
dels processos clau a les institucions sanitàries, com
són el bloc quirúrgic, l’hospitalització o l’atenció a la
cronicitat. Aquests grups seran independents a cada
institució. El projecte també pretén consensuar processos
i protocols assistencials. En definitiva, una manera de
treballar comuna entre els professionals d’un mateix
servei que posi en valor el millor de cada una de les em-
preses, sota un únic lideratge, i buscant el màxim benefici
per al pacient i la sostenibilitat del sistema. Aquest serà
el tercer bloc de grups de treball.

El punt de partida ha estat la reorganització de l’equip
de direcció, que preveu una estructura unificada per a
les dues institucions. 

■ La V Jornada d’Administratius
Sanitaris posa en valor les millors
experiències de treball en equip 

Prop d’un miler de professionals d’administració i atenció
a la ciutadania de ICS han participat en la V Jornada d’Ad-
ministratius de l’ICS, celebrada a l'Hospital Universitari
de Bellvitge. En aquesta ocasió, l’organització de la Jornada
ha prioritzat la compartició de les iniciatives que milloren
les sinergies dels equips de treball, agiliten tràmits i
faciliten la comunicació amb els usuaris. 

Per primera vegada, la Jornada s’ha seguit per Internet
des de diferents punts de connexió que s’han establert a
cada gerència territorial. El format ha permès l’exposició
d’iniciatives impulsades pel personal de gestió i serveis
dels centres d’atenció primària i els hospitals de la
institució. Els professionals han tractat el seu paper dins
el circuit de diagnòstic ràpid de càncer, la digitalització
de tràmits, la gestió dels papers confidencials i també el
registre del document de voluntats anticipades, entre
molts d’altres.

La Jornada ha comptat amb l’assistència del professor
Sebastià Serrano, catedràtic de lingüística general i de
teoria de la comunicació, que ha parlat sobre el lligam
entre una bona manera de comunicar i la qualitat de
vida. 

52 Institut Català de la Salut 2012

PROFESSIONALS

MEMO ICS 29NOV13_ICS  29/11/13  10:38  Página 52



Institut Català de la Salut 2012 53

CIUTADANIA

Conèixer el grau de satisfacció de les persones que atén
l’ICS cada dia és un objectiu prioritari ja que aquesta in-
formació permet saber la seva opinió sobre els serveis
oferts i conèixer les seves demandes, per tal de poder
introduir plans de millora concrets. 

L’opinió i la satisfacció dels usuaris i usuàries dels hospitals
de l’ICS estan incloses en el Pla d’enquestes de satisfacció

d’assegurats del CatSalut-PLAENSA© que contenen dos
indicadors de satisfacció: un sobre el grau de satisfacció
global i l’altre de fidelitat, obtingut amb la pregunta
“Continuaríeu venint?”. Les enquestes de l’any 2012 s’han
fet a persones majors de 15 anys que han estat usuàries
tant dels centres d’atenció primària com dels hospitals i
centres de salut mental.

■ Enquestes de satisfacció

■ Disminueixen en un 24% les
reclamacions dels usuaris

L’any 2012 els centres d’atenció primària i hospitals de
l’ICS han rebut un total de 16.948 reclamacions, xifra no-
tablement inferior a la de l’any 2011 en què es van
presentar, gestionar i respondre 22.371 reclamacions.
Aquesta disminució d’un 24,2% en el nombre de queixes
presentades pels usuaris va lligada, d’una banda, a les
millores implantades en els centres de salut i, d’una
altra, a l’ús més racional dels serveis sanitaris que actual-
ment fa la població. Les reclamacions fan referència a
organització i tràmits, 10.252 (-19,1% respecte de 2011);
assistencials, 3.475 (-23%);  tracte, 1.377 (-25,5%); informació,
812 (-57,1%); hoteleria, habilitat i confort, 563 (-29,6%) i
documentació, 392 (-25,5%).

Pel que fa als agraïments, les xifres han seguit una
evolució positiva. D’aquesta manera, durant el 2012 els
centres han rebut un 20,2% més que l’any 2011. Els
usuaris de l’ICS agraeixen, principalment, el bon tracte i
l’assistència rebuda. Aquesta tendència evidencia la con-
fiança que la ciutadania té en la institució i en els profes-
sionals que l’atén.

■ L’ICS activa un nou telèfon de
programació de visites als centres
d’atenció primària 

Des del dia 1 de desembre de 2012, el servei de progra-
mació telefònica de visites als centres d’atenció primària
de l’ICS s’ofereix través de dos números de telèfon, el
902 111 444 i el 93 326 89 01. 

Indicadors de satisfacció en l’atenció primària

                                              Alt
Costa de Metropol.     Catalunya         Pirineu Terres

Lleida Tarragona Barcelona Girona Ponent Nord           Central            i Aran de l’Ebre

Grau de satisfacció global 8,0 7,9 7,9 8,0 7,8 7,8                8,0              8,0 8,0

Fidelitat (%) 90,6 90,0 91,3 91,0 90,1 89,7               92,5            88,9 89,7

Indicadors de satisfacció en l’atenció hospitalària

Hospital Hospital Hospital Hospital Hospital                                  Hospital
Germans de Vall Arnau de Doctor         Hospital      Verge de Hospital de 

Trias i Pujol Bellvitge d’Hebron Vilanova Josep Trueta      Joan XXIII        la Cinta Viladecans

Grau de satisfacció global 8,80 8,15 8,06 8,17 8,55                8,31             8,19 8,34

Fidelitat (%) 94,3 95,3 87,2 95,3 95,0              90,0             91,6 87,5

Indicadors de satisfacció en l’atenció a centres de salut mental

USM Sant CSMA              CSMA            CSMA CMSA
Martí Nord L’Hospitalet          La Mina             Badia Maragall

Grau de satisfacció global 7,53 7,32               8,33             7,38 8,08

Fidelitat (%) 79,5 65,0               85,5             77,9 83,5

MEMO ICS 29NOV13_ICS  29/11/13  10:38  Página 53



54 Institut Català de la Salut 2012

D’aquesta manera, totes les persones usuàries de l’ICS
que fins ara es programaven una visita de medicina de
família, pediatria, infermeria, odontologia o treball social
a través del 902 111 444, ara també ho poden fer trucant
al 93 326 89 01. Aquest canvi no ha afectat els centres
que disposen de centres d’atenció telefònica propis, que
continuen mantenint el seu número de programació.

L’activació d’aquest nou número, que abasta més de
quatre milions d’usuaris de tot el territori català, permet
que tots aquells que tinguin contractada una tarifa plana
puguin concertar una visita al CAP per telèfon sense cap
cost. 

Cal recordar que els usuaris també poden demanar dia i
hora de visita al seu centre d’atenció primària través del
web de l’ICS. Tant el servei de programació de visites per
Internet com la cita prèvia telefònica estan disponibles
les 24 hores dels 365 dies de l’any.

Els equips d’atenció primària de l’ICS han fet el 2012
35,7 milions de visites, que majoritàriament s’han pro-
gramat de manera presencial al mateix centre. La voluntat
de l’organització és potenciar les alternatives a la pro-
gramació presencial de visites per tal d’estalviar a la po-
blació desplaçaments innecessaris als centres de salut.

■ La programació de visites per Internet
es consolida al web de l’ICS

La programació de visites per als serveis de medicina de
família, pediatria, infermeria, odontologia i treball social
és la pàgina més visitada del web de l’ICS i es consolida
com una de les vies més utilitzades per demanar cita
prèvia a l’atenció primària. Així doncs, 2.218.926 visites
han estat programades per aquest mitjà, xifra que re-
presenta un 26,3% més que l’any anterior.

D’altra banda, els usuaris també utilitzen el tràmit en
línia per canviar de centre d’atenció primària (2.217 per-
sones) i d’equip d’atenció primària dins del mateix centre
(9.313 persones). 

■ Més de 750 pacients participen en el
Programa Pacient Expert Catalunya®

L’any 2012 han participat en el Programa Pacient Expert
Catalunya® un total de 63 EAP, dues unitats especialitzades
d’atenció primària i una unitat hospitalària de l’ICS. Al
llarg d’aquest temps en els diferents grups organitzats
han participat 754 pacients, 67 dels quals com a pacients
experts. S’han constituït un total de 70 grups, cinc d’in-
suficiència cardíaca, 25 de TAO, setze de la malaltia pul-

monar obstructiva crònica, quinze de diabetis mellitus 2,
dos de deshabituació tabàquica, cinc de fibromiàlgia i
un de la malaltia de Chagas en fase crònica.  

El pacient expert és una persona afectada per una malaltia
crònica que és capaç de responsabilitzar-se de la pròpia
malaltia i autocuidar-se, identificant els símptomes, res-
ponent davant d’ells, i adquirint eines per gestionar l’im-
pacte físic, emocional i social de la malaltia. Els grups
que lideren tenen com a finalitat promoure canvis d’hàbits
que millorin la qualitat de vida dels pacients mitjançant
l’intercanvi i transferència de coneixements i experiències
entre el pacient expert i la resta de pacients. Aquesta
complicitat està en gran part motivada per la utilització
d’un llenguatge comú i per haver viscut situacions similars
en la mateixa malaltia d’una manera particularment in-
tensa, empàtica i fructífera. El professional sanitari actua
com observador i solament intervé en cas que sigui ne-
cessari.

De l’anàlisi dels resultats es desprèn un alt grau de par-
ticipació i de satisfacció dels participants alhora que
s’observen unes millores significatives en coneixements,
hàbits i estils de vida, autocura i qualitat de vida, entre
l’inici, el final i els sis mesos i dotze mesos de finalitzar la
intervenció en els participats dels diferents grups que
s’han posat en marxa. A més, redueix el consum de
recursos en forma de visites a atenció primària, a urgències
i ingressos hospitalaris per descompensació de la malaltia,
comparant un any abans de l’inici de les sessions amb un
any després de la finalització.

■ La difusió de notícies a través dels
mitjans de comunicació, un canal
fonamental per informar la ciutadania
dels projectes institucionals

Mantenir un contacte continuat amb els mitjans de co-
municació i comunicar de manera proactiva els projectes
i les activitats assistencials, docents i de recerca que es
duen a terme diàriament als centres de l’ICS és un
objectiu estratègic corporatiu per tal que la ciutadania
conegui tot allò que fa la institució.

Amb aquesta finalitat, durant l’any 2012 s’han difós més
de 350 comunicats de premsa, tant des del Centre Cor-
poratiu com des dels hospitals i centres d’atenció primària
i els instituts de recerca vinculats a l’ICS. Al mateix
temps, també s’han atès més de 4.500 peticions dels
mitjans, tant de premsa escrita, com de ràdio, televisió o
mitjans digitals. 

CIUTADANIA
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■ El control de la temperatura als
quiròfans de l’ICS suposa un estalvi de
4.000 euros per sala

Un nou sistema de climatització en els 141 quiròfans
operatius de l’ICS permet estalviar al voltant d’uns
4.000 euros l’any per cada sala, segons les dimensions
de les instal·lacions. A partir de la mesura i recollida de
tota una sèrie de dades, és possible establir dos tipus
de funcionament, segons si el quiròfan està actiu o no.
Quan un d’aquests equipaments està operatiu, necessita
unes condicions de temperatura i humitat molt especí-
fiques. Per tant, durant les hores que la majoria de sales
d’operacions no estan actives (entre les cinc de la tarda
i les set del matí), és possible reduir-ne el cost energètic
considerablement. 

Durant el 2012, aquest sistema de control ha estat en
funcionament en quinze quiròfans repartits pels hospitals
Vall d’Hebron, Viladecans i Verge de la Cinta. Progressi-
vament també es vol implementar a la resta de centres
hospitalaris.

La regulació i el control de la climatització són mesures
desenvolupades dins el Pla d’estalvi energètic de l’ICS
que des de 2011 també inclou altres mesures com la
compra d’energia al Pool, el mercat majorista d’electricitat,
amb la qual s’ha aconseguit rebaixar un 14% la factura
d’electricitat de l’organització.

■ L’ICS inverteix 4,9 milions d’euros per
construir una nova planta de
cogeneració d’energia a l’Hospital Vall
d’Hebron

L’Institut Català de la Salut ha invertit 4,9 milions d’euros
en la construcció d’una nova planta de cogeneració d’e-
nergia a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. Això és
possible gràcies al conveni de col·laboració signat amb
l’Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la
Energía (IDAE), una entitat pública empresarial adscrita
al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme que finança el
100% del cost de l’operació. L’ens que durà a terme el
seguiment del procés serà l’Institut Català de l’Energia
(ICAEN).

Aquesta nova planta de cogeneració d’energia, que subs -
tituirà l’equipament existent al centre hospitalari barceloní
i que va quedar malmès en l’incendi de l’any 2007, per-
metrà un estalvi anual d’1,2 milions d’euros en la factura
elèctrica de l’Hospital.

L’Hospital Vall d’Hebron és un centre sanitari amb una
llarga tradició en l’àmbit de la cogeneració. L’any 1991 es
va construir al centre la primera central elèctrica amb
aquest sistema. El centre hospitalari més gran de Catalunya
genera una factura total d’uns 6,6 milions d’euros l’any,
dels quals dos són de gas natural.
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Quan parlem de cogeneració ens referim a cremar una
única vegada un combustible fòssil (gas natural) per tal
d’obtenir dos nivells distints d’energia. D’una banda,
tenim la generació d’electricitat, que serà destinada a
l’autoconsum de l’Hospital, i de l’altra, l’aprofitament
de calor útil per produir vapor per a esterilització, cale-
facció i aigua calenta sanitària. També es destinarà l’ex-
cedent tèrmic per fer fred a través del sistema d’absorció,
cosa que evitarà el consum d’electricitat que habitualment
es destina a la climatització a través del sistema de
compressió elèctrica. 

Els beneficis d’aquesta nova planta de cogeneració no
rauen només en l’estalvi de l’energia primària, sinó en el
gran valor que ofereix per millorar la qualitat del submi-
nistrament elèctric. La cogeneració permet a l’Hospital
mantenir-se en illa, situació gràcies a la qual no l’afecten
les pertorbacions de la xarxa elèctrica, com ara possibles
talls de llum. D’aquesta manera, la planta no es queda
mai sense subministrament quan el corrent elèctric
s’anul·la per alguna circumstància.

En definitiva, la cogeneració suposa un gran pas endavant
per a l’Hospital Vall d’Hebron per garantir el subminis-
trament d’energia, augmentar la independència exterior
(disminuir les importacions) i preservar el medi ambient.
Altres centres de l’ICS, com són l’Hospital Joan XXIII de
Tarragona, l’Hospital Doctor Josep Trueta de Girona i
l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, desenvoluparan
projectes similars aviat.

■ Es posen en marxa mesures
d’optimització de l’enllumenat i la
calefacció 

L’ICS també ha establert altres mesures d’optimització
de l’enllumenat i la calefacció, la regulació de la tempe-
ratura dels espais de treball que utilitzin aire condicionat
o aparells de calefacció. Algunes d’aquestes mesures

compten amb la coresponsabilitat dels professionals,
com ara la recomanació de l’ús de roba adaptada a la
temperatura de l’espai, el tancament de les aixetes del
lavabo o la dutxa sempre que no s’utilitzi l’aigua per a
una finalitat útil i l’apagada dels ordinadors, les impres-
sores i els llums quan acaba la jornada laboral, etc. 

■ L’ICS continua vetllant per la igualtat

L’ICS ha publicat el Procediment per a la prevenció,
l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic,
sexual, per raó de sexe o orientació sexual i altres discrimi-
nacions a la feina. Aquest protocol reuneix en un sol do-
cument les actuacions per prevenir, detectar i resoldre
situacions d’assetjament psicològic, sexual, per raó de
sexe o orientació sexual i altres discriminacions que es
puguin produir a l‘ICS, i també representa un compromís
institucional per a l’eradicació total d’aquestes conductes
i per garantir la salut de les persones que han patit
aquestes situacions. L’objectiu general d’aquest protocol
és definir el marc d’actuació en relació amb els casos
d’assetjament i, sobretot, pretén ser una guia per a la
prevenció, detecció i resolució d’aquests casos.

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
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OBRES I EQUIPAMENTS

■ Principals inversions en obres i
equipaments de reposició 

Obra

• Continuació de l’obra de la segona fase de l’Hospital de
Bellvitge (edifici pont d’unió amb l’hospital existent).

• Import: 9.261.439 ¤

• Inici de l’obra de reconstrucció de la central elèctrica
de l’Hospital Vall d’Hebron, amb la instal·lació d’un
grup turbogenerador a gas natural de 4.196 kW.

• Import: 5.900.000 ¤

• CAP Horts de Miró.
• Import: 5.111.214 ¤

• Edifici ambulatori de l’Hospital Dr. Josep Trueta.
• Import: 4.225.580 ¤

• Finalització de la segona fase d’Urgències de l’Hospital
Germans Trias i Pujol.

• Import: 3.306.111 ¤

• CAP l’Aldea.
• Import: 2.434.891 ¤

• Àrea d’obstetrícia i pediatria a l’Hospital Arnau de Vi-
lanova de Lleida.

• Import: 1.799.284 ¤

• Continuació de l’obra del bloc quirúrgic i crítics de
l’Hospital Vall d’Hebron.

• Import: 1.319.724 ¤

• Acabament, posada en servei i equipament de la segona
fase del Cemcat.

• Import: 878.604 ¤

• Rehabilitació de façanes del Centre Corporatiu (ínte-
grament finançada amb els ingressos per publicitat a
la lona de la façana).

• Import: 200.976 ¤

Equipament

• Primera part de l’equipament del bloc quirúrgic de
l’Hospital Vall d’Hebron. Dos quiròfans híbrids de vas-
cular i neurocirurgia.

• Import: 2.099.578 ¤

• Equipament divers de l’Hospital de Viladecans.
• Import: 740.085 ¤

• Equipament divers a l’atenció primària.
• Import: 564.749 ¤

• Equipament divers del CAP Bages.
• Import: 462.029 ¤

• Bloc quirúrgic i crítics de l’Hospital Vall d’Hebron.
• Import: 204.000 ¤

• Equipament divers del Centre d’Alta Resolució Balaguer.
• Import: 99.106 ¤

■ L’Institut de Diagnòstic per la Imatge
incorpora nous aparells de
radiodiagnòstic d’última generació a 4
hospitals de l’ICS

L’IDI ha invertit aquest any més de 6 milions d’euros en
diversos equipaments d’última generació per als hospitals
universitaris Vall d’Hebron, Arnau de Vilanova de Lleida,
Joan XXIII de Tarragona i Dr. Josep Trueta de Girona.
Tots aquests aparells comporten un salt qualitatiu en la
utilització del diagnòstic per la imatge. 

El nou equipament de Vall d’Hebron, una tomografia
per emissió de positrons amb tomografia computada
(PET-TC), incorpora els avenços tecnològics més avançats
en imatge molecular. Les proves que realitza són múltiples
i totes estan centrades en l’aspecte molecular de les ma-
lalties. Principalment la PET-TC es centra en proves de
diagnòstic i seguiment del càncer, però també s’emprarà
en l’abordatge de malalties neurològiques i afeccions
cardiovasculars. Està previst que assumirà entre 4.000 i
5.000 proves a l’any, depenent de la seva complexitat. Es
tracta d’un aparell de gran precisió, ja en funcionament,
que proporciona informació metabòlica i anatòmica con-
junta, ja que presenta en una imatge combinada la infor-
mació procedent de la PET-TC d’alta resolució. Per tant,
el resultat espacial i de contrast permet obtenir unes
imatges que tradueixen amb màxima fidelitat els processos
biològics que es desenvolupen a l’interior de l’organisme.
Aquesta PET-TC, que té un cost d’1,9 milions d’euros més
les obres d’instal·lació, millora les prestacions dels equi-
paments en radiodiagnòstic existents a Catalunya i es
converteix en un dels equipaments de més precisió i
qualitat de resultats d’aquesta modalitat a l’Estat. 

D’altra banda, els aparells instal·lats als hospitals univer-
sitaris Arnau de Vilanova i Joan XXIII també suposen un
salt qualitatiu per als estudis d’imatge diagnòstica als
dos territoris. Aquest equip híbrid -una gammacàmera
de doble capçal d’angle variable combinada amb una TC-
permet la fusió de la imatge gammagràfica amb la radio-
lògica i ofereix així una imatge més precisa que millora
l’exactitud diagnòstica de la tècnica. L’aparell, que té un
cost de mig milió d’euros, realitzarà unes 4.500 proves a
l’any per al diagnòstic de patologia cardiovascular, endo-
crinològica, oncològica, aparell nefrourològic i la detecció
i localització del gangli sentinella en patologia de mama i
melanoma maligne. 

A l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, el canvi
d’aquests equips d’alta tecnologia es concreta amb la
renovació de dos equips de TC i un equip de ressonància
magnètica (RM). El cost de la renovació és de 3 milions
d’euros.  
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■ S’inauguren els nous espais
d’Urgències de l’Hospital Germans
Trias 

L’1 de març de 2012 s’han inaugurat els nous espais
d’Urgències de l’Hospital Universitari Germans Trias i
Pujol, que aglutinen tota l’atenció urgent del centre, ex-
ceptuant la ginecològica i obstètrica. Els nous espais
han permès augmentar els punts d’assistència medico-
quirúrgica de 30 a 40, doblar els d’assistència pediàtrica
fins a catorze, i afegir una sala de cures per als pacients
de traumatologia. I sobretot, han fet possible augmentar
l’eficiència de l’assistència i el confort, la intimitat i la
seguretat dels pacients. 

Els boxs dels nous espais d’urgències són individualitzats,
malgrat que poden albergar dues lliteres en situacions
d’emergència o en períodes d’alta activitat. A més, s’han
incorporat dos boxs per a pacients d’alt risc, un quiròfan
per fer petites intervencions i sales de cures polivalents.
Els espais per a pacients amb politraumatismes i aturades,
així com l’equipament de radiodiagnòstic, han millorat i
continuen consolidant el paper de l’Hospital com a
centre d’atenció d’alta complexitat del Barcelonès Nord
i el Maresme. Amb tot plegat, el servei ha pogut millorar
la seva organització i, l’any 2012, s’han reduït un 14% les
reclamacions, alhora que un 98% de les persones ateses
afirmen que tornarien a Urgències de Germans Trias. 

El projecte de remodelació va començar l’any 2008 i fi-
nalitzarà el 2013, amb l’acabament de la tercera fase,
que afegirà als nous espais la remodelació de la Unitat
de Curta Estada, l’àrea d’ambulàncies i una zona on s’a-
tendrà els pacients de menor gravetat.

■ L’Hospital Vall d’Hebron es dota de
nous equipaments

Durant el 2012 han finalitzat les obres d’edificis i equi-
paments destacats, per la seva importància assistencial,
dins de l’Hospital Vall d’Hebron. És el cas del Cemcat,
un edifici de tres nivells, de més de 2.000 m2, amb un
disseny funcional que facilita l’activitat del nou Centre
de Tractament Integral de l’Esclerosi Múltiple i que és
fruit d’una col·laboració entre la Fundació Esclerosi Múl-
tiple i l’Hospital Vall d’Hebron. També és rellevant la fi-
nalització de les obres de la Unitat Central d’Investigació
Clínica i Assaigs Clínics (UCICAC), un espai de més de
900 m2 vinculat al VHIR, ubicat a la planta 13 de l’Àrea
Maternoinfantil, que està dedicada a assajos i estudis
clínics.

L’Hospital s’ha dotat també d’una sala d’hemodinàmica
amb equipament d’alta tecnologia fruit d’una donació
de la Fundació Cellex i ha incorporat sistemes d’integració
i làmpades d’intervencionisme a tots els quiròfans del
nou bloc quirúrgic de l’Àrea General. 

■ L’Hospital Trueta estrena un nou
edifici ambulatori

El nou edifici ambulatori de l’Hospital Universitari de
Girona Dr. Josep Trueta s’ha posat en funcionament el
mes de gener de 2012. Es tracta d’una construcció feta
amb mòduls industrialitzats, que consta de 86 espais de
consultes externes, dues àrees administratives de pro-
gramació i una àrea de gestió. De les 89 consultes, 74
seran utilitzades per professionals de l’Institut Català
de la Salut i quinze, per professionals de l’Institut Català
d’Oncologia. 

La posada en marxa del nou edifici ha permès reorganitzar
les consultes externes amb la intenció de reunificar
serveis, la qual cosa suposa una millora tant per a les
persones usuàries com per al desenvolupament de l’ac-
tivitat de l’Hospital. Així doncs, tota l’activitat de consulta
externa d’un servei es farà en un sol lloc i no com ara,
que està dividida entre el Centre d’Especialitats Güell i
l’Hospital Dr. Josep Trueta.

El nou edifici té dues plantes amb una superfície total
de 3.202 m2. L’obra s’ha fet amb un sistema constructiu
que està basat en la fabricació de mòduls de formigó
totalment acabats i equipats a fàbrica que es poden
apilar i connectar. El sistema d’edificació sostenible
ofereix una reducció de terminis del 75% amb relació al
sistema de construcció tradicional, una reducció d’e-
missions de CO2 del 33% i també un bon nivell de
confort, qualitat i acabats.

OBRES I EQUIPAMENTS
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■ Es posa en marxa el nou Centre
d'Urgències d'Atenció Primària Horta  

El mes de gener de 2012 ha entrat en funcionament el
CUAP Horta. El nou centre està obert les 24 hores del
dia, tots els dies de l’any, i dóna cobertura a una població
de més de 134.000 habitants dels districtes d’Horta i
nord de Nou Barris de Barcelona. 

El CUAP Horta està concebut per oferir una atenció
mèdica i infermera immediata i resolutiva. Per això
disposa d’equipaments tecnificats com ara un servei de
radiologia convencional digital directa i un d’analítiques
immediates; una sala de reanimació cardíaca; una sala
de cirurgia menor per atendre sutures, cures i cremades;
tres boxs d’observació, tres d’assistència immediata, un
box d’emergències i un box de cirurgia i traumatologia.
Aquest nou centre permetrà millorar la capacitat resolutiva
i l’accessibilitat, amb uns espais més confortables.

■ Entra en funcionament el nou CAP de
l'Aldea

El Centre d’Atenció Primària de l’Aldea, de nova cons-
trucció, dóna cobertura a una població de 10.618 habitants.
El nou equipament compta amb els serveis de medicina
general, pediatria, odontologia, treball social, educació
sanitària, atenció continuada, docència i atenció a la
salut sexual i reproductiva. 

Les instal·lacions estan formades per una àrea de
medicina general amb tres consultes, tres més d’infermeria
i una sala d’espera; una àrea de pediatria formada per
dues consultes, dues més d’infermeria i una sala d’espera;
una àrea polivalent amb una consulta d’odontologia,
una sala de treball d’odontologia, dues sales polivalents
i una sala d’espera; una àrea d’atenció continuada amb
una consulta, una sala de tractaments, tres boxs poliva-
lents i una sala de presa de mostres; una àrea d’educació
sanitària; una àrea de personal; una àrea d’emmagatze-
matge i una àrea d’instal·lacions.

■ El nou Centre d’Atenció Primària
Horts de Miró de Reus obre les portes  

El mes de setembre de 2012 ha obert les seves portes el
Centre d’Atenció Primària Horts de Miró de Reus. El nou
CAP ha permès el trasllat de gran part dels professionals
de l’Àrea Bàsica de Salut Reus 4, que fins ara donaven
servei a l’edifici del CAP Llibertat. Amb l’obertura d’un
centre de salut al barri Horts de Miró, amb una població
assignada de 22.494 habitants, es potencia l’atenció a la
gent gran, ja que s’apropen els serveis de salut a una zona
amb un gran nombre de majors de 65 anys. 

El nou centre manté la cartera de serveis d’adults (atenció
al centre, activitat comunitària, atenció domiciliària
crònica i espontània). L’activitat pediàtrica continua al
CAP Llibertat.

■ Balaguer inaugura un centre d’alta
resolució

El 2012 ha obert les portes el nou Centre d’Alta Resolució
(CAR) de Balaguer. Aquest centre neix amb l’objectiu
d’oferir una atenció integrada de l’atenció primària i l’a-
tenció especialitzada que s’ofereix a la població i és
fruit de l’aliança estratègica entre l’ICS i Gestió de
Serveis Sanitaris que ha permès integrar el treball dels
professionals de les dues entitats.

El nou edifici consta de cinc plantes amb 32 consultes
de caràcter polivalent, que utilitzen els diferents pro-
fessionals assistencials que hi treballen. A banda, aquesta
nova infraestructura compta amb un únic punt d’atenció
a la ciutadania per a l’atenció primària i l’especialitzada
amb  l’objectiu de compartir i agilitar els processos ad-
ministratius, evitar duplicitats i facilitar l’atenció a la
ciutadania.

El CAR de Balaguer també disposa de servei de radiologia
i de rehabilitació, fet que evita desplaçaments dels
usuaris fora de la comarca.
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La principal font d’ingressos de l’ICS són les transferències
que rep del Servei Català de la Salut com a contrapartida
del seu contracte programa. Una aportació molt menor

al seu pressupost són els ingressos per prestacions sa-
nitàries a tercers obligats al pagament i altres ingressos
i transferències per prestacions no assistencials. 

■ Ingressos

                               Variació % variació 
2012 2011                            2012/2011 2012/2011

Ingressos per prestacions sanitàries 2.620.591.604,21 2.741.375.142,88                 -120.783.538,67 -4,41

A compte del Servei Català de Salut, CatSalut 2.586.666.964,04 2.711.892.577,91                  -125.225.613,87 -4,62  

A tercers obligats al pagament 33.924.640,17 29.482.564,97                    4.442.075,20 15,07

Ingressos i transferències per altres prestacions 35.288.112,32 65.758.389,03                  -30.470.276,71 -46,34

Total ingressos 2.655.879.716,53 2.807.133.531,91                  -151.253.815,38 -5,39

Amb un important esforç de gestió dels seus professionals,
l’ICS ha pogut mantenir un servei de qualitat al ciutadà
responent a la baixada d’ingressos amb guanys de pro-
ductivitat i eficiència. L’any 2012, els hospitals de l’ICS
van incrementar la seva producció per personal assis-
tencial en més d’un 3%, tal com reflecteix l’activitat as-
sistencial en les unitats de mesura estàndard (UME) bà-

siques de l’ICS. Aquesta millora en la productivitat s’ha
acompanyat a més d’altres accions que han permès que
la millora en eficiència superi el 5,5%, en termes de dis-
minució de la despesa corrent per unitat de producció.
Aquesta millora en la productivitat s’ha pogut realitzar,
sobretot, gràcies a un increment notable en l’activitat
quirúrgica. 

■ Indicadors

Productivitat                                                                                                           Eficiència

Atenció hospitalària UME / plantilla* % variació                                                                            CAP I+II % variació
assistencial 2012/2011                                              (sense MHDA) / UME 2012/2011

Hospital nivell I 30,23 -4,9                                                                           2.265,09 -2,4

Viladecans 30,23 -4,9                                                                    2.265,09 -2,4

Hospitals nivell II 26,83 3,33                                                                            3.031,40 -4,81

Verge de la Cinta 28,06 6,64                                                                     2.876,75 -7,55 

Arnau de Vilanova 28,55 -3,82                                                                    2.837,00 2,18

Joan XXIII 26,93 7,14                                                                    3.002,41 -8,76

Dr. Trueta 24,39 7,04                                                                    3.379,49 -7,59

Hospitals nivell III 22,72 3,42                                                                            3.683,45 -6,02

Germans Trias 26,41 6,65                                                                      3.156,62 -4,39

Bellvitge 23,37 2,99                                                                      3.528,13 -6,16

Vall d'Hebron 21,00 2,41                                                                    4.025,20 -6,48

Total hospitals 24,19 3,25                                                                            3.416,99 -5,52

* No inclou el personal no sanitari.
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En l’àmbit de l’atenció primària, el resultat de l’esforç
dels professionals és encara més visible tant en la con-
tenció de la despesa de farmàcia com en la despesa
corrent per població atesa ponderada. La contenció en

la despesa de farmàcia reflecteix un important esforç
dels professionals per adequar la prescripció als pacients
atenent a criteris de seguretat, efectivitat clínica i efi-
ciència.

Despesa líquida de farmàcia per capita / Despesa* de funcionament de l’atenció primària 
població atesa ponderada (edat) per capita / població atesa ponderada (edat)

Atenció primària 2011 2012 % variació 2012/2011                             2011                      2012 % variació 2012/2011 

Alt Pirineu i Aran 284,02 ¤ 250,25 ¤ -11,89                                 210,38 ¤             179,61 ¤ -14,63

Barcelona Ciutat 318,12 ¤ 262,52 ¤ -17,48                                 164,81 ¤            148,77 ¤ -9,73

Camp de Tarragona 265,38 ¤ 226,91 ¤ -14,50                                  162,33 ¤            140,22 ¤ -13,62

Catalunya Central 276,46 ¤ 226,41 ¤ -18,10                                 157,68 ¤            138,22 ¤ -12,34

Costa de Ponent 282,36 ¤ 233,79 ¤ -17,20                                   141,51 ¤            122,62 ¤ -13,35

Girona 239,72 ¤ 204,37 ¤ -14,75                                 147,32 ¤             127,87 ¤ -13,21

Lleida 275,86 ¤ 242,04 ¤ -12,26                                148,70 ¤             133,29 ¤ -10,36

Metropolitana Nord 269,53 ¤ 223,02 ¤ -17,25                                 143,70 ¤             122,41 ¤ -14,82

Terres de l’Ebre 286,72 ¤ 246,02 ¤ -14,20                                 142,87 ¤            124,86 ¤ -12,61

Total atenció primària 280,65 ¤ 234,22 ¤ -16,54                                     150,91 ¤               131,81 ¤ -12,66

* Inclou despeses de personal, producte intermedi, tires reactives i material.

                              Variació % variació 
2012 2011                           2012/2011 2012/2011

Despesa de personal i de béns corrents i serveis 2.604.508.854,97 2.777.919.578,91                -173.410.723,94 -6,24

Transferències corrents 517.253,65 164.086,39                         353.167,26 215,23

Inversions reals 13.799.913,00 5.809.773,74                     7.990.139,26 137,53

Total despeses 2.618.826.021,62 2.783.893.439,04               -165.067.417,42 -5,93

L’evolució del tancament pressupostari de despeses
mostra com l’esforç més important de contenció s’ha
fet a les despeses corrents de funcionament (despesa
de personal i en béns corrents i serveis), tot i que
existeix un increment de la despesa farmacèutica i la de
material sanitari. Mentre que l’increment de despesa
farmacèutica mostra un augment del nombre de pacients
tractats amb medicació hospitalària de dispensació am-
bulatòria i un increment del cost mitjà per pacient, l’in-
crement de la despesa en material sanitari es justifica
per factors com ara l'augment de l’activitat quirúrgica i
la pujada de l’IVA reduït que ha afectat el material

sanitari. L’any 2012 l’ICS ha aconseguit incrementar les
inversions de manera molt significativa. Aquesta despesa
té un efecte important sobre l’atenció al ciutadà atès
que permet la renovació d’alguns equipaments obsolets
i l’adequació dels espais a les noves necessitats dels
serveis.

En global, l’ICS ha aconseguit complir àmpliament les
seves obligacions derivades del contracte programa
signat amb el Servei Català de la Salut en termes de
provisió de serveis sanitaris, alhora que ha equilibrat el
seu pressupost gràcies a guanys en la productivitat i
una gestió eficient dels recursos.

■ Despeses
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■ L’ICS generalitza l’ús de la factura
electrònica 

Des de principis de 2012 s’ha posat en marxa la prova
pilot per generalitzar la factura electrònica en tots els
estaments de l’organització. Aquest canvi organitzatiu
respon a l’aplicació de la Llei Òmnibus que fa referència
a la  simplificació i millora de la regulació per “promoure
l’ús de la factura electrònica com a condició d’execució
dels contractes del sector públic”. 

En l’actualitat, l’ICS tramita unes 350.000 factures a l’any.
Durant l’exercici 2012 ja s’han comptabilitzat 14.536
factures electròniques de 97 proveïdors diferents. A causa
de l’alt volum d’activitat de facturació, la implantació
progressiva de la factura comportarà beneficis rellevants.

Els beneficis de la factura electrònica es concreten en
una reducció de costos, una millora en la gestió, més
seguretat, un increment de la qualitat del servei i més
agilitat en la relació.

Les administracions públiques catalanes disposen d’una
solució de factura electrònica comuna que facilita la
relació amb les empreses i disposa de totes les garanties
tecnològiques i legals.  En aquest context, l’ICS ha estat
l’empresa pública que ha impulsat la utilització del
format EDIFACT, cosa que ha minimitzat les inversions
dels proveïdors que ja el feien servir amb d’altres clients.

Amb aquesta iniciativa es dóna compliment als objectius
de Govern de facilitar la relació entre les administracions
i les empreses. El projecte de la implantació de la factura
electrònica s’ha dut a terme en col·laboració amb el De-
partament d’Economia i Coneixement de la Generalitat
de Catalunya.

■ Es publica la nova ordre de preus
públics de l'ICS

Mitjançant l’Ordre del Departament de Salut
SLT/483/2005, de 15 de desembre, es van regular els
supòsits i conceptes facturables i es van aprovar els
preus públics corresponents als serveis que presta
l’ICS a les persones usuàries no cobertes pel sistema
sanitari públic, quan hi hagi una entitat obligada al pa-
gament de les despeses pròpies de l’atenció sanitària i
quan hi hagi, d’acord amb l’ordenament jurídic vigent,
qualsevol altra persona física o jurídica obligada a
aquest pagament. 

L’any 2012, atesa la necessitat d’adequar els preus i el
catàleg de prestacions a la cartera de serveis actual
dels centres de l’ICS, s’ha publicat una nova Ordre de
preus (SLT/42/2012, de 24 de febrer), mitjançant la qual
s’actualitza la relació d’activitats facturables i els seus
corresponents preus públics vigents fins al moment.
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