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És per a mi una satisfacció fer-vos a
mans la memòria d’activitats de la
Gerència Territorial Camp de Tarra-
gona de l’ICS de 2009, un any en
què continuem consolidant-nos
com una organització líder en l’aten-
ció sanitària, la docència i la recerca
en l’àmbit de la salut a Catalunya.

Aquest any hem fet un pas més en el
desenvolupament de l’empresa púb -
lica, amb vistes a esdevenir una
organització descentralitzada i amb
base territorial: s’han aprovat els
Estatuts de l’ICS, s’ha dissenyat el
Pla estratègic per als propers anys,
s’ha posat en marxa el projecte d’au-
tonomia de gestió en 10 equips d’a-
tenció primària i es continuen sig-
nant acords de gestió amb l’atenció
primària i els hospitals.

L’ICS també avança fermament en el
programa ARGOS. Ara ja són sis els
hospitals de l’ICS que han implantat
l’estació de treball clínic corporativa
desenvolupada amb tecnologia SAP. 

Estem satisfets de retre comptes de
totes les accions portades a terme el
2009 i, sobretot, de tenir una planti-
lla de professionals competitiva,
competent i preparada per afrontar
els reptes de salut que ens planteja
la societat del segle XXI.

Enric Argelagués Vidal
Director gerent de l’ICS 

Un any més, em plau presentar i compartir la memòria de les activitats
i els resultats assolits l’any 2009 pel conjunt de professionals de la
Gerència Territorial de l’ICS al Camp de Tarragona.

L’any 2008 es van posar les bases en tecnologia, sistemes de comuni-
cació i informació assistencial. L’any 2009 ha estat l’any de la consoli-
dació i integració de la informació clínica i s’ha avançat en l’estandar-
dització de les cures d’infermeria i en la seva incorporació al conjunt de
la informació del pacient. Ja és possible que el procés assistencial pugui
ser compartit entre els professionals que intervenen en l’atenció pri-
mària i l’atenció hospitalària. 

Garantir la continuïtat assistencial entre nivells i el treball en xarxa
amb les diferents institucions sanitàries ha estat un dels principals
objectius de la nostra organització. Cal destacar el camí iniciat en les
àrees de suport al diagnòstic amb les direccions clíniques de Diagnòs-
tic per la Imatge i de Laboratori, el treball de cohesió de la rehabilitació
territorial i el procés compartit de l’embaràs, part i puerperi entre el
nostre ASSIR i cadascun dels hospitals del territori. 

A més, a fi de facilitar la comunicació interna entre els professionals i
la comunicació externa als ciutadans, aquest any s’ha prioritzat la rea-
lització de la nova intranet i la nova web. 

La docència, la recerca i la formació són àrees que cal reconèixer i
potenciar. L’any 2009 s’han ampliat els espais i els equipaments dedi-
cats a la docència i a la recerca. La Unitat Docent de Medicina de la Uni-
versitat Rovira i Virgili i el laboratori de recerca comparteixen un nou
edifici modular, tot esperant l’edifici definitiu, actualment ja en projec-
te. Els docents, els alumnes i els investigadors són la clau, però els
espais i l’equipament també ajuden. En formació continuada, aquest
any, per primera vegada, s’ha fet una oferta conjunta per línies estratè-
giques per a tots el professionals del territori.  

Així mateix, l’any 2009 s’han posat en marxa projectes centrats en el
pacient, com l’Aliança per la Seguretat dels Pacients, el Programa
Pacient Expert ICS o la Ciberaula, espai d’esbarjo i de promoció de la
salut.

En l’àmbit dels professionals, cal fer esment de la III Jornada d’Adminis-
tratius Sanitaris de l’ICS, celebrades al nostre territori amb el lema “A
prop de les persones”, que amb gairebé 1.300 professionals de tot Cata-
lunya i 156 treballs presentats, van posar de manifest la vitalitat i la
dedicació d’un ampli col·lectiu que representa, per a la ciutadania, el
primer contacte amb el sistema de salut.

Aquesta memòria recull una petita mostra del que s’ha fet en aquest
any. Vull agrair de forma expressa a tots els professionals la bona feina
feta i la implicació amb l’organització i amb la població. Gràcies a tots i
cadascun. 

Pilar Gavilán
Gerent territorial
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SAP Tarragona-Valls

Hospital Universitari 
de Tarragona Joan XXIII

SAP Reus-Altebrat

La Gerència Territorial Camp de Tarragona és l’organisme
de gestió dels serveis que l’Institut Català de la Salut ofereix
en aquest territori. L’Institut Català de la Salut és el primer
proveïdor de serveis de salut del Camp de Tarragona, i
també de la resta de Catalunya, que desenvolupa uns ser-
veis sanitaris centrats en les persones posant el pacient en
l’eix central dels projectes. L’ICS Camp de Tarragona té la
missió de ser una empresa amb un model d’atenció integrat
que inclogui l’atenció primària i l’atenció hospitalària amb
l’objectiu de millorar contínuament la qualitat dels serveis
que ofereix. La Gerència Territorial de l’ICS al Camp de
Tarragona té al seu càrrec la gestió de l’Hospital Universita-
ri Joan XXIII i dels centres integrats als serveis d’atenció pri-
mària Tarragona-Valls i Reus-Altebrat. 

La Regió Sanitària Camp de Tarragona està situada al sud-
oest de Catalunya i té una extensió de 2.989,6 km2, amb 85
km de costa. Comprèn les comarques de l’Alt Camp, la
Conca de Barberà, el Baix Camp, el Baix Penedès, el Tarra-
gonès i el Priorat, amb un total de 130 municipis i una pobla-
ció de referència d’unes 600.000 persones, segons dades
del Registre central de persones assegurades (RCA). Com a
la resta de Catalunya, la població es concentra en pocs
nuclis urbans: prop del 40% viu a les ciutats de Reus i de
Tarragona. El Baix Camp i el Tarragonès concentren tres
quartes parts de la població.
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L’ICS
al Camp de Tarragona

Població de la Gerència Territorial 600.000

Superfície 2.989,6 km2

Municipis 130

Població assignada a l’atenció primària 339.549

Professionals 2.918

Pressupost 211.593.787 euros

L’activitat d’un dia
Hospital

60 altes
57 intervencions quirúrgiques

266 urgències
866 consultes externes

64 sessions d’hospital de dia

Atenció primària (visites)

5.810 Medicina de família
1.037 Pediatria

3.909 Infermeria
217 Odontologia
30 Treball social

352 Atenció continuada

Atenció especialitzada i serveis de suport a l’atenció primària

163 visites d’atenció a la salut sexual 
i reproductiva

125 sessions de rehabilitació
181 proves diagnòstiques

■ Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

■ 20 equips d’atenció primària (EAP)

■ 1 servei de laboratori territorial

■ 3 serveis de diagnòstic per la imatge

■ 2 unitats d’atenció continuada i urgències de base territorial (ACUT)

2 centres d’urgències d’atenció primària (CUAP)

10 punts 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



Població assignada, atesa i freqüentació

Freqüentació per Freqüentació per
Assignada Atesa % atesa/assignada població assignada població atesa

SAP Reus-Altebrat 118.381 87.487 73,9% – –

EAP Cornudella de Montsant 2.380 1.846 77,6% 13,89 10,00

EAP Falset 7.107 5.998 84,4% 11,88 8,06

EAP Les Borges del Camp 6.362 5.112 80,4% 10,08 7,00

EAP Mont-roig del Camp 11.777 8.895 75,5% 9,85 7,22

EAP Reus-1 14.688 10.398 70,8% 6,89 5,97

EAP Reus-2 30.191 22.226 73,6% 6,67 5,42

EAP Reus-3 22.568 15.968 70,8% 6,19 5,28

EAP Reus-4 23.308 17.044 73,1% 6,66 5,33

SAP Tarragona-Valls 220.388 171.250 77,7% – –

EAP Alt Camp Est 11.466 9.262 80,8% 11,75 8,11

EAP Constantí 7.064 5.883 83,3% 9,58 5,88

EAP El Morell 9.486 7.446 78,5% 9,63 6,70

EAP Montblanc 16.507 14.218 86,1% 10,54 6,35

EAP Salou 27.103 19.889 73,4% 8,13 5,89

EAP Tarragona-1 (Bonavista-la Canonja) 14.914 12.282 82,4% 9,92 5,87

EAP Tarragona-2 (Torreforta) 30.457 24.376 80,0% 8,47 5,07

EAP Tarragona-3 (Jaume I) 32.071 23.524 73,3% 6,95 5,35

EAP Tarragona-5 (Sant Pere i Sant Pau) 16.710 13.210 79,1% 7,81 5,64

EAP Tarragona-6 (Tarraco) 16.522 11.415 69,1% 5,90 5,31

EAP Tarragona-7 (Sant Salvador/Pallaresos) 10.297 7.945 77,2% 7,73 5,54

EAP Valls Urbà 27.791 21.800 78,4% 7,12 5,29

Total 338.769 258.737 76,4% – –

Font: SIAP / SIAH – SAP.
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Activitat assistencial a l’atenció primària

Activitat d’atenció especialitzada 

SAP Tarragona-Valls SAP Reus-Altebrat Total
Visites ASSIR 29.568 10.628 40.196

Visites de rehabilitació 19.651 11.279 30.930

Proves diagnòstiques 21.614 23.156 44.770

Radiologia 21.087 14.266 35.353

Gabinets 527 8.890 9.417

Font: SIAP / SIAH – SAP.
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Activitat d’atenció primària (visites)

Medicina Treball
general Pediatria Odontologia social Extraccions Infermeria Altres Total

SAP Reus-Altebrat 504.029 85.094 3.615 3.548 59.972 298.742 6.053 961.053

EAP Cornudella de Montsant 21.577 706 217 – 1.414 10.563 – 34.477

EAP Falset 49.228 5.554 517 – – 29.158 – 84.457

EAP Les Borges del Camp 35.196 4.743 1.710 – 3.337 22.475 815 68.276

EAP Mont-Roig del Camp 67.271 8.893 1.171 – 6.096 38.652 465 122.548

EAP Reus-1 59.391 7.151 – 591 9.148 34.001 339 110.621

EAP Reus-2 107.774 24.749 – 931 15.935 67.914 2.717 220.020

EAP Reus-3 78.747 13.636 – 972 10.687 46.305 854 151.201

EAP Reus-4 84.845 19.662 – 1.054 13.355 49.674 863 169.453

SAP Tarragona-Valls 931.013 170.983 50.010 3.840 94.771 666.669 34.648 1.951.934

EAP Alt Camp Est 63.135 7.551 2.860 – 3.350 61.141 544 138.581

EAP Constantí 34.461 7.232 1.614 – 2.315 24.368 1 69.991

EAP El Morell 48.501 6.933 1.670 – 5.650 34.221 361 97.336

EAP Montblanc 86.486 9.698 4.995 788 5.922 72.052 3.252 183.193

EAP Salou 133.825 17.410 4.577 – 17.853 64.596 2.232 240.493

EAP Tarragona-1 
(Bonavista-la Canonja) 67.047 15.978 4.277 1.540 6.840 59.047 3.602 158.331

EAP Tarragona-2 (Torreforta) 122.894 26.342 7.492 1.512 12.552 99.812 8.255 278.859

EAP Tarragona-3 (Jaume I) 118.295 18.748 4.116 – 11.765 81.720 8.909 243.553

EAP Tarragona-5 
(Sant Pere i Sant Pau) 70.325 17.570 3.496 – 6.674 39.188 1.804 139.057

EAP Tarragona-6 (Tarraco) 55.414 12.446 4.435 – 8.635 25.163 2.266 108.359

EAP Tarragona-7 
(Sant Salvador/Pallaresos) 39.128 10.122 2.761 – 4.062 27.612 – 83.685

EAP Valls Urbà 91.502 20.953 7.717 – 9.153 77.749 3.422 210.496

Total 1.435.042 256.077 53.625 7.388 154.743 965.411 40.701 2.912.987

Font: SIAP / SIAH – SAP.

Atenció continuada (visites)

Centre Domicili Total

SAP Reus-Altebrat 116.606 4.280 120.886

ACUT Reus-Altebrat 157 7 164

CUAP Reus 79.531 2.831 82.362

PAC Cornudella de Montsant 650 73 723

PAC Falset 14.853 805 15.658

PAC Les Borges del Camp 7.706 400 8.106

PAC Mont-roig 13.709 164 13.873

SAP Tarragona-Valls 7.314 326 7.640

ACUT Tarragona-Valls 694 33 727

PAC Alt Camp Est 1.005 44 1.049

PAC Bonavista 764 36 800

PAC Constantí 640 49 689

PAC Montblanc 1.511 76 1.587

PAC Morell 674 43 717

PAC Torreforta 2.026 45 2.071

Total 123.920 4.606 128.526

Font: SIAP / SIAH – SAP.



6 ICS · Camp de Tarragona 2009

Activitat assistencial a l’atenció hospitalària

GRD més freqüents

Estada Pes
GRD CDM Tipus Descripció Altes mitjana mitjà
373 14 Mèdic Part vaginal sense diagnòstic complicat 879 2,4 0,569

629 15 Mèdic Nounat normal > 2,5 kg, sense intervencions significatives 831 3,1 0,244

039 02 Quirúrgic Intervencions sobre cristal·lí, amb vitrectomia o sense 629 0 0,84

372 14 Mèdic Part vaginal amb diagnòstic complicat 617 2,9 0,701

243 08 Mèdic Problemes mèdics d’esquena 519 1,4 0,792

371 14 Quirúrgic Cesària, sense c. o c. 422 4,8 0,862

541 04 Mèdic Pneumònia simple i altres trastorns respiratoris, excepte bronquitis 
i asma, amb c. o c. majors 407 10,1 2,412

187 03 Mèdic Extraccions i reparacions dentals 280 0,4 0,756

073 3 Mèdic Altres diagnòstics d’oïda, nas, cavitat oral i coll, edat ≥ 18 267 2,2 0,754

163 06 Quirúrgic Intervencions per hèrnia, edat < 18 244 0,8 0,633

775 04 Mèdic Bronquitis i asma, edat < 18, sense c. o c. 244 3,5 0,627

119 05 Quirúrgic Lligadura i extracció venosa 231 1 0,808

127 05 Mèdic Insuficiència cardíaca i xoc 227 6,1 1,495

055 3 Quirúrgic Intervencions miscel·lànies d’oïda, nas, cavitat oral i coll 223 1,2 0,685

088 4 Mèdic Malaltia pulmonar obstructiva crònica 201 5,4 1,198

229 08 Quirúrgic Intervencions sobre mà o canell, excepte articulars majors, sense c. o c. 201 0,4 0,847

014 01 Mèdic Ictus amb infart 186 11,5 2,002

158 06 Quirúrgic Intervencions sobre anus i estoma, sense c. o c. 185 0,9 0,605

359 13 Quirúrgic Intervencions d’úter i annexos per carcinoma in situ i malalties no malignes, 
sense c. o c. 174 3,2 1,148

087 4 Mèdic Edema pulmonar i insuficiència respiratòria 173 7,4 1,565

Font: SIAP / SIAH – SAP.

% variació
Total 2009/2008

Altes 21.779 -0,36
Altes convencionals 17.917 -0,48

Altes de CMA 3.862 0,21

Ingressos 17.951 -1,29
Ingressos urgents 12.782 -3,67

Ingressos programats 5.169 5,13

Estades 120.720 -5,78
Hospitalització domiciliària 1.048 -20,49
Cirurgia 14.188 2,60
Intervencions convencionals 
programades i urgents 6.593 0,20

Intervencions de CMA 3.862 0,21

Cirurgia menor ambulatòria 3.733 9,96

Urgències 96.956 -3,00
Urgencies sense hospitalització 86.323 -2,10

Urgències amb hospitalització 10.633 -9,78

Consultes externes 213.842 -5,34
Consultes externes Hospital 196.346 -4,98

Primeres visites 60.042 -5,15

Visites successives 136.304 -4,91

Consultes externes primària 17.496 -9,16

Primeres visites 8.185 -24,41

Visites successives 9.311 10,42

Sessions d’hospital de dia 15.920 24,06

Total
Laboratori
Peticions 410.940

Proves 5.344.579

Pròpies 5.329.581

Derivades 14.998

Font: SIAP / SIAH – SAP.

Indicadors

% variació
Total 2009/2008

Estada mitjana (dies) 6,74 6,29

Índex d’ocupació (%) 76,13 1,12

Pressió d’urgències 71,20 -2,41

Índex de reiteració 2,13 4,25

Urgències/dia 265,63 -2,74

% altes CMA/total altes 17,73 0,57

% CMA/total intervencions 36,94 0,01

Font: SIAP / SIAH – SAP.

Activitat
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Avancem en el model territorial

Nou equip de l’ICS al Camp 
de Tarragona

A l’inici de l’any 2009, Pilar Gavilán va
ser nomenada gerent territorial de
l’ICS al Camp de Tarragona. Fins a la
seva designació ocupava el càrrec de
directora de l’Hospital Joan XXIII. El
nou equip de direcció territorial va
quedar format per les següents perso-
nes: adjunt a Gerència, Llorenç Mai-
ral; director de l’Hospital Joan XXIII,
Xavier Villanova; director de la Direc-
ció d’Atenció Primària, Josep Bítria;
director economicofinancer, Lluís Ma -
duell; director de Recursos Humans,
Josep Àngel Duró, i director de Ser-
veis Generals, Jaume Hernández. Els
directius i els seus respectius equips
han treballat durant el 2009 per millo-
rar i consolidar l’organització territo-
rial de l’ICS al Camp de Tarragona.

Model de gestió en el territori

L’equip de direcció de la Gerència
Territorial Camp de Tarragona s’ha
mar cat tres línies d’actuació. D’una
banda, treballar en la unificació pro-
gressiva de les àrees que siguin redun-
dants entre l’atenció primària i l’aten-

ció hospitalària, com per exemple les
direccions no assistencials: economi-
cofinancera, Recursos Humans i Ser-
veis Generals, i algunes àrees assis-
tencials com Diagnòstic per la Imatge,
Laboratori i Rehabilitació, entre d’al-
tres.

D’altra banda, facilitar la coordinació i
continuïtat assistencial entre l’atenció
primària, l’atenció especialitzada i l’a-
tenció sociosanitària. En aquest sen-
tit, la integració dels sistemes d’infor-
mació és de gran utilitat, però també
s’estan creant grups de treball especí-
fics per abordar problemàtiques con-
cretes, millorar circuits i cercar noves
formes de fer més orientades a les
necessitats dels pacients i dels profes-
sionals.

Finalment, identificar les oportunitats
de col·laboració amb altres institu-
cions sanitàries i no sanitàries,
docents i de recerca del territori.
Aquesta línia d’actuació es concreta
en acords i actuacions amb les dife-
rents entitats implicades: s’han signat
convenis amb institucions sanitàries,
amb la Universitat Rovira i Virgili, amb
organitzacions de voluntariat, etc. i
s’ha participat en actes socials en la
comunitat. Tot això amb l’objectiu de

treballar en xarxa i aconseguir que la
nostra organització estigui connecta-
da amb la societat de la qual forma
part. 

Aquest any s’ha potenciat la comuni-
cació com un eix estratègic per facili-
tar la comunicació interna entre els
professionals i potenciar la comunica-
ció externa als ciutadans.

Una única intranet per a
l’atenció primària i l’Hospital

Per tal d’avançar en el model territo-
rial en l’àmbit de la comunicació inter-
na i externa, es va incorporar David
Requena com a director de Comunica-
ció i es van posar en marxa la intranet
territorial i la pàgina web de l’Hospital
Joan XXIII, com a primer pas cap a un
futur espai web territorial que inclou-
ria també la web de la Direcció d’Aten-
ció Primària.

Des del 24 de setembre està en marxa
la nova intranet territorial, que agrupa
tota la informació, la documentació i
els serveis referents a l’atenció primà-
ria i a l’Hospital Joan XXIII. A més, tots
els equips informàtics de l’organitza-
ció assistencial tenen la nova intranet
com a pàgina principal d’entrada a la
xarxa, de tal manera que la informació
i els serveis que conté puguin ser d’u-
tilitat per als professionals en la seva
tasca diària.

El Gabinet de Comunicació, en estre-
ta col·laboració amb el Departament
de Tecnologies de la Informació i la
Comunicació, és el responsable del
manteniment de les noves eines de
transmissió d’informació. 
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Innovació, qualitat i millores assistencials
El Servei de Cirurgia Vascular,
acreditat com a centre de
formació en cirurgia
endovascular d’artèries distals

L’empresa Invatec, que dissenya, des-
envolupa i produeix productes per a
intervencions cardiològiques i vascu-
lars perifèriques, va acreditar el Servei
d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endo-
vascular com un dels tres centres
europeus de formació d’excel·lència de
la cirurgia endovascular d’artèries dis-
tals. 

Per a l’acreditació, es van dur a terme
quatre intervencions amb tècnica
endovascular a pacients amb lesions
pregangrèniques, molt a prop del peu,
amb artèries taponades. 

Aquest tipus d’intervencions perme-
ten reduir el postoperatori i el pacient
pot marxar a casa en 24 o 48 hores. La
troncodistal és una de les interven-
cions més complexes, però també les
caròtides, a l’alçada del coll, on el Ser-
vei de Cirurgia Vascular de l’Hospital
Joan XXIII també és un referent a
Catalunya i a Espanya.

El Servei d’Angiologia, Cirurgia Vascu-
lar i Endovascular fa prop de 300 ope-
racions l’any d’aquest tipus. Una tèc-
nica que van aprendre a Itàlia i que,
actualment, té un programa de forma-
ció continuada dirigit a professionals
d’arreu d’Europa i de l’Estat espanyol. 

El Joan XXIII té un equip de
professionals propi per a
l’extracció de teixits

L’Hospital Joan XXIII és un centre
autoritzat per fer extracció d’òrgans i
teixits. Durant l’any 2009, un equip
format per traumatòlegs, infermeres
de quiròfan, auxiliars i zeladors del
Joan XXIII es va formar per poder
actuar com un equip independent
d’extracció de teixits, propi del centre
sanitari, i així no dependre de profes-
sionals externs que facin les extrac-
cions. Actualment, aquest equip ja
funciona de manera independent, d’a-
cord amb els protocols del Banc de

Sang i Teixits, la legislació vigent i els
estàndards de qualitat de les societats
científiques. L’objectiu del projecte és
implicar els professionals del Joan
XXIII per maximitzar l’extracció de tei-
xits.

Un cardiòleg japonès
fa dues operacions complexes
a l’Hospital Joan XXIII

El cardiòleg japonès Dr. Yamane,
expert en el tractament percutani de
les oclusions cardíaques cròniques,
va fer al maig dues operacions com-
plexes d’oclusions cardíaques cròni-
ques a l’Hospital Universitari Joan
XXIII, en col·laboració amb hemodi-
namistes del Servei de Cardiologia. És
el tercer any que l’Hospital rep un
cardiòleg japonès per realitzar inter-
vencions de complexitat. 

Durant les intervencions es van fer
servir materials molt específics,
alguns disponibles a Europa i d’altres
aportats per l’equip del metge japo-
nès, que encara no s’han estès pel
continent europeu. 

L’hemodinàmica cardíaca s’encarrega
de l’estudi anatòmic i funcional del cor
mitjançant la introducció de finets
catèters a través de les artèries de
l’engonal o del braç. Aquesta tècnica,
coneguda com a cateterisme cardíac,
permet conèixer amb exactitud l’estat
de les artèries del cor.

El Joan XXIII és l’únic 
centre de Catalunya 
on es fa la “repicada”

Cada any es diagnostiquen més de
100 nous casos d’al·lèrgia a himenòp-
ters (vespes i abelles) a Catalunya. A
Espanya, al voltant de 800.000 perso-
nes són al·lèrgiques al verí d’aquests
insectes i anualment es realitzen més
de 2.000 consultes per aquesta causa. 

L’eina més eficaç per evitar aquestes
reaccions és la immunoteràpia (IT)
amb extracte purificat de verins. L’ob-
jectiu és modificar la resposta immu-
nològica per tal que permeti la toleràn-

cia de l’al·lergen. El 95% dels pacients
sotmesos a aquesta tècnica no experi-
menten noves reaccions generalitza-
des amb les futures picades. 

L’Hospital Joan XXIII és l’únic lloc de
Catalunya on es fa la tècnica de la
“repicada” de manera sistemàtica. Es
tracta de fer una picada controlada als
pacients al·lèrgics a aquests insectes
per veure l’eficàcia del tractament.

Control postpart per
videoconferència

L’ASSIR va posar en marxa a Catalu -
nya un projecte de consultes per
video conferència dirigit a les dones
durant les sis primeres setmanes del
post part, que és la data de la primera
revisió després de parir.

Amb aquest projecte, liderat per la
Unitat Docent de Llevadores de Cata-
lunya, es pretén conèixer l’efectivitat
de la consulta telemàtica en compara-
ció amb l’atenció habitual i la satisfac-
ció de les dones ateses.

El projecte va rebre el suport del
Departament de Salut, que va propor-
cionar els mitjans tècnics, i de l’Insti-
tut de Salut Carlos III, que li va donar
una beca FISS.

Hospitalització a domicili, 
deu mil pacients en deu anys

Amb motiu de la celebració del X ani-
versari de la Unitat d’Hospitalització a
Domicili de l’Hospital Universitari
Joan XXIII, es va celebrar al novembre
la taula rodona “L’Hospital a casa,
model organitzatiu i reptes de futur”,
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en què es va debatre sobre els nous
models de gestió sanitària i com
aquests han fet possible la creació de
nous escenaris en els quals s’ha intro-
duït l’hospitalització a domicili; la con-
solidació d’aquesta nova opció assis-
tencial i l’adaptabilitat a la nova reali-
tat poblacional amb l’arribada de nou-
vinguts, així com el paper dels diplo-
mats en infermeria en l’atenció domi-
ciliària.

La Unitat d’Hospitalització a Domicili
es va crear com una de les alternatives
a l’ingrés hospitalari i amb l’objectiu
de millorar el benestar dels malalts i
aprofitar més els recursos de l’Hospi-
tal. En els deu anys d’existència ja ha
atés més de 10.000 persones i actual-
ment més de mil pacients són tractats
anualment des del seu domicili.

Es millora l’Àrea de Gabinets

Al principi de 2009 es va posar en fun-
cionament a l’Hospital Joan XXIII l’am-
pliació del Gabinet d’Endoscòpia
Digestiva. Amb aquesta millora es va
passar de tenir una sola sala d’endos-
còpia a tenir-ne tres, incorporant-hi
un espai de recuperació per als pa -
cients sotmesos a aquesta tècnica.

Reus incorpora un tonòmetre
per mesurar la pressió
intraocular i fer cribratge 
del glaucoma

Al mes d’abril es va posar en funciona-
ment al CAP Sant Pere de Reus el
tonòmetre per al mesurament de la
pressió intraocular, que es comple-
menta amb la valoració del nervi òptic
mitjançant l’exploració papil·lar del
fons d’ull (retinografia). Aquest proce-
diment permet el cribratge del glau-
coma en pacients diabètics i en
pacients amb antecedents familiars
de glaucoma, i derivar a l’oftalmòleg
només aquells casos realment neces-
saris, reduir les llistes d’espera i els
possibles retards diagnòstics.

Quan la pressió intraocular és supe-
rior als nivells normals, s’envien les
dades al Centre Oftalmològic de
CMQ Reus per a la realització de les
proves de campimetria i paquimetria,
que són revalorades conjuntament

amb les xifres obtingudes en la tono-
metria, i les retinografies obtingudes
per un oftalmòleg de l’Hospital Sant
Joan de Reus.

Simulació d’incendi 
al CAP Sant Pere de Reus

Els Bombers de la Generalitat i l’lCS
del Camp de Tarragona van participar
al desembre en un simulacre d’incen-
di al CAP Sant Pere de Reus, en què es
van dur a terme tasques d’extinció de
l’incendi, confinament, rescat i eva-
cuació del personal del CAP i dels
usuaris.

Els objectius del simulacre eren el
desplegament del Pla d’emergències
del centre, la coordinació entre el pla i
el cos de Bombers i l’educació dels
treballadors del CAP per fer front a
una situació d’emergència. L’objectiu
dels Bombers era treballar el confina-
ment com a alternativa a l’evacuació,
quan aquesta no és possible, valorar
la coordinació entre el CAP i els efec-
tius de Bombers i gestionar de forma
acurada l’espai exterior del centre.

La Ciber@ula del Joan XXIII,
un espai d’educació i de
promoció de la salut

L’espai, que es va inaugurar al gener
de 2009, amb la presència de l’alcalde
de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros,
ha contribuït a la millora de l’estat de
salut de molts pacients ingressats a
l’Hospital. La Ciber@ula no només és
un lloc de relaxació, també és un espai
d’educació i de promoció de la salut,
on pacients i familiars, professionals i
ciutadans poden gaudir amb confe-
rències d’experts i debats on poden
consultar els seus dubtes o neguits. 

Llegir, consultar internet o escoltar
música en directe són altres activitats

que es poden fer en aquest espai.
Durant l’any 2009, 6.500 persones
van passar per la Ciber@ula i s’hi van
fer 155 activitats. Les de més èxit van
ser les xerrades referents al bloc
maternoinfantil i la música en directe.

Informatització dels registres 
i gestió de les cures
d’infermeria al Joan XXIII

Entre el novembre de 2008 i el març
de 2009 es va implantar el Programa
de registre i gestió de cures d’inferme-
ria en 11 unitats d’hospitalització.
Actualment, l’aplicació la utilitzen uns
400 professionals d’infermeria del
Joan XXIII. També s’ha continuat el
Projecte d’harmonització d’estàn-
dards de cures iniciat el 2007 per tal
d’establir estàndards de cures comuns
als vuit hospitals de l’ICS. Actualment
hi ha 264 plans de cures a l’abast dels
professionals. Des de la seva implan-
tació s’ha treballat per reciclar els pro-
fessionals en les noves versions de l’a-
plicació, en la formació de nous pro-
fessionals i en tots els canvis que un
programa tan dinàmic comporta.

El Joan XXIII, adherit 
al projecte de seguretat 
del pacient

Durant l’any 2009, l’Hospital Joan
XXIII es va adherir al Projecte de ges-
tió integral de seguretat del pacient
promogut pel Departament, dintre
del marc de l’Aliança per a la Segure-
tat Clínica. Aquest projecte inclou un
abordatge de quatre àrees: l’hospita-
lització, les urgències, el bloc quirúr-
gic i l’àrea d’intensius. El Joan XXIII ha
participat amb altres hospitals de
Catalunya en l’elaboració dels objec-
tius de seguretat prioritaris en cada
àrea i ha fet un pla de treball per
desen volupar-los.



Immaculada Simón investiga
la resistència a la insulina
durant la gestació i l’afectació
al fetus

La Dra. Immaculada Simón, especia-
lista en Endocrinoligia i Nutrició i
investigadora associada al Grup de
Recerca de l’Hospital Universitari
Joan XXIII, és la investigadora princi-
pal d’un estudi que pretén indentificar
nous mediadors procedents del greix
implicats en el desenvolupament de la
resistència a la insulina en la gestació
i les seves conseqüències sobre el
fetus.

Un millor coneixement d’aquests
mecanismes permetrà avançar en la
prevenció i el tractament precoç de la
diabetis mellitus gestacional i, possi-
blement, en altres malalties com la
diabetis mellitus tipus 2 o la síndrome
metabòlica.

El projecte té una durada de tres anys
(2009-2011) amb una beca del Fons
d’Investigació Sanitària (FIS) de l’Insti-
tut de Salut Carlos III del Ministeri de
Ciència i Innovació i es portarà a
terme amb estreta col·laboració amb
la Secció d’Endocrinologia i Nutrició i
el Servei d’Obstetrícia i Ginecologia
de l’Hospital Universitari Joan XXIII.

Dues de cada tres infeccions a
la UCI són respiratòries

Això és el que diu l’estudi EPIC2,
publicat a la prestigiosa revista mèdi-
ca JAMA després d’haver estudiat més
de 14.400 pacients d’UCI de 75 països
de tot el món.

El Dr. Jordi Rello, metge intensivista i
cap de la UCI de l’Hospital Universita-
ri Joan XXIII, va dissenyar aquest estu-
di l’any 2006 quan era responsable de
la secció de malalties infeccioses de la
Societat Europea d’UCI. El treball ha
estat coordinat per Thiago Lisboa,
investigador CIBER de l’Hospital Uni-
versitari Joan XXIII de Tarragona.

Les dades de l’estudi demostren que
els organismes més resistents es tro-
ben a l’Amèrica Llatina i que tres de
cada quatre pacients ingressats en
UCI rep antibiòtics i un de cada dos
s’infecten. El Dr. Rello explica que
“això es deu a la ruptura de barreres
defensives de la pell i les mucoses
quan s’han de col·locar tubs i fer pun-
cions i intervencions en pacients crí-
tics”. L’estudi també mostra que pro-
gressen les infeccions per fongs i que
la majoria dels organismes identifi-
cats procedeixen dels mateixos
pacients ja que “estan més exposats i
disminueixen les defenses quan se’ls
practiquen tècniques agressives per
salvar la seva vida”, assegura Rello.

Aquest estudi publicat a JAMA és el
més àmpliament desenvolupat en
UCI fins a la data d’avui i proporciona
claus sobre les prioritats i els projec-
tes per prevenir aquestes infeccions.
El treball apunta també als dos factors
que influeixen més en l’aparició d’in-
feccions: la durada de l’estada a la UCI
i la gravetat prèvia dels pacients. 

Investigadors del Joan XXIII
descriuen com desenvolupen
una lesió pulmonar alguns
pacients de la UCI amb
grip nova

L’Hospital Universitari Joan XXIII ha
participat en un estudi d’àmbit inter-
nacional que analitza les causes de l’a-
parició de la pneumònia en afectats
per la grip A que estan ingressats a
Cures Intensives. El treball, que ha
estat publicat per la revista Critical
Care, descriu que els pacients greus
tenen una resposta immunològica
semblant a la de les malalties autoim-
munes, fet que provoca una lesió pul-
monar en el pacient.

L’estudi ha estat realitzat en col·labo-
ració amb investigadors del Centre
Nacional de Grip de Valladolid, l’Hos-
pital Clinic de Barcelona, un grup d’u-
nitats de cures intensives espanyoles i
un grup d’investigadors de Toronto.

El Dr. Ignacio Martín-Loeches, investi-
gador i metge de la UCI de l’Hospital
Joan XXIII, es va encarregar d’analitzar
les dades clíniques dels pacients estu-
diats. 

El Servei de Cirurgia 
de l’Hospital Joan XXIII 
rep el Premi Carmen Benasco

El premi, corresponent al curs acadè-
mic 2008-2009, s’ha atorgat al treball
“Diferents anàlisis en el control del
dolor de la posthemorroïdectomia”
rea litzat conjuntament pels serveis de
cirurgia de l’Hospital Universitari Joan
XXIII, l’Hospital Universitari de Valèn-
cia i l’Hospital-Residència Sant Camil
de Sant Pere de Ribes.
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Francesc Vidal presenta
l’Institut d’Investigació
Sanitària Pere Virgili

Al maig va tenir lloc a l’edifici modular
de Docència i Recerca del Parc Sanita-
ri de Joan XXIII una sessió general
oberta a tots els professionals per
presentar l’estructura de gestió i de
recerca de l’Institut d’Investigació
Sanitària Pere Virgili (IISPV), explicar
què és, quins objectius i quins serveis
de suport a la recerca té. 

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere
Virgili és fruit d’un conveni de
col·laboració científica interinstitucio-
nal entre l’Institut Català de la Salut al
Camp de Tarragona i a les Terres de
l’Ebre, el Grup SAGESSA, el Grup Pere
Mata i la Universitat Rovira i Virgili, i té
la missió de potenciar i gestionar l’ac-
tivitat investigadora en l’àmbit sanita-
ri i biomèdic amb els objectius de bus-
car sinergies, promoure la col·labora-
ció i dur a terme una activitat de
recerca de qualitat i útil per a les per-
sones. L’any 2009 l’IISPV ha publicat
198 articles en revistes indexades amb
un factor d’impacte de 805.

Un estudi analitza com millora
l’estat nutricional de persones
dependents si s’educa els seus
cuidadors

Catalunya ha rebut aquest any dotze
beques del FISS en atenció primària,
cinc de les quals s’han destinat a estu-
dis de l’ICS Camp de Tarragona.

Un d’aquests estudis és “Efecte d’una
intervenció educativa a cuidadors
sobre l’estat nutricional del pacient
dependent”, que també ha estat
finançat per l’Agència d’Avaluació de
Tecnologia i Recerca Mèdiques
(AATRM) i els investigadors principals
del qual són Victòria Arija, Teresa
Canela i Waleska Badia.

La mostra de l’estudi és de 200
pacients que estuguin inclosos en el
Programa d’atenció domiciliària, amb
65 anys o més i que tinguin un cuida-
dor. Es realitzaran proves i tests per
conèixer: les característiques sociode-
mogràfiques dels pacients, la seva his-
tòria clínica actualitzada, la MNA
(qüestionari per saber l’estat nutricio-

nal del pacient), les mesures antropo-
mètriques (pes i talla), les activitats
bàsiques de la vida diària, el deteriora-
ment cognitiu, l’estat d’ànim, la fre-
qüència de consum d’aliments i
alguns paràmetres bioquímics (hema-
tòcrit, ferro, etc.).

També s’estudiaran les variables socio-
demogràfiques dels cuidadors, el vin-
cle amb el pacient, el tipus de cuida-
dor, la situació laboral i els seus conei-
xements en alimentació i nutrició.

Joan Cid publica un estudi
sobre el recompte 
de plaquetes en pacients amb
tractament de quimioteràpia

El Servei d’Hematologia de l’Hospital
Universitari Joan XXIII ha publicat un
estudi en la prestigiosa revista Trans-
fusion sobre el recompte automatitzat
de plaquetes en els pacients amb
malaltia oncohematològica i la indica-
ció de transfusió profilàctica de pla-
quetes.

L’autor principal de l’estudi, el Dr. Joan
Cid, explica que “és important conèi-
xer amb exactitud el recompte de pla-
quetes en els pacients que estan
rebent quimioteràpia ja que és un dels
principals factors a considerar quan
s’indica una transfusió profilàctica de
plaquetes”.

Es presenten els resultats 
de l’estudi SEGUDIAB

Al febrer es van presentar els resultats
principals de l’estudi de recerca en
atenció primària SEGUDIAB, que té
com a objectiu implantar mesures de
seguretat en els pacients amb diabe-
tis per mitjà de diverses intervencions
en àmbits educatius i amb controls en
malalts crònics.

Premi d’infermeria per a l’ABS
Borges del Camp

El treball titulat “El mediador lingüísti-
co sanitario”, coordinat per Àngels
Naveas i Toni Garcia Massó, infermers
de l’ABS Borges del Camp del SAP de
Reus-Altebrat, va guanyar el primer
premi del Congrés Nacional d’Infer-
meria d’Atenció Primària (VI Congrés
de la FAECAP de SEAPA).
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Premi Metas per a quatre
infermeres de la UCI 

Alba Roca Biosca, María Carmen
Velasco Guillén, Laura Anguera Sape-
ras i Natalia García Grau, infermeres
de la UCI de l’Hospital Joan XXIII, van
guanyar el Premi Metas d’Infermeria
en la seva onzena edició, pel treball
titulat “Impacto de un programa edu-
cacional sobre úlceras por presión en
un Servicio de Medicina Intensiva”.

Una beca FISS 
per a Teresa Auguet

Al desembre es va confirmar la con-
cessió d’una ajuda FISS per a tres anys
al projecte “Expresión hepática de
PPAR-alpha, PPAR-gamma y SREBP-1
en el hígado graso asociado a la obesi-
dad mórbida”, de la Dra. Teresa
Auguet, investigadora del grup CIBER
de Fisiopatologia de l’Obesitat i Nutri-
ció. Aquest projecte pretén identificar
nous gens i proteïnes de senyal que
participen en l’aparició de fetge gras
no alcohòlic associat a l’obesitat.

Premi d’innovació per a un
grup de recerca d’atenció
primària de Reus

Un equip investigador de Reus i altres
centres de Catalunya dirigit per Ber-
nardo Costa –doctor en Medicina i
coordinador científic de l’Àrea de Dia-
betis i Malalties Endocrinometabòli-
ques de l’Institut d’Investigació en
Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol i
Gorina– va obtenir el III Premi a la
recerca en processos d’innovació i
organització de processos sanitaris
per l’estudi: “Anàlisi del cost-efectivi-
tat d’un programa de prevenció de la
diabetis tipus 2 en atenció primària de
salut a Catalunya”.

L’anàlisi de la incidència a llarg termi-
ni de la diabetis (fins a 4 anys) en fun-
ció de la intervenció ofereix una visió
innovadora, ja que són molt escassos
els treballs que han avaluat aquest
aspecte.

“L’impacte de l’estrès vers 
la síndrome metabòlica” 
rep el 1r Premi de recerca 
de la CAMFiC

La directora de l’ABS Reus-4, Yolanda
Ortega, juntament amb altres profes-
sionals de l’Institut Català de la Salut,
va rebre el 1r Premi dels X Ajuts a la
Recerca de la Societat Catalana de
Medicina Familiar i Comunitària
(CAMFiC) en el marc de la Jornada
d’Actualització en Cardiologia.

L’estudi “L’impacte de l’estrès vers la
síndrome metabòlica” té com a objec-
tiu principal avaluar la relació de l’an-
sietat, la depressió, la qualitat de vida
i els esdeveniments vitals estressants
amb el desenvolupament de la síndro-
me metabòlica en les persones més
grans de 40 anys ateses a l’atenció
primària.

La síndrome metabòlica consisteix en
una sèrie de signes (factors de risc
metabòlic) que indiquen una possibili-
tat més gran de presentar una malal-
tia cardíaca, un vessament o una dia-
betis. També contribueixen a l’apari-
ció d’aquesta síndrome la genètica,
l’excés de grassa (especialment al vol-
tant de la cintura) i la falta d’exercici.

Premi per al Laboratori Clínic
ICS Camp de Tarragona

El Laboratori Clínic ICS Camp de
Tarragona va guanyar el 2n premi en la
IV Jornada Catalana d’Infermeria en
Anàlisis Clíniques amb la comunicació
“Evaluación de la solicitud del estudio
del gen de la HFE según parámetros
bioquímicos”, presentada per Vanessa
Guerrero, Sheila Pifarré, Susana Pare-
jo i Mònica Vadillo.

Empar Valdivieso 
rep una beca de l’IDIAP

La infermera i investigadora de la Uni-
tat de Suport a la Recerca de Tarrago-
na i Reus va rebre una beca de l’Insti-
tut d’Investigació en Atenció Primària
Jordi Gol i Gorina per a la investigació
i realització del doctorat en atenció
primària pel treball ‘’Efectividad de un
programa comunitario integrado en la
escuela para reducir la incidencia del
tabaquismo entre escolares de la ESO.
Estudio del efecto del tabaco sobre el
desarrollo antropométrico’’.

Nou edifici modular 
per a Docència i Recerca

Des del principi de 2009 estan en fun-
cionament les noves instal·lacions de
Docència i Recerca situades al Parc
Sanitari de Joan XXIII, al costat del
Sociosanitari Francolí i el Centre d’A-
tenció Primària Tàrraco. 

Els nous mòduls permeten als alum-
nes de Medicina, Fisioteràpia i Nutri-
ció tenir més espai adequat per treba-
llar, amb noves sales d’estudi, semina-
ris i un laboratori d’habilitats perquè
els futurs metges puguin fer les pràc-
tiques. El projecte ha estat finançat
pel CatSalut i per l’ICS, i la Universitat
Rovira i Virgili s’ha encarregat de
dotar els espais amb nous equipa-
ments.

L’ICS Camp de Tarragona fa un
acte d’acollida als residents

El 19 de maig de 2009 es va iniciar el
curs per als metges interns residents
amb un acte de benvinguda celebrat a
l’edifici modular de Docència i Recer-
ca. L’acollida va estar presidida per la
Dra. Gavilán, el Dr. Villanova, la Dra.
Saún, Carmen Flores, el Dr. Áñez, la
Dra. Fuentes i Francisca Durán. En
total hi havia 46 llicenciats en medici-
na, 21 dels quals eren residents de
medicina familiar i comunitària, dos
residents de farmàcia i quatre llevado-
res residents. Tots van estar acompa -
nyats pels caps de servei de les dife-
rents especialitats.
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Nomenen Jordi Rello
coordinador del registre
europeu de grip A

La Societat Europea de Medicina de
Cures Intensives va nomenar el Dr.
Jordi Rello, cap del Servei de Medicina
Intensiva de l’Hospital Universitari
Joan XXIII, coordinador del registre
europeu de casos de grip A que arri-
ben a les UCI. Aquest registre de
dades permet saber com evoluciona
la grip A en diferents països, entendre
la malaltia i definir els tractaments i
establir-ne els límits.

Acord per estabilitzar
179 professionals

Al juliol, l’equip directiu de la Gerèn-
cia Territorial Camp de Tarragona i la
Junta de Personal de l’Hospital Uni-
versitari Joan XXIII van signar un
acord per estabilitzar 179 professio-
nals. L’ICS Camp de Tarragona, amb la
voluntat de consolidar i fidelitzar de
forma progressiva la plantilla laboral
de l’Hospital, ha incorporat des de
l’any 2008 un total de 41 metges, 122
professionals d’infermeria i 16 profes-
sionals de suport per tal de potenciar
la tasca assistencial i garantir d’aques-
ta manera la qualitat del servei sanita-
ri que presta als seus usuaris.

Nomenaments
a la SEMFyC i a la CAMFiC

Josep Basora, metge de família de
Reus i coordinador de Formació i
Recerca de l’Atenció Primària de la
Gerència Territorial Camp de Tarrago-
na, va ser nomenat president de la
Societat Espanyola de Medicina de
Família i Comunitària (SEMFyC). Sota
el lema “SEMFyC en positivo”, el pro-
grama del Dr. Basora busca aportar
diversitat amb membres procedents
de diferents societats federades.

La Societat Catalana de Medicina
Familiar i Comunitària (CAMFiC), per
la seva banda, va escollir com a vice-
president el director de l’Àrea Bàsica
de Salut del Morell, Jordi Daniel, que
combinarà el nou càrrec amb l’assis-
tència com a metge de família al CAP
El Morell.

Gairebé 10.000 alumnes
passen pels cursos 
de formació continuada

L’any 2009 els professionals de l’ICS
Camp de Tarragona van fer més de
4.500 hores de cursos de formació
continuada, que corresponen a un
total de 396 cursos. Per aquests cur-
sos hi van passar 9.754 alumnes, 4.352
(un 45%) dels quals van passar pels
cursos gestionats per l’Hospital Uni-

versitari Joan XXIII i 5.402 (un 55%)
per cursos gestionats des de l’atenció
primària, incloent-hi els del SAP Tarra-
gona-Valls i els del SAP Reus-Altebrat.

1.300 professionals 
assisteixen a la III Jornada
d’Administratius Sanitaris 
de l’ICS

Amb el lema “A prop de les persones”,
es va celebrar a Tarragona la III Jorna-
da d’Administratius Sanitaris de l’ICS,
amb la qual es va voler potenciar el
valor afegit que aquest col·lectiu apor-
ta al procés d’atenció a les persones
que diàriament s’adrecen als centres
de salut del territori català, un col·lec-
tiu de professionals que representa
per a la ciutadania el primer contacte
amb el sistema sanitari. També van
servir per reconèixer el seu lideratge
en el canvi extraordinari que suposa la
incorporació en el sistema de les
noves tecnologies de la informació.

Gairebé 1.300 professionals proce-
dents d’arreu de Catalunya van ser
presents en la Jornada. S’hi van pre-
sentar 156 treballs que van abordar
temes com la confidencialitat, la ges-
tió de processos i la participació ciuta-
dana, entre d’altres. També hi va haver
una conferència magistral del perio-
dista i guionista del Priorat, Toni
Orensanz.
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Professionals
Plantilla per categories professionals

Hospital Atenció primària
Facultatius 257 461

Farmacèutics 5 1

Auxiliars d’infermeria 269 58

Diplomats d’infermeria/ATS 462 404

Altre personal sanitari 56 32

Personal de gestió i serveis 

Personal administratiu 146 285

Personal de cuina i bugaderia 62

Personal de manteniment 15 9

Pesonal subaltern 83 64

Treballadors socials 2 5

Altre personal no sanitari 31 20

Residents 124 67

Total 1.512 1.406
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Ciutadania

Presentació de la nova pàgina
web de l’Hospital

El dia 2 d’abril de 2009 es va presentar
la nova pàgina web de l’Hospital Joan
XXIII, www.hj23.cat. La creació del
web és el fruit de la participació de
moltes persones de tots els serveis,
seccions i unitats de l’Hospital, que
han col·laborat en la creació i aporta-
ció de continguts.

Infermeres del CAP Jaume I
prenen la tensió pel Dia
Mundial de la Hipertensió

Més de 100 persones es van prendre
la tensió a l’estand que l’ICS va posar
al Parc Central amb motiu del Dia
Mundial de la Hipertensió. Dues infer-
meres del Centre d’Atenció Primària
Jaume I van ser les encarregades de
fer les proves i de donar informació i
consells sobre estils de vida saluda-
bles: exercici físic, alimentació, etc.

Gairebé 200 ciutadans
celebren l’aniversari de
“Tarragona Camina”

Al novembre va fer un any de la
implantació del “Tarragona Camina”,
un programa comunitari d’exercici
físic moderat liderat per infermeria.
Per celebrar-ho, l’ICS i l’Ajuntament de
Tarragona van organitzar una camina-
da i un esmorzar saludable, en què
van participar gairebé 200 persones.
En aquestes caminades, els partici-
pants van acompanyats en tot
moment per les infermeres referents
de les diferents ABS de la ciutat i
barris de Tarragona, i se’ls fa un segui-
ment de l’estat de salut. 

Vist l’èxit de participació i els benefi-
cis que suposa per a les persones que
hi participen, el programa s’ha conso-
lidat a tot el territori del Camp de
Tarragona i, a més, ha estat premiat al
Congrés Nacional de Residents de
Medicina Familiar i Comunitària per la
millora de l’estat de salut de la pobla-
ció i per l’orginalitat de la idea.

Actes populars per impulsar 
la deshabituació al tabac

Amb motiu del Dia Mundial sense
Tabac, es va posar una taula al vestíbul
de l’Hospital Joan XXIII en què s’oferia
a les persones fumadores la possibili-
tat d’avaluar el grau de dependència a
la nicotina mitjançant un qüestionari,
el Test de Fagerström, i la mesura de
monòxid de carboni (CO) en l’aire mit-
jançant una cooximetria. En funció del
resultat d’aquestes proves es donaven
els consells mínims per a la persona
fumadora amb l’objectiu d’orientar-la
a què abandonés l’hàbit tabàquic.
També es va informar dels serveis de
la regió sanitària on poden adreçar-se
per demanar ajuda per deixar de
fumar.

Més tard, a la Ciber@ula es van donar
els premis als infants de la planta de
pediatria que van participar en el con-
curs de dibuix pel Dia Mundial sense
Tabac. L’atenció primària també va
premiar nens i nenes de diferents
escoles de Tarragona i Reus.
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L’Hospital Joan XXIII celebra 
la 5a Bicicletada Vies Verdes

L’Hospital va organitzar per cinquena
vegada una bicicletada de 52 km de
recorregut per la via verda del carrilet.

L’Assessoria Jurídica participa
en una jornada contra la
violència masclista 

L’Assessoria Jurídica de l’ICS Camp de
Tarragona va participar activament en
la jornada “Llei orgànica de protecció
de dades i violència masclista: dificul-
tats entre l’atenció i l’aplicació”, que
va tenir lloc el 4 de novembre a la sala
d’actes del Col·legi d’Advocats de
Tarragona.

L’Hospital Joan XXIII se suma
a les festes de Santa Tecla

L’ICS Camp de Tarragona es va sumar
a les festes de Santa Tecla de Tarrago-
na amb un espectacle de màgia i una
xocolatada dins del Parc Sanitari de
l’Hospital Joan XXIII.

A l’acte, organitzat per l’ICS Camp de
Tarragona i l’Ajuntament de Tarrago-
na, van assistir ciutadans i usuaris de
l’Hospital i treballadors de l’Hospital i
de l’atenció primària. L’objectiu és que
la celebració de Santa Tecla arribi
també a aquesta zona de creixement
de la ciutat, en un nou espai per gau-

dir de la festa major, i que ho faci en
un complex assistencial ben arrelat a
Tarragona.

Nou espai d’atenció al ciutadà
al vestíbul del Joan XXIII

La Unitat d’Atenció al Ciutadà de
l’Hospital Joan XXIII va crear un nou
espai al vestíbul del centre sanitari
per atendre els ciutadans. Amb
aquest nou espai es pretén facilitar
l’accessibilitat, crear un lloc més con-
fortable per al ciutadà i més respec-
tuós amb la seva intimitat. 

En aquesta àrea els pacients poden
sol·licitar documentació de la seva
història clínica, poden informar-se de
les llistes d’espera quirúrgiques i
mèdiques, i poden fer suggeriments,
queixes i reclamacions. Tota aquesta
informació que arriba a la Unitat d’A-
tenció al Ciutadà a través dels usuaris
permet millorar l’atenció que dóna
l’Hospital als seus pacients.

Conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal 
de la Conca de Barberà i l’ICS
al Camp de Tarragona

El Consell Comarcal de la Conca de
Barberà i la Gerència Territorial Camp
de Tarragona de l’ICS van signar un
conveni de col·laboració per crear el
Banc d’Ajuts Tècnics (BAT), a través
del qual es compra, s’emmagatzema i
es cedeix material de suport a les per-
sones amb dependència. 

El BAT està coordinat per professio-
nals sanitaris de l’ABS Montblanc i
professionals de serveis socials del
Consell Comarcal de la Conca de Bar-
berà, i es va posar en marxa perquè en
els darrers anys s’ha produït un aug-
ment de persones amb dependència. 

L’EAP de Montblanc té registrades
unes 300 persones en el programa
d’atenció domiciliària (ATDOM) amb
algun tipus de dependència. El BAT
pretén rendibilitzar tot aquell mate-
rial que es troba a les cases sense uti-
litzar i facilitar a persones amb depen-
dència i pocs recursos instruments
per millorar la seva qualitat de vida i la
dels seus cuidadors als domicilis.

Durant el període de gener a octubre
de 2009 es van fer 59 cessions, amb
un estalvi per a la població de la
comarca i per al sistema sanitari
públic de 36.394 euros.
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Caminades populars a Reus 
i Valls per La Marató de TV3 

L’ICS Camp de Tarragona, en col·labo-
ració amb els ajuntaments de Reus i
de Valls i diferents associacions de
malalts del territori, va organitzar
dues caminades populars per solida-
ritzar-se amb La Marató de TV3, que el
2009 tractava sobre malalties minori-
tàries. Hi van participar més de 800
persones entre les dues poblacions. 

A Reus, els participants van fer un
recorregut d’una hora i en arribar a la
plaça Prim es van formar parelles soli-
dàries entre les persones assídues al
programa d’exercici físic de l’ICS
Anem a caminar i les persones de les
diferents associacions de malalts par-
ticipants en La Marató. Aquestes
parelles van formar una M gegant
amb globus de diferents colors en
solidaritat amb les malalties minorità-
ries.

A Valls, a part dels pacients que habi-
tualment participen al programa
Anem a caminar, també s’hi van afegir
molts professionals del CAP Dr. Ignasi
Sarró, treballadors de l’Ajuntament i
molts ciutadans.

Cirurgians del Joan XXIII 
operen a Nigèria

El mes d’octubre el Dr. Carlos Olona i
la Dra. Aleidis Caro, membres de l’e-
quip de Cirurgia General i Digestiva
de l’Hospital Joan XXIII, amb quatre
professionals més dels hospitals de
Getafe i 12 de Octubre de Madrid, van
viatjar a la ciutat d’Eruwa, a Nigèria,
per realitzar diferents intervencions
quirúrgiques (eventracions i hèrnies)
a la població de la zona. El grup de
cirurgians, que col·laboraven per pri-
mer cop amb l’Operation Hernia
Foundation, va realitzar 53 interven-

cions de cirurgia de paret en 47
pacients a la clínica Awojobi.

L’ONG Mano a Mano va fer possible el
transport fins a la zona de tot el mate-
rial sanitari i escolar i de joguines.

Ginecòlegs nicaragüencs 
fan estades al Joan XXIII

Al maig va començar a la Ciber@ula
de l’Hospital Joan XXIII el cicle de con-
ferències “Els dijous cooperatius: des-
pertar la solidaritat al nostre hospi-
tal”.

Dins el marc d’aquest cicle es va cele-
brar la conferència sobre l’experiència
d’assistència i col·laboració ginecològi-
ca amb Nicaragua del Servei d’Obste-
trícia i Ginecologia de l’Hospital.
Aquesta col·laboració ha consistit a
rebre ginecòlegs nicaragüencs a l’hos-
pital tarragoní, amb estades de 4 a 6
mesos, per treballar en temes de reci-
clatge en ecografia obstètrica i gineco-
lògica, cirurgia vaginal i endoscòpica. 

El cicle té l’objectiu de donar a conèixer
tant al públic en general com als pro-
fessionals de la salut les diferents ini-
ciatives en el camp sanitari de la co -
operació internacional i fomentar acti-
tuds actives, solidàries i de participació
i sensibilització de la nostra societat.

Responsabilitat social corporativa



ICS · Camp de Tarragona 2009 17

El Joan XXIII envia 
material sanitari al Senegal

L’Hospital va aportar 15 llits, 2 llums de
quiròfan, 1 aparell de raigs X portàtil, 
1 microscopi i 55 cadires amb braç en la
recollida de material que va organitzar
l’Associació Cultural Senegalesa de
Salou. El material es va enviar a l’Hos-
pital de Touba i a tres centres mèdics.

Els enviaments de donacions per part
del centre hospitalari cap al Senegal
es van iniciar l’any 2004 i s’han repetit
el 2005, el 2007 i el 2009 gràcies a la
renovació del material del centre.

L’any 1994 l’Hospital Joan XXIII va ini-
ciar activitats solidàries amb la finalitat
de reunir professionals interessats a
treballar en temes de cooperació i soli-
daritat internacional. Aquestes es
financen a través de donacions dels
treballadors del centre i de la venda
d’objectes artesanals i donacions de
material privats en una fira que se cele-
bra al Nadal al vestíbul de l’Hospital.

PortAventura i els
personatges de Barrio Sésamo
acosten el Nadal al Joan XXIII

Per celebrar les festes de Nadal, els
nens hospitalitzats a l’Hospital Uni-
versitari Joan XXIII van rebre la visita
dels personatges de Barrio Sésamo,
Epi, Blas i Elmo, que els van fer regals

enmig d’un ambient d’il·lusió i espe-
rança.

Aquest acte solidari estava inclòs dins
del Pla de responsabilitat social cor-
porativa de PortAventura, que es basa
a enfocar la companyia als interessos
i les necessitats de l’entorn social i del
medi ambient.

L’ICS Camp de Tarragona i la
URV signen un conveni en
matèria de cooperació per al
desenvolupament

L’objectiu general de la signatura del
conveni de col·laboració entre l’ICS
Camp de Tarragona i la Universitat
Ro vira i Virgili (URV) en matèria d’ac-

cions de cooperació per al desenvolu-
pament, signat l’1 de setembre de
2009, és impulsar conjuntament acti-
vitats que contribueixin a la formació
de recursos humans i al foment de la
pau, la perspectiva de gènere i el res-
pecte al medi ambient i els drets
humans.

Específicament, es pretén establir un
marc de col·laboració en els àmbits de
la formació acadèmica, la transferèn-
cia de coneixement i tecnologia, i la
realització de projectes en l’àmbit de
la sensibilització i la cooperació per al
desenvolupament. Amb aquest objec-
tiu, s’organitzen els cicles dels Dijous
Cooperatius del Joan XXIII i diferents
accions d’intercanvi de coneixements
amb l’Hospital de Touba, al Senegal.
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Gestió econòmica
Execució del pressupost

Atenció Primària Camp de Tarragona 86.329.870,59 euros

Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII 125.263.916,50 euros

Total Gerència Territorial Camp de Tarragona 211.593.787,09 euros

Font: Direcció Econòmica i d’Organització de l’ICS.

Inversions i nous equipaments

Marina Geli inaugura el nou
centre de salut de Miami
Platja

La consellera de Salut, Marina Geli, va
inaugurar el 6 d’agost de 2009 el nou
centre de salut de Miami Platja. Geli
va destacar que l’Àrea Bàsica de Salut
de Mont-roig del Camp “explica molt
bé el tipus de territori que som, rural i
urbà, i amb una costa complexa”.

El centre, que ha suposat una inversió
de més de 2,5 milions d’euros i té una
superfície de 1.618 m2, dóna servei a la
població de Miami Platja i a l’incre-
ment poblacional de la zona durant
els mesos d’estiu. El nou centre inclou
medicina general, pediatria, odonto-
logia, atenció a la dona, rehabilitació i
transport sanitari.

Es climatitzen les habitacions
de la cinquena planta B 
del Joan XXIII

El mes de juliol es va instal·lar la clima-
tització de les habitacions i de la sala
de rehabilitació de la cinquena planta

B de l’Hospital. Es tracta d’un sistema
de refrigeració centralitzat amb
comandament individual que permet
augmentar la qualitat i el confort dels
pacients. L’any 2009 també es van fer
millores en la climatització del CAP
Torreforta-La Granja.

El CUAP de Reus 
amplia els espais

Des del gener de 2009 el Centre d’Ur-
gències en Atenció Primària de Reus
disposa d’un nou espai a la planta
baixa del CAP Sant Pere. L’ampliació
de la zona assistencial comprèn una
consulta polivalent, una zona de mit-
jana estada i observació, una sala de
personal, nous boxs i una Unitat d’A-
tenció a l’Usuari millorada. També s’ha
ampliat l’horari del Servei de Radiolo-
gia, que ara funciona les 24 hores del
dia, i s’ha instaurat la consulta de ges-
tió i resolució de la demanda per part
d’infermeria.

La Unitat de Diàlisi Peritoneal
amplia els espais

L’Hospital Universitari Joan XXIII ha
ampliat la Unitat de Diàlisi Peritoneal,
del Servei de Nefrologia, que és el ser-
vei de referència del programa d’aten-
ció a la insuficiència renal a les gerèn-
cies Camp de Tarragona i Terres de l’E-
bre, i és l’únic servei de les comarques
tarragonines que disposa de la diàlisi
peritoneal com a tècnica de diàlisi.

La diàlisi peritoneal és una tècnica de
tractament substitutiu renal per als
malalts amb insuficiència renal cròni-
ca terminal que permet al pacient

prosseguir amb la seva vida laboral i
familiar. Un objectiu prioritari del Ser-
vei de Nefrologia de l’Hospital Joan
XXIII és potenciar l’ús d’aquesta tècni-
ca de diàlisi, que en l’actualitat només
es fa a un 3% de tots els pacients en
tractament substitutiu renal.

Marina Geli posa la primera
pedra de les noves Urgències
del Joan XXIII

El 23 de gener de 2009, la consellera
de Salut, Marina Geli, acompanyada
de l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix
Ballesteros, de la gerent de l’Hospital
Universitari Joan XXIII, Pilar Gavilán, i
d’altres directius i professionals del
centre sanitari i de la Gerència Terri-
torial Camp de Tarragona, va col·locar
la primera pedra del que ha de ser el
nou edifici del Servei d’Urgències de
l’Hospital Universitari Joan XXIII.

L’any 2009 surt a licitació 
el projecte del nou 
CAP de Camp Clar

El 31 de març de 2009, l’empresa públi-
ca de la Generalitat Gestió d’Infraes-
tructures SAU va fer públic un anunci
al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya sobre la licitació del projec-
te del nou CAP Parc Sanitari Camp
Clar, que estarà situat al barri de
ponent de Camp Clar de Tarragona. 
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La Gerencia Territorial Camp de Tarragona es el organismo
de gestión de los servicios que el Instituto Catalán de la
Salud ofrece en este territorio. El Instituto Catalán de la
Salud es el mayor proveedor de servicios de salud del
Camp de Tarragona, así como del resto de Cataluña, y
desarrolla unos servicios sanitarios centrados en las
personas poniendo al paciente en el eje central de los
proyectos. El ICS Camp de Tarragona tiene la misión de
ser una empresa con un modelo de atención integrado
que incluya la atención primaria y la hospitalaria con
objeto de mejorar continuamente la calidad de los
servicios que ofrece. La Gerencia Territorial del ICS en el
Camp de Tarragona está encargada de la gestión del
Hospital Universitari Joan XXIII y de los centros
integrados en los servicios de atención primarios
Tarragona-Valls y Reus-Altebrat.

La Región Sanitaria Camp de Tarragona está situada en el
suroeste de Cataluña y tiene una extensión de 2.989,6
km2, con 85 km de costa. Comprende las comarcas del Alt
Camp, Conca de Barberà, Baix Camp, Baix Penedès,
Tarragonès y Priorat, con un total de 130 municipios y una
población de referencia de unas 600.000 personas, según
datos del Registro central de personas aseguradas (RCA).
Al igual que en el resto de Cataluña, la población se
concentra en pocos núcleos urbanos: cerca del 40% vive
en las ciudades de Reus y Tarragona. El Baix Camp y el
Tarragonès concentran tres cuartas partes de la población.

The Camp de Tarragona Regional Management is the
organization that manages the services that the Catalan
Health Institute provides in the Camp de Tarragona
region. The Catalan Health Institute (ICS) is the chief
healthcare provider in Camp de Tarragona and in the rest
of Catalonia, and provides people-centred healthcare
services in which the patient is the most important part of
all the projects. The mission of the ICS Camp de Tarragona
Regional Management is to be a company with an
integrated healthcare model that includes primary and
hospital care with the aim of constantly improving the
quality of its services. ICS Camp de Tarragona is in charge
of Hospital Universitari Joan XXIII and the centres that
form part of the Tarragona-Valls and Reus-Altebrat
primary care services.

The ICS Camp de Tarragona Healthcare Region is located
in the southwest part of Catalonia and has an area of
2,989.6 km2 with 85 km along the Mediterranean coast. It
covers the counties of Alt Camp, Conca de Barberà, Baix
Camp, Baix Penedès, Tarragonès and Priorat, which have a
total of 130 towns and a reference population of about
600,000 people according to the Central Registry of
Insured Parties (RCA). As in the rest of Catalonia, the
population is concentrated in metropolitan centres: nearly
40% live in the cities of Reus and Tarragona. Baix Camp
and Tarragonès Counties account for three quarters of the
population.
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