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A mb aquest recull d’activitats volem reconèixer la tasca que duen a terme, dia rere dia, tots els pro-
fessionals de l’Institut Català de la Salut; prop de 39.000 persones que han fet de la nostra institució

un referent mundial basat en l’assistència excel·lent. L’organització ha esdevingut el pal de paller del
model sanitari català forjat amb la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya, que tot just l’any 2015 ha ce-
lebrat el seu vint-i-cinquè aniversari.

L’esforç dels professionals ha aconseguit mantenir un gran nivell de qualitat i humanitat en l’assistència,
la docència i la recerca durant la crisi. La complicitat dels pacients ha estat bàsica per afrontar els difícils
escenaris d’aquest període, i el seu reconeixement a la feina dels professionals, com testimonien les en-
questes de satisfacció, ha estat clau. Des del vessant de la gestió, també s’ha fet un esforç important.
Les millores en els sistemes d’informació i en els processos interns han fet possible que avui la nostra or-
ganització sigui més eficient que mai.

Tot i així, encara tenim molt de camí per recórrer. Estem vivint una època apassionant. Les organitzacions,
la societat i el país s’enfronten a reptes majúsculs que només es podran superar si aposten per la parti-
cipació de les persones. Precisament, el foment de la participació dels professionals i dels ciutadans és
un dels reptes estratègics de l’ICS. En aquest sentit s’emmarquen projectes com ara el Cívics, l’Innòbics i
les iniciatives liderades des de la Direcció de Persones i Desenvolupament Professional per promoure el
protagonisme i la coresponsabilitat dels professionals a dins de l’organització, com és el Pla d’ordenació
de recursos humans. Durant l’any 2015 s’han assentat les bases d’alguns projectes que s’estan desenvo-
lupant al llarg d’aquest 2016.

En les pàgines següents trobareu més informació sobre aquestes iniciatives i sobre les activitats més des-
tacades que han dut a terme els nostres professionals durant l’exercici.

Aquesta memòria és el reflex del vostre compromís amb la sanitat pública catalana. Gràcies per fer-ho
possible.

David Elvira Martínez Candela Calle Rodríguez
President del Consell d’Administració de l’ICSDirectora gerent de l’ICS

U n cop més, en mirar enrere per avaluar les accions que hem fet l'any anterior, es fa palesa la impli-
cació i el compromís professional de les treballadores i els treballadors de la Gerència Territorial

de la Catalunya Central.

En una època de canvi —on el coneixement creix de forma exponencial, on les tecnologies ens faciliten
noves formes de treball,  on la participació de la ciutadania agafa cada cop més força i la sostenibilitat
del sistema esdevé fonamental—, és una fita clau per a l’organització que els nostres professionals,
l'actiu més important que tenim, s’hi sentin reconeguts.

El nostre objectiu és aconseguir una qualitat assistencial d'excel·lència per a la ciutadania d'Osona, del
Bages, del Berguedà, del Moianès i de l'Anoia. Totes, comarques amb singularitats i fortaleses. També
disposem de quatre hospitals de referència, gestionats  per diversos proveïdors, amb els quals hem de
treballar en xarxa i de forma col·laborativa per garantir la continuïtat assistencial i la seguretat clínica
en els territoris. 

El fet que el Pla de Salut reforci l'apoderament de l'atenció primària com a primer nivell assistencial i en
potenciï la resolució clínica ens ha de possibilitar adaptar-nos als nous reptes que suposen les necessitats
en salut de la nostra societat. Hem de transferir també el nostre coneixement mitjançant la Unitat Docent
Multiprofessional i amb projectes de recerca que reverteixin en la ciutadania. 

Finalment, només puc cloure aquest escrit agraint l'esforç i la col·laboració dels professionals de la Ca-
talunya Central.

Anna Aran Solé
Gerenta territorial de l’ICS a la Catalunya Central
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L’àmbit sanitari de la Catalunya Central comprèn les comarques de l’A-
noia, el Bages, el Berguedà, el Solsonès, el Moianès i Osona, a la província
de Barcelona. També abasta territori de les altres tres províncies de Cata-
lunya, amb quatre consultoris municipals a la província de Lleida, un
equip d’atenció primària a la de Tarragona i un consultori municipal a la
de Girona.

La Gerència Territorial Catalunya Central de l’Institut Català de la Salut,
amb seu administrativa a Sant Fruitós de Bages, la formen tres serveis d’a-
tenció primària: Anoia, Bages-Berguedà-Solsonès i Osona.

Dóna assistència d’atenció primària a 404.245 habitants, és a dir, al 79%
del total de la població. Els serveis assistencials en aquest territori es com-
ponen de 33 equips d’atenció primària, un dels quals penitenciari, que
presten atenció sanitària a 163 municipis en 148 centres de salut (39 cen-
tres d’atenció primària i 109 consultoris locals), que treballen conjunta-
ment amb 43 unitats de suport.

L’ICS a la Catalunya Central té formalitzades aliances estratègiques amb
els quatre hospitals de referència del territori (Althaia, Consorci Sanitari
de l’Anoia, Hospital Sant Bernabé i Consorci Sanitari de Vic) mitjançant
convenis marc de col·laboració. L’objectiu és establir un marc estable de
relació entre totes les institucions que afavoreixi les iniciatives de millora
conjunta dels serveis sanitaris a la població de referència, les quals s’in-
corporen en protocols de cooperació on queden definides les actuacions
conjuntes per a la realització d’activitats de prestació de serveis.

L’ICS a la Catalunya
Central

u
L’activitat 
en un dia 

Atenció primària

6.580 visites de medicina 
de família

1.074 visites de pediatria

4.143 visites d’infermeria

316 visites d’odontologia

158 visites de treball social

450 visites d’atenció
continuada 

51 visites del Programa
d’atenció domiciliària i
equips de suport (PADES)
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L’ICS a la Catalunya Central
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Anoia
EAP Igualada urbà

EAP Santa Margarida de Montbui
EAP Vilanova del Camí

EAP Anoia Rural
EAP Piera

EAP Capellades
EAP Calaf

Osona
EAP La Vall del Ges
EAP Lluçanès
EAP Manlleu
EAP Roda de Ter
EAP Sant Quirze de Besora
EAP Sant Hipòlit de Voltregà
EAP Santa Eugènia de Berga
EAP Tona
EAP Vic Nord

Berguedà
EAP Alt Berguedà

EAP Baix Berguedà
EAP Berga 

Bages
EAP Artés
EAP Cardona
EAP Plaça Catalunya | Manresa
EAP Sagrada Família | Manresa
EAPP Lledoners
EAP Montserrat

EAP Navàs-Balsareny
EAP Navarcles-Sant Fruitós-

Santpedor
EAP Sallent
EAP Sant Vicenç de Castellet
EAP Sant Joan de Vilatorrada
EAP Súria

Segarra

Conca de Barberà
EAP Santa Coloma de Queralt

Gerència Territorial 
Població assignada a l’AP 404.245

Superfície 5.230,04 km2

Municipis 163

SAP Anoia 
Població assignada a l’EAP 90.921

Superfície 1.240,96 km2

Municipis 42

■ 8 equips d’atenció primària (EAP)

■ 8 centres d’atenció primària

■ 31 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)
• 1 dispositiu aïllat o de muntanya
• 7 punts d’atenció continuada (PAC)

■ 1 centre d’atenció especialitzada

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

■ 1 unitat de salut internacional

SAP Bages-Berguedà-
Solsonès 
Població assignada a l’EAP 193.103

Superfície 3.556,21 km2

Municipis 72

■ 15 equips d’atenció primària (EAP)

■ 1 equip d’atenció primària penitenciària
(EAPP)

■ 22 centres d’atenció primària

■ 43 consultoris locals

■ 1 servei de diagnòstic per la imatge

■ 1 unitat d’atenció continuada i urgències de
base territorial (ACUT):
• 2 centres d’urgència d’atenció primària
(CUAP)
• 3 dispositius aïllats o de muntanya
• 12 punts d’atenció continuada (PAC)

■ 2 centres d’atenció especialitzada

■ 2 serveis d’atenció a la salut sexual i
reproductiva (ASSIR)

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

■ 1 unitat de salut internacional

SAP Osona 
Població assignada a l’EAP 119.271

Superfície 1.430,87 km2

Municipis 49

■ 9 equips d’atenció primària (EAP)

■ 9 centres d’atenció primària

■ 35 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)
• 2 dispositius aïllats o de muntanya
• 3 punts d’atenció continuada (PAC)

■ 1 centre d’atenció especialitzada

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

■ 1 unitat de salut internacional
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L’ICS a la Catalunya Central

Recursos assistencials

■ 32 equips d’atenció primària

■ 1 equip d’atenció primària penitenciari

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

■ 4 serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) 

■ 3 serveis de diagnòstic per la imatge

■ 1 unitat del Programa d’atenció domiciliària i equips de suport (PADES)
de gestió compartida amb la Fundació Sociosanitària de Manresa

■ 3 unitats de salut internacional 

Recursos estructurals

■ 39 centres d’atenció primària

■ 109 consultoris locals

■ 4 centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), 3 dels quals
de gestió compartida amb el Consorci Sanitari de l’Anoia,
l’Hospital Sant Bernabé i el Servei Integrat de Salut d’Osona

■ 22 punts d’atenció continuada (PAC)

■ 6 dispositius d’atenció urgent aïllats o de muntanya

■ 4 centres d’atenció especialitzada 

Moianès
EAP Moià-Castellterçol

Regió Sanitària 
de la Catalunya Central
Població 511.707

Densitat de població 82,16

Municipis 179

Superfície 6.228,04 km2
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Projectes estratègics

Neix un nou gestor documental: el Mapa de
processos 
Amb l’objectiu de millorar la gestió de tota la documentació que els pro-
fessionals necessiten en el seu dia a dia per portar a terme amb èxit les
seves tasques, neix el Mapa de processos, un gestor documental creat
amb programari propi integrat a la intranet.

El Mapa és una eina viva i dinàmica que permet incorporar totes aquelles
accions de millora que siguin necessàries. Així mateix, l’eina disposa d’al-
tres funcions al servei d’aquests gestors, com són la modificació o l’adap-
tació de la documentació, el resum gràfic de l’estat dels documents, el
sistema d’avís de caducitats, l’obertura a totes les UP, etc. L’entorn d’u-
suari destaca pel seu potent cercador.

El mes de desembre, el Mapa ja ha acollit un total de 252 procediments.

S’engega una avaluació sobre les
modificacions de les agendes de
programació de visites en cas d’absència
dels professionals 
Amb l’objectiu d’implementar a tots els equips d’atenció primària de
l’ICS a la Catalunya Central una bona gestió de les agendes que permeti
millorar l’activitat diària dels centres d’atenció primària, la insatisfacció
dels professionals i dels ciutadans i l’accessibilitat de la ciutadania als
serveis sanitaris, s’ha engegat un projecte estratègic de millora sobre el
sistema de gestió en cas de bloqueig o tancament de totes les agendes
dels serveis de medicina, de pediatria, d’infermeria, de treball social i
d’odontologia dels 151 centres d’atenció primària.

S’inicia un pla de formació perquè tots els
equips d’atenció primària incorporin
l’ecografia a la carta de serveis 
L’ICS aposta contínuament per augmentar la resolució dels equips d’a-
tenció primària i donar una millor atenció a la ciutadania, en aquest cas
amb la incorporació progressiva d’ecògrafs a la xarxa d’atenció primària.

Per poder interpretar les ecografies cal formació teòrica i pràctica, i la re-
alització d’un nombre determinat de pràctiques degudament tutelades.
En aquest context, l’ICS a la Catalunya Central ha iniciat un projecte es-
tratègic que consisteix en un pla de formació en ecografia fet pels pro-
fessionals de medicina, per tal d’incorporar aquesta prova a la carta de
serveis i així millorar la capacitat diagnòstica per als casos més habituals
que es presenten a les consultes.

El pla formatiu s’ha portat a terme mitjançant la col·laboració del Servei
de Diagnòstic per la Imatge de Hospital Universitari Germans Trias. 

Projectes estratègicsu

Un projecte per a la
millora tecnològica
és la clau per
augmentar la
capacitat
diagnòstica de
l’atenció primària
de la Catalunya
Central
Per augmentar la capacitat
diag nòstica de l’atenció pri-
mària de l’ICS a la Catalunya
Central, la Gerència ha iniciat
un projecte per millorar la re-
solució de les patologies d’hi-
pertensió arterial, la malaltia
pulmonar obstructiva crònica,
la diabetis, la insuficiència car-
díaca, la patologia d’otorino-
laringologia i l’atenció al pa-
cient crònic complex, totes elles
prevalents en l’atenció primà-
ria.

El projecte consisteix a millorar
l’adequació del nombre i el ti-
pus de proves diagnòstiques
via producte intermedi.
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Activitat assistencial

Activitat assistencialu

Activitat d’atenció primària
% variació 

Total 2015/2014

Visites EAP 3.030.817 3,5

Medicina de família 1.625.155 5,9

Visites presencials Al centre 1.226.363 0,2
A domicili 42.458 6,7

Visites no presencials Telefòniques 166.020 5,9
Telemàtiques 190.314 66,4

Pediatria 265.290 -1,1

Visites presencials Al centre 240.052 -2,2
A domicili 157 -42,5

Visites no presencials Telefòniques 17.422 -7,6
Telemàtiques 7.659 118,0

Infermeria 1.023.391 1,0

Visites presencials Al centre 835.953 -2,0
A domicili 75.278 -60,9

Visites no presencials Telefòniques 72.206 -10,9
Telemàtiques 39.954 69,8

Odontologia 77.969 -2,4

Visites presencials Al centre 74.212 -2,0
A domicili 212 -60,9

Visites no presencials Telefòniques 2.813 -10,9
Telemàtiques 732 69,8

% variació 
Total 2015/2014

Treball social 39.012 15,2

Visites presencials Al centre 20.602 7,8
A domicili 3.042 6,3

Visites no presencials Telefòniques 14.117 23,8
Telemàtiques 1.251 161,2

Visites atenció continuada i urgent 164.202 0,6

Visites presencials Al centre 148.667 0,4
A domicili 12.386 5,2

Visites no presencials Telefòniques 3.149 -5,4

Visites PADES 12.478 -10,3

Visites presencials Al centre 3.678 -6,8
A domicili 3.868 -18,7

Visites no presencials Telefòniques 4.932 -5,4

Salut internacional

Pacients atesos 2.005 23,31
Visites de viatgers 2.005 23,31
Vacunacions 4.392 65,74

Font: SIAP i PROSICS.
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Estratificació de la població assignada
atesa pels equips d’atenció primària
de l’ICS a la Catalunya Central
Els grups de morbiditat ajustats (GMA) són un sistema d’agrupació de mor-
biditat desenvolupat en el nostre entorn sanitari que permet classificar les
persones ateses en grups homogenis a partir dels seus problemes de salut.
Aquests grups són excloents (és a dir, que cada persona queda classificada
en un únic GMA), tenen en compte la multimorbiditat (especialment en ma-
lalties cròniques) i assignen a cada individu un nivell de complexitat deter-
minat. Això permet estratificar la població segons les seves necessitats
assistencials.

Tot i que suposen una petita part de la població, els malalts inclosos en es-
trats superiors de risc representen un impacte molt elevat respecte del con-
sum total de recursos assistencials (hospitalitzacions, visites o despesa en
farmàcia). A mesura que augmenta l’edat, el risc clínic creix.

Estratificació basada en GMA

1,01

4,15

15,62

30,64

48,58

50,8

22,0

8,9

3,8

1,7

33,19

21,11

12,52

6,77

2,96 

1.138,29

762,88 

370,34

91,35

12,56

Ingressos urgents (%)Població (%) Mitjana anual 
de visites al CAP

Despesa anual 
de farmàcia 

per pacient (€)

E5 Risc molt altE4 Risc altE3 Risc moderatE2 Risc baixE1 Risc molt baix

Risc per grups d’edat

0-9 
anys

10,6%

10-19 
anys
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20-29 
anys

9,6%

30-39 
anys

14,7%

40-49 
anys

15,8%

50-59 
anys

14,0%

60-69 
anys

10,8%

70-79 
anys

7,5%

80 anys 
o més

7,0%

Percentatge sobre el total de la població
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60.000

45.000

30.000

15.000

0
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Activitat assistencial

EQA: una eina per millorar la qualitat
assistencial
L’Estàndard de qualitat assistencial (EQA) és una eina d’avaluació de la qua-
litat de l’activitat assistencial dels equips d’atenció primària que consta de
112 indicadors clínics, 29 dels quals referits a la qualitat diagnòstica. L’eina
també inclou indicadors referents a prevenció quaternària, és a dir, els casos
de prescripcions mal indicades. Durant l’any 2015, gràcies a les propostes
realitzades pels professionals, s’han afegit millores en aquests indicadors.
Aquest any també s’han integrat dins dels EQA els indicadors de l’Estàndard
de qualitat diagnòstica (EQD).

Resultats dels indicadors d’EQA més destacats

Pacients amb bon control % sobre el total de casos

Malaltia cardiovascular

Tractament amb antiagregants o anticoagulants en la fibril·lació auricular 4.844 88,7%

Bon control del tractament amb anticoagulants 3.272 90,9%

Tractament antiagregant en cardiopatia isquèmica i accident vascular cerebral 10.966 96,6%

Control del colesterol LDL en cardiopatia isquèmica i accident vascular cerebral 5.645 67,1%

Tractaments amb blocadors ß de la cardiopatia isquèmica i la insuficiència cardíaca 6.093 73,4%

Diabetis mellitus tipus 2

Cribratge del peu diabètic 14.010 70,1%

Control de l’hemoglobina glicosilada 14.197 71,0%

Cribratge de la retinopatia 10.885 77,9%

Factors de risc cardiovasculars 

Control de la tensió arterial 24.661 73,6%

Control del colesterol LDL en pacients amb risc cardiovascular alt 2.134 72,8%

Risc cardiovascular baix amb hipolipemiants mal indicats 10.401 7,7%

Activitats preventives 

Reducció del consum d’alcohol en bevedors de risc 1.779 48,6%

Reducció de pes en obesitat i sobrepès 14.981 35,5%

Millora de l’activitat física en sedentaris amb factors de risc cardiovascular 7.225 48,9%

Cribratge de l’obesitat entre els 6 i 14 anys 29.025 83,0%

Cribratge d’hàbits tòxics en adolescents 2.815 77,4%

Vacunacions 

Cobertura de la vacunació antitetànica en majors de 39 anys 117.813 72,0%

Cobertura vacunal sistemàtica infantil 53.065 93,3%

Cobertura de la vacunació antigripal en infants de risc 949 31,3%

Vacunació de la grip en majors de 59 anys 43.429 48,6%

Vacunació de la grip en població de risc 4.876 22,7%

Atenció domiciliària 

Valoració integral 2.590 96,9%

Valoració del risc d’úlceres per pressió 2.524 98,6%

Indicadors de qualitat diagnòstica 

Qualitat del diagnòstic de la diabetis mellitus tipus 2 32.585 96,2%

Adequació diagnòstica de la hipertensió arterial 2.042 63,2%

Adequació diagnòstica de la hipercolesterolèmia 2.075 76,2%

Adequació diagnòstica de la malaltia respiratòria 26.828 67,9%

Adequació diagnòstica de la malaltia cardiovascular 3.350 41,5%
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Resultats dels indicadors de l'EQA corresponents a prevenció quaternària

Pacients en situacions millorables % sobre el total de casos

Noves estatines mal indicades 1.604 1,0%

Inadequació de la prevenció de la gastropatia amb inhibidors 
de la bomba de protons (omeprazole, lansoprazole, esomeprazole, etc.) 17.633 53,9%

Tractament mal indicat en l’osteoporosi amb baix risc de fractura 2.754 1,6%

Ús incorrecte de la prova de l’antigen prostàtic específic (PSA) 7.336 17,3%

L’ICS a la Catalunya Central redueix en un 43% les
redundàncies terapèutiques

Els professionals mèdics de l’ICS a la Catalunya Central han reduït durant el 2015 en 683 el nombre de casos de
redundàncies terapèutiques, la qual cosa representa una disminució del 43% respecte a la xifra de l’any passat.
També han resolt 419 contraindicacions relacionades amb alguns fàrmacs amb notificacions de l’Agència Espa-
nyola de Medicaments i Productes Sanitaris (un 49% menys) i han dut a terme 573 accions de desprescripció en
pacients amb polimedicació. Això ha estat possible gràcies a l’eina Self-Audit de l’ECAP, que és una aplicació
que permet als facultatius de l’ICS la revisió sistemàtica de la prescripció farmacèutica realitzada als pacients.

D’altra banda, durant l’any 2015 el mòdul de Prescripció farmacèutica segura de l’ECAP (PREFASEG) ha començat
a mostrar avisos als facultatius si prescriuen la dosi màxima autoritzada a un pacient, cosa que també ha permès
augmentar la seguretat clínica.

Gener Juny Desembre

Polimedicats

0

500

1.000

1.500

2.000

Duplicitats Alertes de contraindicacions

850
786
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1.577
1.472
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1.695
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Unitat de Farmàcia d’Atenció
Primària Catalunya Central
De la Unitat de Farmàcia d'Atenció Primària de la Catalunya Central de-
penen 76 farmacioles i 95 centres de vacunació (de l'ICS i d'entitats pro-
veïdores alienes) als quals subministra medicació i vacunes. També
coordina i promou una política d'ús del medicament homogènia, i in-
forma i forma els seus professionals. La Catalunya Central té una Guia
farmacoterapèutica de fàrmacs que inclou 95 principis actius de medica-
ments (133 presentacions diferents) i 23 tipus de vacunes (36 presenta-
cions diferents). També mereixen un comentari especial les sessions que
els farmacèutics d'atenció primària imparteixen en els EAP respectius de
referència. Són sessions d'actualització i informatives sobre qüestions
d'interès relacionades amb l'ús del medicament. Durant el 2015 se n’han
fet 46 (37% a l'Anoia, 48% al Bages-Berguedà, 15% a Osona).

Pel que fa a l'aprovisionament de la Unitat, s'observa com la tendència
en el nombre de compres de medicaments ha disminuït una mica, mentre
que la de les vacunes ha augmentat lleugerament. En relació amb l'apro-
visionament dels centres de salut, destaca un petit decrement en el nom-
bre de comandes de medicaments i un augment significatiu de les de
vacunes. El nombre de comandes urgents de medicaments i vacunes ha
disminuït considerablement, especialment les primeres. 

La Unitat de Farmàcia dóna suport als centres de salut en relació amb la
gestió de les caducitats. Mensualment s'informa sobre els tipus de medi-
caments servits que caducaran en el decurs dels quatre mesos següents
per tal que es faci una recerca activa de la seva possible presència al cen-
tre i se sol·liciti el bescanvi a la Unitat de Farmàcia o bé es recondueixin
a altres punts del mateix centre si se'n preveu el consum. 

Pel que fa a les vacunes, s'informa de manera més precisa d'aquelles que
estan presents a l'estoc del centre i que caducaran properament. Cal con-
tinuar intercedint en la reducció del nombre de medicaments i vacunes
caducades, tot i que el descens continua sent destacable. El decrement
de les sol·licituds de bescanvi de medicaments i vacunes és conseqüència
de la millora en la gestió dels estocs que es consolida any rere any.
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2015                                                                       2014

Medicaments (M) Vacunes (V)          Medicaments (M) Vacunes (V)

Nre. Import Nre. Import                 Nre.     Import              Nre. Import

Aprovisionament del Servei de Farmàcia                                                                

Comandes a proveïdors 439 161.350 136 3.176.734                    452     196.530                  119 3.460.328

Aprovisionament dels centres                                                                

Comandes mensuals rebudes 805
163.465

976
3.503.871

                    820     
178.373

                 933
3.486.900

Comandes urgents rebudes 151 333                     243                                   370

Unitats d’M i V totals servides 
a les comandes 322.721 – 211.145             318.782                –           210.527 –

Files de comanda totals 
d’M i V preparades 23.322 – 8.113               24.806                –               8.463 –

Comandes d'estupefaents 308 647 – 299                    299            717                      – –

Kits avortament administrats 444 6.867 – –                    272         4.026                      – –

Seguiment de les caducitats 
al Servei de Farmàcia                                                                

Tipus diferents d’M i V que caducaran 
d'aquí a 4 mesos informats als centres1 238 – 190                    266                –                  255 –

Gomets vermells enganxats a les unitats 
d’M i V que caducaran en el decurs dels 
propers 12 mesos2 12.767 – 1.111                 2.522                –               2.021 –

Seguiment de les caducitats als centres                                                                

Unitats d’M i V caducades 1.521 4.492 196 5.564                 2.173         7.863                  247 3.920

Unitats d’M i V deteriorades 346 1.940 14 242                    442         2.468               2.547 27.288

Unitats d’M i V que s'ha sol·licitat/
acceptat bescanvi3 1.184/814 – 975/933       4.834/4.509                –     1.343/1.311 –

Adequació d'estocs als centres                                                                

M i V sol·licitats d'alta als petitoris 166 7                    260                –                    27 –

M i V sol·licitats de baixa als petitoris 65 9                     213                                       9

M i V que s'ha sol·litat modificar 
l'estoc (augment o disminució) als petitoris 1.351 63                  3.190                                   200

Alteració del manteniment de la cadena 
de fred als centres                                                                

Trencaments cadena fred4 – – 45 9.410                         –                –                    33 50.472

Import: en euros.

1. Mensualment s'edita un informe de tipus de medicaments i vacunes distribuïts que caducaran en quatre mesos.

2. La UF marca amb un gomet vermell els medicaments i/o vacunes que distribueix i caduquen en el decurs dels propers dotze mesos.

3. Els centres poden sol·licitar retornar/bescanviar els medicaments i vacunes que caducaran en quatre mesos si estimen no utilitzar-los. Si hi ha possibilitat
de reconduir-los a un altre centre, la Unitat de Farmàcia accepta el bescanvi per unitats amb caducitat més llarga.

4. L'import correspon al valor de les pèrdues immediates un cop es produeix el trencament de la cadena de fred.
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Els ASSIR del Bages i Osona endeguen una
consulta de tabaquisme per a dones
gestants
Llevadores i professionals de ginecologia que formen part dels ASSIR del
Bages-Solsonès i d’Osona han posat en marxa una consulta especialitzada
per ajudar les dones embarassades a deixar de fumar. L’objectiu d’aquest
nou servei és aprofitar el seguiment de l’embaràs per acompanyar la dona
i a la seva parella en el procés de deshabituació tabàquica.

L’EAP Plaça Catalunya | Manresa comença
un projecte per millorar la salut bucodental
dels infants
Professionals d’odontologia i de la Comissió de Salut Comunitària de
l’EAP Plaça Catalunya | Manresa han treballat amb pares, mares i amb la
comunitat educativa de l’Escola pública Sant Ignasi de Manresa, un pro-
jecte transversal per establir mesures de prevenció que permetin millorar
la salut bucodental dels més petits, davant el progressiu increment que
s’ha observat en les càries en dentició temporal.

El projecte consisteix en una campanya de prevenció amb material didàc-
tic i suport als mestres de P-3 amb l’objectiu de reforçar els hàbits salu-
dables en alimentació i higiene bucal; promoure els hàbits alimentaris
saludables i millorar la higiene bucodental en nens i nenes de tres anys
mitjançant tallers per a pares i mares, i promoure l’hàbit del raspallat
dental diari amb dentifrici fluorat. 

Les unitats funcionals de seguretat del
pacient garanteixen la política de seguretat
al territori
Enguany, s’han posat en marxa les unitats funcionals de seguretat del pa-
cient amb l'objectiu general d'impulsar i vetllar les mesures de seguretat.
Aquestes unitats estan estructurades en tres nivells: territorial, SAP i EAP,
cadascuna de les quals amb funcions específiques d’acord amb el seu ni-
vell funcional.

Tenint en compte que la notificació d'incidents és vital per implantar me-
sures correctores o de prevenció, es disposa de dos programes informàtics
on recollir aquestes notificacions: el GLPI i el TPSC Cloud. El primer és un
programa propi que disposa de diversos formularis en funció de les ca-
racterístiques de l'esdeveniment que cal notificar i que, entre d'altres,
són de qualitat i seguretat, i el segon és de contínuum assistencial.

Es constitueix la
Comissió de
Qualitat i Seguretat
del pacient

El mes d’abril, s’ha constituït la
Comissió de Qualitat i Segure-
tat del pacient. Aquesta Co-
missió està formada per un
equip de millora permanent
que promou, gestiona, plani-
fica, monitoritza, dinamitza,
informa, integra i coordina les
activitats de millora, encami-
nades sempre cap a una pràc-
tica més segura i amb més
qualitat. Es reuneix periòdica-
ment per avaluar les línies de
treball seguides i marcar-ne de
noves. 

Una aliança permet
millorar l’atenció
oftalmològica dels
pacients geriàtrics

L’Equip de Suport a Residències
de l’ICS al Bages i el Servei d’Of-
talmologia d’Althaia han esta-
blert un circuit de coordinació
per adequar el tractament i la
necessitat de seguiment ambu-
latori a les persones institucio-
nalitzades en residències gerià-
triques que pateixen una pato-
logia oftalmològica crònica, com
ara glaucoma, ull sec, cataractes
i retinopaties. Al mateix temps,
s’aprofita per descriure el nivell
funcional i cognitiu dels pacients
afectats per realitzar-los el diag -
nòstic situacional.
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Un nou circuit entre serveis millora
l’atenció a les persones més vulnerables de
la comarca del Bages
El Servei d’Atenció Primària Bages-Berguedà-Solsonès, el Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM) i Serveis Socials municipals han acordat un circuit
per millorar la comunicació i la coordinació entre serveis per afavorir el
contínuum assistencial en cas de detecció de situacions de vulnerabilitat
social, és a dir, situacions d’alerta de risc social que necessiten actuació
social i sanitària, com ara la soledat, la demència, la desorientació, l’eno-
lisme i les males condicions de l’habitatge.

Es constitueix la Comissió d’Ètica
assistencial
El mes de setembre s’ha constituït la Comissió d’Ètica Assistencial de l’ICS
a la Catalunya Central. Integrada per 26 professionals de diferents disci-
plines. 

Aquesta Comissió té com a objectius: ser un espai de diàleg i consulta
tant per als professionals com per a la ciutadania; formar en ètica
assistencial tant els membres de la Comissió com la resta de professionals
i de la ciutadania; ajudar a detectar aquelles situacions i problemàtiques
ètiques que es produeixen en la pràctica diària, i elaborar protocols i
pautes d’actuació que ajudin a treballar des del vessant de l’ètica assis-
tencial.

L’ICS a Osona inicia un circuit de
coordinació per a l’atenció a la víctima de
violència de gènere
Professionals de l’Atenció Continuada d’Urgències Territorial (ACUT) i de
treball social del Servei d’Atenció Primària Osona han consensuat un cir-
cuit de contínuum assistencial per a aquelles persones que acudeixen a
l’ACUT i que han estat objecte de violència de gènere.

El circuit permet garantir els processos assistencials establerts en els pro-
tocols d’actuació davant de situacions de violència de gènere, evitar si-
tuacions d’escalada en situacions de sospita i fer l’acompanyament tant
a les víctimes com al seu entorn familiar. 

Neix amb èxit el Pla
de qualitat i
seguretat per assolir
la millora contínua

El document recull quins són
els objectius de millora a partir
de l’anàlisi de les àrees de mi-
llora de cada procés assisten-
cial i de suport. És el pla
funcional on es concreta la po-
lítica de qualitat del territori,
que compromet de la mateixa
manera la Gerència i tots els
equips i àmbits d’atenció.
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Ciutadaniau

Els equips d’atenció primària organitzen
caminades saludables 
Gairebé la totalitat dels equips d’atenció primària han organitzat al llarg
de l’any diferents caminades adaptades a les característiques de la pobla-
ció per conscienciar-la de la necessitat de l’exercici físic. Algunes han estat
sortides de marxa nòrdica, una pràctica gens agressiva per a les articula-
cions i que serveix per treballar també la part superior de cos. Les rutes
han estat escollides i supervisades per professionals sanitaris que acom-
panyen els participants en les caminades. 

Berga organitza sortides al bosc per pal·liar
la fibromiàlgia i la fatiga crònica 
L’EAP Berga ha dut a terme aquesta iniciativa pionera al nostre territori
per pal·liar els símptomes de la fibromiàlgia i la fatiga crònica. Amb el
nom “Banys de bosc”, aquesta activitat consisteix a organitzar sortides pe-
riòdiques adreçades a persones afectades per visitar entorns naturals no
estressants. 

S’imparteixen sessions d’intervenció
comunitària intercultural 
L’EAP Montserrat ha organitzat per a la població magrebina de Monistrol
de Montserrat i Castellbell i el Vilar un taller sobre el funcionament de la
seva carta de serveis, amb objectiu d’establir i facilitar vies de comunicació
amb aquesta comunitat.

D’altra banda, l’EAP Vic Nord ha participat en un projecte d’intervenció
comunitària intercultural per facilitar la cohesió social, l’educació sanità-
ria i la promoció d’hàbits saludables. 

Premien dues
experiències de
l’EAP Santa Eugènia
de Berga 

El grup de treball sobre el
tabac de l’EAP Santa Eugènia
de Berga ha guanyat el Premi
Osona contra el càncer pel tre-
ball sobre l’experiència grupal
del Taller per deixar de fumar.
D’altra banda, un estudi sobre
l’evolució del tractament
sobre la diabetis mellitus de
tipus 2 ha estat guardonat en
la categoria de treballs inèdits
amb un Premi Sanitat Osona.

Un projecte que es
porta a terme a
Sallent rep un
prestigiós premi de
salut comunitària

Un grup de professionals de
l’EAP Sallent ha rebut el I Premi
Albert Ramos que atorga la
Societat Catalana de Medicina
Familiar i Comunitària per a
projectes de salut comunitària.
El premi ha estat atorgat per
la creació dels “Dinars acom-
panyats”, que asseguren que
persones susceptibles d’exclusió
accedeixin al servei de dinar
del Casal de la Gent Gran de
Sallent.
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A la Catalunya Central s’imparteixen
múltiples activitats de promoció i
prevenció de la salut 
Els equips d’atenció primària han impartit a la ciutadania d’arreu del ter-
ritori múltiples activitats de promoció i prevenció de la salut, consells i
hàbits saludables mitjançant xerrades i tallers, articles de salut i col·labo-
ració amb les entitats locals amb l’objectiu de millorar la salut de la po-
blació.

S’han organitzat tallers sobre alimentació; concursos de dibuix per a es-
colars relacionats amb la salut, la malaltia i la prevenció; formació en res-
suscitació cardiopulmonar i primers auxilis a escolars, mestres i a la
ciutadania en general, entre d’altres.

S’han impartit xerrades sobre diabetis i obesitat, medicaments i seguretat,
càncer, urgències i emergències, hipertensió arterial, deshabituació del
tabac, l’envelliment saludable, autocura i malalties cròniques, prevenció
d’accidents, el contingut de la farmaciola, etc. 

En el marc del programa Salut i escola, professionals de diferents equips
d’atenció primària s’han acostat als escolars dels instituts de secundària
del territori per impartir xerrades que tracten temàtiques relacionades
amb l’àmbit de la salut que poden interessar-los especialment, com ara
sexualitat i malalties de transmissió sexual, tabaquisme, drogues, alcohol,
autoestima, etc. 

Cinc equips organitzen grups
psicoeducatius 
Cinc d’equips d’atenció primària han organitzat al llarg de 2015 quinze
edicions de grups psicoeducatius per a persones afectades d’angoixa, de-
pressió, hipertensió, estrès i fibromiàlgia. Els participants, conduïts per
professionals de medicina i d’infermeria, s’han reunit per adquirir eines i
recursos, com ara el mindfulness, per aprendre a gestionar i controlar els
símptomes de la seva malaltia. 

Els EAP donen
suport a la Marató
de TV3

Diferents equips d’atenció pri-
mària del territori han donat
suport i han col·laborat amb
La Marató de TV3 oferint xer-
rades a la ciutadania i altres
activitats.

Enguany, l’EAP La Vall del Ges
ha acollit una gravació del
Programa Pacient Expert Cata-
lunya en diabetis que s’ha
emès durant la retransmissió
de La Marató.

L’ICS a la Catalunya
Central estrena nou
web 

El nou web que substitueix
l’anterior blog, amb un dis-
seny més àgil que pretén mi-
llorar la comunicació entre els
usuaris i els professionals, ha
incorporat, entre d’altres, les
dades de contacte i informa-
ció de tots els centres i equips
d’atenció primària i la seva
geolocalització. 
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Els usuaris valoren amb un notable
l’atenció primària
Enguany s’ha portat a terme la cinquena edició de l’estudi de satisfacció
d’atenció primària de medicina general i infermeria. Els usuaris i usuàries
dels CAP de l’ICS a la Catalunya Central han atorgat una puntuació global
d’un 8,06 sobre 10, puntuació lleugerament superior a la del 2012, que
va ser d’un 8. Dels 32 equips d’atenció primària, 17 han obtingut una va-
loració superior a 8, i a 31 equips els han atorgat un grau de fidelitat de
més del 85%. Un 89,4% dels enquestats, en cas de poder escollir, torna-
rien al mateix CAP. Els deu equips d’atenció primària més ben puntuats
han estat:

Grau satisfacció global Fidelitat %

EAP Baix Berguedà 8,56 93,4

EAP Sant Quirze de Besora 8,39 93,7

EAP Santa Eugènia de Berga 8,36 91,1

EAP Santa Coloma de Queralt 8,35 88,6

EAP Sallent 8,35 93,8

EAP Sagrada Família Manresa 8,34 97,5

EAP Súria 8,34 91,3

EAP Alt Berguedà 8,33 91,1

EAP Anoia Rural 8,31 90,1

EAP Lluçanès 8,29 94,9

ICS Catalunya Central 8,06 89,6

Catalunya 7,94 88,9        

La difusió de
notícies a través
dels mitjans de
comunicació i les
xarxes socials,
canals fonamentals
per informar la
ciutadania 

La difusió dels projectes i les
activitats assistencials, docents
i de recerca mitjançant la in-
formació proactiva als mitjans
de comunicació i les xarxes so-
cials és un objectiu de la insti-
tució. El 2015 s’han emès 68
comunicats de premsa repar-
tits entre els tres territoris que
formen la Catalunya Central
(Anoia, Bages-Berguedà-Sol-
sonès i Osona) que han tingut
una àmplia cobertura en
premsa escrita, ràdio, televisió
i mitjans digitals.

Pel que fa a les xarxes socials,
el 2015 el Twitter de la Gerèn-
cia Territorial Catalunya Cen-
tral ha arribat als 3.477
seguidors i s’han aconseguit
1.782 seguidors fidelitzats a
Facebook, 1.140 més respecte
de l’any passat. El blog ha
rebut 19.035 visites i s’hi han
publicat 102 articles.

Enguany, s’ha ampliat la xarxa
amb l’obertura d’un blog i un
compte de Twitter de l’EAP
Plaça Catalunya | Manresa i un
blog de l’EAP Vic Nord, i la
Unitat Docent de la Catalunya
Central ha inaugurat un espai
propi al blog de la Gerència
Territorial Catalunya Central.
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Una investigadora guanya la 4a
convocatòria d’Ajuts SIDIAP per un treball
sobre esclerosi múltiple
M. Àngels Passarell Bacardit, de l’EAP Plaça Catalunya | Manresa, ha estat
la guanyadora de la 4a convocatòria d’Ajuts SIDIAP 2014 pel projecte de
recerca Impacte de l’esclerosi múltiple i la seva comorbiditat en l’atenció
primària a Catalunya. Els resultats d’aquesta investigació aportaran una
informació molt útil per a la planificació d’estratègies preventives de les
malalties que poden influir negativament en l’evolució de l’esclerosi múl-
tiple i en la qualitat de vida del pacient.

Cinc professionals reben premis per la seva
trajectòria professional
Antoni Garde Garde i Carme Cases Jové han rebut el guardó a l’Excel·lèn-
cia Professional que atorga el Col·legi de Metges de Barcelona (COMB). 

Atorgats per la delegació al Bages del COMB, Isabel Roig Grau ha rebut
el Premi Metge Bagenc 2015, i el guardó al metge jove de més projecció
a la comarca ha estat per a Connie Leey Echevarria.

D’altra banda, Núria Camprodon Tuneu ha estat una de les receptores
del Premi a la Qualitat en Institucions Sanitàries en nom de l’aliança
d’hospitals Els Quatre Gats, d’atenció social i participació d’equips de
salut, que ha atorgat la Fundació Avedis Donabedian.

Els professionals d’urgències d’atenció
primària es troben a l’Anoia per debatre
com millorar l’atenció als pacients
Prop d’un centenar de professionals dels equips d’atenció primària s’han
trobat a Santa Margarida de Montbui per celebrar la 3a Jornada d’Ur-
gències d’Atenció Primària i posar en comú experiències i estratègies per
a l’atenció urgent. Enguany aquesta Jornada ha tractat sobre l’abordatge
dels pacients d’edat avançada afectats de diferents patologies cròniques.

130 professionals es reuneixen a Vic per
millorar l’atenció a les dones amb
alteracions del sòl pelvià
L’ICS a Osona i l’Hospital Universitari de Vic han organitzat una jornada
amb l’objectiu d’actualitzar els coneixements sobre el sòl pelvià i com-
partir experiències. Setze ponents han presentat els seus treballs, s’han
promogut espais per al col·loqui i el debat, i s’ha explicat que el Servei
d’Atenció Primària Osona, el Servei d’Atenció a la Salut Sexual i Repro-
ductiva i l’Hospital estan treballant en l’aplicació d’un nou protocol con-
junt d’actuació que ha de permetre millorar les accions preventives, la
detecció precoç i l’atenció a la pacient amb aquesta patologia.

Entre els assistents, hi han participat professionals de diverses especiali-
tats, com ara ginecologia, urologia, cirurgia digestiva, infermeria, fisio-
teràpia, infermeria quirúrgica i llevadoria d’arreu de Catalunya.

Professionalsu

1.493
professionals

1.146
dones

347
homes

438
facultatius

581
infermeria 

i altres 
professions 
sanitàries

69
residents

410
gestió 

i serveis
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Professionals jubilats reben un homenatge
El mes de desembre, una trentena de professionals jubilats s’han reunit
per celebrar l’acte d’homenatge que la institució ha organitzat per agrair-
los la seva professionalitat i dedicació durant la seva vida laboral a l’ICS. 

Durant l’acte, en què també s’han entregat els premis del IV Concurs de
relat breu de salut, alguns jubilats han gravat vídeos en els quals han ex-
plicat com ha estat la seva trajectòria professional a l’ICS i algunes anèc-
dotes. Una jubilada ha fet un breu parlament d’agraïment en nom dels
seus companys.

Se celebra la V Jornada d’Atenció Primària
al Món Rural
El mes de juny, Berga ha acollit una nova edició de la Jornada sota el lema
“Madurant el segle XXI: de l’adolescència a l’envelliment”, en què s’han
presentat més de 80 treballs científics en format pòster. La V Jornada ha
reunit 155 professionals d’atenció primària d’arreu de Catalunya.

Els professionals valoren la intranet com
l’eina més rellevant de comunicació
interna
Al llarg de 2015, la intranet ha rebut 856.302,visites, cosa que permet afir-
mar que és l’eina de comunicació interna més rellevant, útil i necessària
per als treballadors i treballadores del territori. La intranet s’actualitza
diàriament amb notícies d’interès i amb els documents que cada direcció
hi publica. Enguany, s’hi han publicat 428 nous documents, 1.223 novetats
i activitats i 347 notícies sobre l’ICS i el sector sanitari.

Com a novetats, cal destacar el Mapa de processos de qualitat i seguretat,
les preguntes més freqüents de Recursos humans i la nova distribució de
l’apartat Formació.

Quasi la totalitat
dels professionals
reben formació
continuada
L’any 2015, més del 99% de
professionals ha fet algun tipus
de formació. El total d’hores
ofertes ha estat de 1.897,5, un
100% més respecte de l’any
2014, cosa que ha estat possible
gràcies a l’augment de la for-
mació no presencial a través
del Campus virtual de l’ICS. En
total, s’han realitzat 152 cursos,
amb 303 edicions i 4.875 ins-
cripcions, un 34% més respecte
de l’any passat, que correspo-
nen a 1.533 professionals for-
mats.

1.897,5 hores de formació

152 cursos

303 edicions

4.875 inscripcions

1.533 professionals
formats

Activitat de la
Unitat Bàsica de
Prevenció

381 vacunacions

1.171 treballadors que han
rebut formació

1.506 treballadors que han
rebut informacions
preventives

41 plans d’emergència

5 avaluacions de riscos
ergonòmics
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Recerca i docènciau

La Unitat de Suport a la Recerca supervisa
17 estudis 
Enguany, s’han presentat disset treballs supervisats per la Unitat de Su-
port a la Recerca, entre els quals n’hi ha cinc de final de formació dels re-
sidents de les especialitats de medicina de família i llevadores, que
abasten diferents aspectes de la medicina i la salut des de la prevenció
d’infeccions puerperals i neonatals, o la prevalença de càncer de mama a
la Catalunya Central. 

El Programa Pacient Expert Catalunya® en
diabetis de tipus 2 millora el coneixement
de la malaltia 
Els primers resultats de l’assaig clínic controlat que s’ha impulsat des de
la Gerència Territorial Catalunya Central sobre el Programa Pacient Expert
Catalunya® (PPE-Cat®) en diabetis mellitus de tipus 2 i que va comptar
amb el reconeixement del Premi de Recerca del Col·legi Oficial d’Infer-
meria de Barcelona de l’any 2012 demostren una millora en el coneixe-
ment de la malaltia, una millora en els estils de vida, un augment del
nombre de dies que es fa exercici físic i un augment del nombre de dies
que es fa cura dels peus. Aquestes millores es mantenen als dotze mesos
de finalitzar la intervenció.

Tots els especialistes en formació valoren
amb una qualificació alta el seu període de
formació 
L’enquesta del Departament de Salut referent a la satisfacció dels espe-
cialistes que s’estan formant reflecteix que han valorat molt positivament
el seu període de formació a la Unitat Docent Catalunya Central. La va-
loració és molt alta en els diferents serveis on han de fer les rotacions i
amb relació a la seva implicació en projectes de recerca. Tots han valorat
amb una nota mínima d’aprovat el procés d’acollida, la seva integració
dins la unitat i el coneixement de l’estructura docent. Tanmateix, destaca
l’alta satisfacció que han atorgat sobre la seva integració amb l’equip do-
cent i la valoració positiva del grau d’aprenentatge assolit durant la seva
residència.

Dos estudis han
estat premiats en
diferents jornades i
congressos

“Com, quan i per què fer el
document de voluntats antici-
pades” ha estat guardonat
amb el 1r Premi a la Millor Co-
municació Científica al I Con-
grés d’Equips d’Atenció Primà-
ria de Catalunya i “L’opinió de
la ciutadania a través de les
reclamacions ens ajuda a mi-
llorar” ha obtingut el Premi al
Millor Pòster a la VII Jornada
d’Administratius Sanitaris de
l’ICS.
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Recerca i docència
Enguany, els centres docents acullen 24
nous residents i 19 finalitzen la seva
formació
Dinou nous residents de medicina (MIR) i cinc d’infermeria (IIR) familiar i
comunitària s’han incorporat als centres docents de la Unitat Docent d’A-
tenció Familiar i Comunitària Catalunya Central, concretament set a l’A-
noia, deu al Bages i set a Osona. 

Actualment, a la Unitat Docent es formen un total de 69 especialistes. En
la seva formació hi participen 53 tutors acreditats, a més de tots els col·la-
boradors docents dels diferents centres pels quals fan rotacions.

Durant l’any 2015 s’han consolidat els programes formatius i les activitats
del Programa comú transversal que dóna a aquests professionals els con-
tinguts que són complementaris a la seva pràctica diària: recerca, bioètica,
gestió clínica i comunicació.

Distribució de residents

R1 R2 R3 R4

Plaça Catalunya | Manresa 4 MIR 2 MIR 3 MIR 3 MIR
1 IIR

Sagrada Família | Manresa 3 MIR 3 MIR 2 MIR 2 MIR
1 IIR

Súria 1 MIR 1 MIR 1 MIR
1 IIR

Manlleu 3 MIR 3 MIR 2 MIR 1MIR
1 IIR 1 IIR

Santa Eugènia de Berga 3 MIR 2 MIR 2 MIR 3 MIR
1 IIR

Santa Margarida de Montbui 2 MIR 3 MIR 2 MIR
1 IIR

Igualada 3 MIR 4 MIR 3 MIR
1 IIR 1 IIR
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Responsabilitat
social corporativa

u

Alumnes de les escoles Estel i Sant Jordi
visiten el CAP Roda de Ter i el CAP Navàs
El mes de febrer, l’EAP Roda de Ter ha acollit els alumnes de l’escola d’e-
ducació per a nens i nenes amb discapacitat intel·lectual Estel per com-
plementar els continguts teòrics sobre sanitat apresos a l’escola. Durant
la jornada, han pogut visitar diferents espais del centre, han observat els
equipaments i les seves funcions i han preguntat als professionals de l’e-
quip per resoldre tots els dubtes que tenien.

D’altra banda, el CAP Navàs ha acollit els escolars de l’institut escola Sant
Jordi d’aquesta població en un seguit de visites al centre, on se’ls ha in-
format de l’atenció sanitària que s’hi dóna, l’atenció en urgències i la
carta de serveis. Igualment, els professionals han resolt els dubtes que els
alumnes els han exposat. 

L’EAP Vic Nord acull una delegació brasilera
Emmarcada en un projecte de col·laboració entre el Consorci Hospitalari
de Vic i el Brasil, l’EAP Vic Nord ha acollit la visita d’una delegació de
l’Hospital Universitari Federal de Brasil per explicar-los la carta de serveis
i ensenyar-los in situ els circuits establerts entre l’atenció primària i l’hos-
pitalària per aconseguir una millora qualitativa d’atenció al pacient. 

L’EAP Artés rep dues investigadores
alemanyes del Projecte Prikon
El Projecte Prikon té com a objectiu comparar i estudiar l’atenció primària
de quatre països, entre els quals l’Estat espanyol, per millorar l’atenció
primària d’Alemanya. En concret els ha interessat especialment com ate-
nem els pacients amb malalties cròniques i com resolem els problemes de
continuïtat assistencial. 

Centres d’atenció primària acullen una
nova exposició del centre ocupacional
AMPANS
Nou centres d’atenció primària del Bages i la seu de la Gerència Territorial
han acollit una nova exposició itinerant que els nois i noies d’aquest cen-
tre d’atenció a persones discapacitades han preparat enguany. En aquesta
ocasió, han treballat el concepte del respecte per la diferència mitjançant
el conte Boix el bruixot i la ciutat de meravella.

S’organitza una
nova edició del
Concurs de relat
breu de salut
Sota el lema “Emocions que
ens curen”, s’ha organitzat la
IV edició del Concurs de relat
breu de salut, que ha rebut
un total de 30 relats. El mes
de desembre s’ha celebrat l’ac-
te de lliurament de premis als
tres millors relats. La guanya-
dora del certamen ha estat
Laura Gavaldà, amb el relat
L’home que sabia plorar, que
ja s’ha publicat al web ICS Ca-
talunya Central. La segona clas-
sificada ha estat M. Josep Ro-
dríguez amb El millor somni i
el tercer lloc ha estat per a
Joan Company i el seu relat
Més i més, i més… emocions!
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Gestió econòmicau

Resultat pressupostari de l’exercici
2015

L’any 2015, com en els exercicis anteriors i amb la col·laboració de tots els
professionals, la Gerència Territorial ha complert novament amb l’assig-
nació pressupostària rebuda.

La variació d’increment d’ingressos i despeses del capítol de personal ha
estat equilibrada, s’han assumit les accions pendents (pagues extraordi-
nàries), així com el traspàs i la incorporació com a recurrència de l’EAPP
Lledoners (salut penitenciària).

En béns i serveis, s’ha fet un esforç de gestió  per poder destinar més pres-
supost de despesa a productes intermedis, per tal de millorar la resolució
assistencial.

Pressupost inicial 2015 87.785.786,03

Transferència del CatSalut (assignació) 86.703.786,03

Ingressos propis (assignació) 1.082.000,00

Modificacions del pressupost 1.364.181,53

Transferència del CatSalut (assignacions finalistes i repartiment de saldos) 817.933,82

Ingressos propis (assignacions per major recaptació 
i repartiment de saldos) 165.641,32

Transferència Economia per la recuperació 44 dies paga extra 2012 843.224,54

Generacions de crèdit per ingressos de:

Fons de formació contínua 30.600,00

Bonus de sinistralitat 2.073,19

Facturació interna neta (entre diferents gerències territorials) -573.064,59

Pressupost final 2015 89.149.967,56

Despesa de personal 73.182.628,29

Despesa en béns corrents i serveis 15.061.910,12

Inversions reals 279.921,93

Despesa de l’exercici 2015 (obligacions)1 88.524.460,34

Resultat pressupostari 2015 625.507,22

Dades no incloses en el tancament pressupostari

Imputació de despeses al Centre Corporatiu -481,31

Imputació de despeses del Centre Corporatiu/despesa centralitzada 2.420.583,91

Imputació d'ingressos propis del Centre Corporatiu 297.947,47

En euros.

1. Inclou les despeses de personal del Centre Corporatiu, les despeses de funcionament i manteniment
de l’edifici i també altres despeses que afecten tots els centres però que s’assumeixen centralitzadament
des del Centre Corporatiu, com ara els serveis informàtics, l’arrendament d’equipament mèdic o la
pòlissa de responsabilitat civil, entre d’altres.
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Resumen / Abstract

Resumenu

El ámbito sanitario Catalunya Central comprende las
comarcas de Anoia, Bages, Berguedà, Solsonès, Moia -
nès y Osona, en la provincia de Barcelona, y también
incluye territorio de las otras tres provincias catalanas,
con cuatro consultorios municipales en la provincia de
Lleida, un equipo de atención primaria en la de Tar-
ragona y un consultorio municipal en Girona. 

La Gerencia Territorial Catalunya Central del Instituto
Catalán de la Salud, con sede administrativa en Sant
Fruitós de Bages, está formada por tres servicios de
atención primaria: Anoia, Bages-Berguedà-Solsonès y
Osona. 

Presta asistencia de atención primaria a 404.245 habi-
tantes, es decir al 79% del total de la población del
territorio. Los servicios asistenciales cuentan con 33
equipos de atención primaria, uno de ellos peniten-

ciario, que prestan atención sanitaria a 163 municipios
en 148 centros de salud (39 centros de atención pri-
maria y 109 consultorios locales), que trabajan con-
juntamente con 43 unidades de apoyo. 

El ICS en la Catalunya Central tiene formalizadas
alianzas con los cuatro hospitales de referencia del
territorio (Althaia, Consorci Sanitari de l’Anoia, Hos-
pital Sant Bernabé y Consorci Sanitari de Vic) me-
diante convenios marco de colaboración cuyo objetivo
es establecer un marco estable de relación entre todas
las instituciones que favorezca las iniciativas de me-
jora conjunta de los servicios sanitarios a la población
de referencia, que se incorporan a protocolos de co-
operación donde quedan definidas las actuaciones
conjuntas para la realización de actividades de pres-
tación de servicios.

Abstractu

The Central Catalonia healthcare sphere comprises
the districts of Anoia, Bages, Berguedà, Solsonès,
Moianès and Osona, in the province of Barcelona. It
also covers some adjacent territory in the other three
provinces of Catalonia, with four municipal surgeries
in Lleida, a primary healthcare team in Tarragona, and
a municipal surgery in Girona province. 

The Catalan Health Institute’s Regional Management
in Central Catalonia, with its administrative
headquarters in Sant Fruitós de Bages, is formed by
three primary healthcare services: Anoia, Bages-
Berguedà- Solsonès and Osona. 

It provides primary healthcare services to 404,245
inhabitants, i.e. to 79% of the area’s total population.
The healthcare services in this territory are made up
of 33 primary healthcare teams, including a

penitentiary one, that provide healthcare to 163
municipalities, at 148 healthcare centres (39 primary
healthcare centres and 109 local doctor’s surgeries),
which work together with 43 support units. 

In Central Catalonia the ICS has formed strategic
alliances with the region’s four referral hospitals
(Althaia, Anoia Healthcare Consortium, Sant Bernabé
Hospital and Vic Healthcare Consortium) through
collaboration framework agreements. The aim of
these is to establish a stable framework for relations
between all the institutions. This collaboration
favours joint improvement initiatives relating to all
healthcare services for the reference population.
These initiatives are incorporated into cooperation
protocols that define joint actions for running
activities and providing services.

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

© Institut Català de la Salut
Gerència Territorial Catalunya Central
Pica d’Estats, 13-15
Polígon Sant Isidre III
08272 Sant Fruitós de Bages
Tel. 93 693 00 40
gerencia.cc.ics@gencat.cat

Dipòsit legal: B 19596-2014

Coordinació: Unitat de Comunicació de la Gerència Territorial 
Catalunya Central

Realització: hores.com
Disseny gràfic: www.victoroliva.com
Fotografies: Quim Roser, Lluís Ortega, Catpress 
i arxiu de l’Institut Català de la Salut

ICS CCentral 2015 24OCT_.-  24/10/16  09:24  Página 23



gencat.cat/ics

L’Institut Català de la Salut 
és l’empresa pública de serveis de salut

més gran de Catalunya, 
amb quasi 39.000 professionals 

que presten servei a gairebé sis milions
de persones de tot el territori.
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