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

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

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

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

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

La creació de les gerències compartides entre l’ICS i les empreses públiques de Lleida i Girona, com a eina clau per poten-
ciar encara més la gestió i l’optimització dels recursos assistencials al territori, és un altre dels projectes rellevants que ja
ha començat a donar els seus fruits.

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

Carles Constante Beitia, president del Consell d’Administració de l’ICS
Joaquim Casanovas Lax, director gerent de l’ICS

Trobareu en aquesta memòria 2012 un petit resum de la feina que ha fet molta gent. La presentem amb orgull i també amb el
nostre reconeixement per a tots els professionals dels diferents estaments de l’ICS a la Catalunya Central.

L’atenció primària, la nostra xarxa assistencial bàsica, necessita la complicitat dels professionals i el seu coneixement. Cal afa-
vorir l’autonomia responsable dels equips d’atenció primària que, amb la seva expertesa, continuen millorant els resultats clí-
nics i de satisfacció dels usuaris.

Enguany, hem estat pioners en diferents aspectes de telemedicina. Aquest ha estat un element més del treball en xarxa que,
liderat pel Servei Català de la Salut, efectuem amb els altres proveïdors territorials. Amb ells, coordinem la nostra tasca adre-
çada als usuaris i a la ciutadania dels 163 municipis als quals donem servei.

En el marc engrescador del Pla de Salut, hem seguit innovant i avançant en activitats com ara el Programa Pacient Expert Cata-
lunya® i altres relacionades amb la cronicitat, en projectes compartits amb l’Agència de Salut Pública i en molts altres temes
destinats a assolir una atenció primària autònoma i resolutiva, que trobareu descrits en aquesta memòria.

La feina feta en prescripció farmacèutica i qualitat assistencial ha esta molt bona o, més ben dit, extraordinària, pel nivell de
superació i autoexigència assolit.

Amb totes aquestes accions la Catalunya Central està consolidant un model sustentat en tres línies. 

La primera és aconseguir una organització eficient. En aquest sentit, cal fer un reconeixement públic a tots els quadres direc-
tius dels equips d’atenció primària i les unitats productives de la nostra Gerència Territorial.

La segona és obtenir una estructura i uns resultats econòmicament sostenibles, amb l’esforç i la complicitat de tots els esta-
ments professionals.

La tercera línia, dedicada a la innovació i les TIC, està plenament alineada amb l’orientació cap al futur que lidera el director
gerent, juntament amb el Consell d’Administració de l’ICS.

Presentem, doncs, el treball efectuat des d’un model col·laboratiu i participatiu centrat en la ciutadania, confortable per als
professionals i excel·lent en els resultats de salut.

Lluís Riu Bergés, gerent territorial de l’ICS a la Catalunya Central
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L’àmbit sanitari de la Catalunya Central comprèn les comar-
ques de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Solsonès i Osona,
a la província de Barcelona. També abasta territori de les
altres tres províncies de Catalunya: hi ha quatre consultoris
municipals a la província de Lleida, un equip d’atenció pri-
mària a la de Tarragona i un consultori municipal a Girona. 

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

Dóna assistència d’atenció primària a 412.101 habitants, és a
dir, al 79,70% del total de la població. Els serveis assisten-
cials en aquest territori es componen de 32 equips d’atenció
primària que presten l’atenció sanitària a 163 municipis en
151 centres de salut (39 centres d’atenció primària i 112 con-
sultoris locals), els quals treballen conjuntament amb 44
unitats de suport. 

L’ICS a la Catalunya Central té formalitzades aliances estra-
tègiques amb els quatre hospitals de referència del territo-
ri (Althaia, Consorci Sanitari de l’Anoia, Hospital Sant Ber-
nabé 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 inicia-
tives de millora conjunta dels serveis sanitaris a la població
de referència, les quals s’incorporen en protocols de coope-
ració on queden definides les actuacions col·lectives per a
la realització d’activitats de prestació de serveis.

ICS · Gerència Territorial Catalunya Central 2012 3

L’ICS A LA CATALUNYA CENTRAL

Població de la Regió Sanitària 517.821

Superfície 6.228,04 km2

Població assignada a l’atenció primària 403.463

Professionals 1.456

Pressupost 90.533.630,49 euros

L’activitat d’un dia
Atenció primària

6.016 visites de medicina de família
1.097 visites de pediatria

4.026 visites d’infermeria
321 visites d’odontologia
119 visites de treball social

442 visites d’atenció continuada i urgent

Serveis de suport a l’atenció primària

399 visites d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR)
44 visites del Programa d’atenció domiciliària 

i equips de suport (PADES)
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SAP Anoia

Població 92.109

Superfície 1.240,96 km2

Densitat 74,22 h./km2

Capital comarcal Igualada

Municipis 42

■ 8 equips d’atenció primària (EAP):
• 2 equips en autonomia de gestió
• 2 equips docents 

■ 8 centres d’atenció primària

■ 33 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)
• 8 punts d’atenció continuada (PAC)

■ 1 centre d’especialitats extrahospitalàries

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

■ 1 unitat de salut internacional

SAP Bages-Berguedà-Solsonès

Població 198.598

Superfície 3.556,21 km2

Densitat 55,85 h./km2

Capitals comarcals Manresa, Berga i Solsona

Municipis 72

■ 15 equips d’atenció primària (EAP):
• 3 equips en autonomia de gestió
• 3 equips docents 

■ 22 centres d’atenció primària

■ 43 consultoris locals

■ 2 serveis de diagnòstic per la imatge

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

■ 2 centres d’especialitats extrahospitalàries

■ 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 120.757

Superfície 1.430,87 km2

Densitat 89,40 h./km2

Capital comarcal Vic

Municipis 49

■ 9 equips d’atenció primària (EAP):
• 3 equips en autonomia de gestió
• 3 equips docents 

■ 9 centres d’atenció primària

■ 36 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)
• 3 punts d’atenció continuada (PAC)

■ 1 centre d’especialitats extrahospitalàries

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

■ 1 unitat de salut internacional

■ 32 equips d’atenció primària

■ 39 centres d’atenció primària

■ 112 consultoris locals

■ 3 serveis de diagnòstic per la imatge

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

■ 4 centres d’especialitats
extrahospitalàries

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

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

■ 3 unitats de salut internacional

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 Centre

Bages
EAP Artés
EAP Cardona
EAP Manresa-2
EAP Manresa-4
EAP Moià-Castellterçol
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
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ACTIVITAT ASSISTENCIAL

Pacients amb
Despesa en dos o més

Població Despesa farmàcia (euros ingressos
CRG assignada atesa1 en farmàcia per persona) urgents

1. Sans   117.188 36,8% 2.284.349,22 3,4% 19,49 256 11,3%

2. Malaltia aguda   2.470 0,8% 116.650,38 0,2% 47,23 37 1,6%

3. Malaltia crònica menor   41.074 12,9% 2.463.375,48 3,6% 59,97 74 3,3%

4. Múltiples malalties cròniques menors 15.586 4,9% 2.225.040,24 3,3% 142,76 40 1,8%

5. Malaltia crònica dominant   72.758 22,8% 16.584.703,67 24,5% 227,94 389 17,2%

6. Dues malalties cròniques dominants   61.886 19,4% 35.571.561,71 52,5% 574,79 983 43,4%

7. Tres malalties cròniques dominants   4.909 1,5% 6.144.425,50 9,1% 1251,67 348 15,4%

8. Neoplàsies   1.955 0,6% 1.552.194,20 2,3% 793,96 90 4,0%

9. Malalties catastròfiques   992 0,3% 861.571,03 1,3% 868,52 50 2,2%

Total 318.818 100,0% 67.803.871,43 100,0% 2.267 100,0%

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

Els grups de risc clínic (Clinical Risk Groups [CRG]) són un
sistema d’agrupació de morbiditat. Els CRG permeten clas-
sificar els pacients en grups homogenis de morbiditat a par-
tir d’informació bàsica com ara l’edat, el sexe i els proble-
mes de salut.

Els CRG constitueixen una eina que permet classificar els pa-
cients en categories de morbiditat úniques, mútuament ex-
cloents, basades en patrons de morbiditat. I fins i tot fixant
la comorbiditat, els CRG determinen diferents nivells de gra-
vetat.

D’aquesta manera, els CRG resulten més concrets i aclari-
dors que les categories tradicionals d’edat i sexe a l’hora d’in-

tentar explicar les variacions en la càrrega de morbiditat o
de consum de recursos (visita o despesa en farmàcia) entre
dues o més poblacions de pacients.

Cal destacar que els grups 5, 6 i 7, que corresponen als ma-
lalts crònics, representen el 43% de la població assignada ate-
sa a l’atenció primària de l’ICS a la Catalunya Central durant
l’any 2012. Aquests grups de pacients generen el 86% de la
despesa en farmàcia i, en general, són els que fan més ús dels
recursos sanitaris. Per això, i d’acord amb el Pla de Salut de
Catalunya 2011-2015, l’atenció primària de l’ICS ha posat es-
pecial èmfasi en el seguiment d’aquests pacients.

Estratificació de la població assignada atesa pels equips d’atenció primària de l’ICS
a la Catalunya Central durant l’any 2012

CRG 2 0,8%

CRG 1 36,8%

CRG 3 12,9%CRG 4 4,9%

CRG 5 22,8%

CRG 6 19,4%

CRG 7 1,5%
CRG 8 0,6%

CRG 9 0,3%

19,4CRG 6 

%3,0CRG 9 
%6,0CRG 8 

5%1,CRG 7 

%19,4

63CRG 1 %8,6

822,CRG 5 %

9%,4CRG 4 9%12,CRG 3 
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CRG 1 11,3%
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CRG 9 2,2%
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%311,CRG 1 

%33,CRG 3 
%
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%81,
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Població assignada atesa Despesa en farmàcia Pacients amb dos o més 
ingressos urgents

CRG 1 3,4%
CRG 2 0,2%

CRG 3 3,6%

CRG 4 3,3%

CRG 5 24,5%

CRG 6 52,5%

CRG 7 9,1%
CRG 8 2,3%

CRG 9 1,3%

            

CRG 1 

    CRG 7 

CRG 6 

 

%31,CRG 9 
%32,CRG 8 

1%9,,1CRG 7 

5%2,5CRG 6 

24CRG 5 
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Font: ECAP i CatSalut.
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Prevalença de les malalties cròniques importants per edat i sexe

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

Com es mostra en el gràfic, més del 80% de la població de
70 anys o més atesa als centres de l’ICS a la Catalunya Cen-
tral pateix alguna malaltia crònica important, com ara dia-
betis, hipertensió, malaltia pulmonar obstructiva crònica, asma
o insuficiència cardíaca. En aquesta població és més freqüent
patir dues o més malalties cròniques simultàniament que no
pas una.

80% 60% 40% 20% 0 20% 40% 60% 80% 100%100%

0 a 4 anys

5 a 9 anys

10 a 14 anys

15 a 19 anys

20 a 24 anys

25 a 29 anys

30 a 34 anys

35 a 39 anys

40 a 44 anys

45 a 49 anys

50 a 54 anys

55 a 59 anys

60 a 64 anys

65 a 69 anys

70 a 74 anys

75 a 79 anys

80 a 84 anys

85 a 89 anys

90 anys o més

Dones Homes

CRG 5. Malaltia
crònica dominant

CRG 6. Dues malalties 
cròniques dominants

CRG 7. Tres malalties
cròniques dominants

Font: ECAP.

Activitat d’atenció primària
% variació 

Total 2012/2011

Visites EAP

Medicina de família 1.485.962 -2,63

Al centre 1.246.621 -6,90

A domicili 36.327 6,53

Consultes telefòniques 203.014 32,74

Pediatria 270.940 -3,99

Al centre 250.243 -6,08

A domicili 230 33,72

Consultes telefòniques 20.467 31,26

Infermeria 994.343 -2,84

Al centre 863.973 -4,87

A domicili 68.190 1,64

Consultes telefòniques 62.180 29,08

Odontologia 79.211 -5,22

Treball social 29.315 2,46

Al centre 16.809 -6,29

A domicili 2.611 10,78

Consultes telefòniques 9.895 19,00

% variació 
Total 2012/2011

Visites atenció continuada 
i urgent 161.176 -7,59

Al centre 144.188 -7,91

A domicili 12.756 -3,79

Consultes telefòniques 4.232 -7,05

Visites ASSIR1 98.649 -3,65

Primeres visites 16.432 -38,01

Visites successives 82.217 8,35

Visites PADES 10.797 42,38

Al centre 4.642 77,64

A domicili 2.496 -14,23

Consultes telefòniques 3.659 49,90

Salut internacional2

Pacients atesos 1.123

Visites de viatgers 1.123

Vacunacions 1.331

Font: SIAP.
1. Inclou exclusivament les visites de llevadores i ginecòlegs/òlogues obstetres.
2. Atesa la recent creació del Programa de salut internacional de l’ICS, no existeixen registres sistematitzats comparables d’altres exercicis.
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Indicadors d’avaluació de l’Estàndard de qualitat assistencial

Es presenten els indicadors clínics més representatius dels
62 que inclou l’Estàndard de qualitat assistencial (EQA) de
l’ICS, una eina que s’utilitza per avaluar els resultats de la
qualitat de l’atenció als pacients en els equips d’atenció pri-
mària de l’organització. La taula inclou la descripció de la pa-

tologia amb el nombre de casos resolts amb èxit, el percen-
tatge que representa sobre el total de pacients amb la con-
dició clínica descrita, i la diferència respecte a l’any anterior
en termes de percentatge de variació de casos resolts cor-
rectament.

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

Control de patologies cròniques 

Control de TA en pacients amb HTA 45.933 69,28 13,92

Control de TA en pacients amb malaltia de risc cardiovascular 21.792 61,32 20,68

DM tipus 2 < 80 anys amb control acceptable d’HbA1C 12.143 64,88 6,21

Cribratge de peu diabètic en pacients amb DM tipus 2 15.673 66,81 9,00

Cribratge de retinopatia diabètica en pacients amb DM tipus 2 14.173 75,72 5,95

AVC amb tractament antiagregant 5.610 93,31 5,81

AVC amb control LDL acceptable 3.222 53,59 15,03

Cardiopatia isquèmica amb betablocadors 5.221 67,09 9,48

Cardiopatia isquèmica amb tractament antiagregant 7.404 95,14 4,89

Cardiopatia isquèmica amb control LDL acceptable 4.962 63,76 12,93

ACxFA amb adequació de tractament antiagregant/anticoagulant 4.472 81,64 12,79

Insuficiència cardíaca amb tractament amb IECA/ARA II 2.718 74,20 17,21

Insuficiència cardíaca amb tractament amb betablocadors 1.965 53,64 33,31

Valoració integral de pacients en ATDOM 2.921 92,09 6,41

Valoració de risc de nafres en pacients en ATDOM 3.030 95,52 -0,75

Activitats preventives

Vacunació sistèmica infantil 58.008 88,51 4,37

Vacunació antigripal > 59 anys 43.913 48,75 0,11

Vacunació antigripal 15-59 anys amb factors de risc 4.476 21,50 -0,69

Vacunació antigripal < 15 anys amb factors de risc 780 26,42 3,59

Vacunació antitetànica de l’adult 227.425 67,40 10,27

Cribratge d’hàbits tòxics en adolescents 2.428 65,18 -6,79

Cribratge de consum d’alcohol (15-79 anys) 119.170 38,26 2,21

No fumadors en població amb patologia de risc 69.407 77,85 6,42

Cessaments de tabac en els darrers 12 mesos 3.711 6,09 0,38

Font: SISAP.
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Despesa per grup terapèutic 

Prescripció farmacèutica dispensada a les oficines de farmàcia

Farmàcia

Els objectius estratègics de l’ICS a la Catalunya Central en l’àm-
bit de la farmàcia són promoure la prescripció saludable i pru-
dent dels medicaments, fomentar l’ús racional, segur i adequat
dels productes sanitaris i dels medicaments, promoure la
qualitat, l’equitat d’accés i la gestió eficient de la prestació far-
macèutica, i millorar els resultats de salut de la població.

La introducció de la recepta electrònica, que substitueix les
tradicionals receptes en paper, suposa un pas important pel
que comporta de millora de la qualitat assistencial, de fa-
cilitat i simplificació de l’accés dels pacients (especial-
ment en el cas de recollida de receptes) i de seguretat en

l’ús de medicaments per les possibilitats que ofereix en el
seguiment terapèutic i en el control de duplicitats i inter-
accions. Així mateix, contribueix a millorar els processos de
prescripció i dispensació i afavoreix que la ciutadania en faci
un consum més racional. En definitiva, afavoreix una pres-
tació farmacèutica de més qualitat i més sostenible per al
conjunt del sistema de salut.
Aquest procés d’implantació progressiva ha permès fer el can-
vi de la recepta en paper a plans terapèutics amb totes les
garanties, tant de seguretat en l’intercanvi d’informació com
de protecció i confidencialitat de les dades de la ciutadania.

El patró de consum dels medicaments amb recepta mèdica és l’habitual. Com s’observa en el gràfic, entre els grups de fàrmacs
més prescrits hi ha els antihipertensius, els antiasmàtics, els antidiabètics i els antidepressius. En aquest sentit, un dels ob-
jectius per als propers anys serà millorar l’adequació de la prescripció d’antidepressius per tal de disminuir el seu consum.

Aquests dos gràfics de prescripcions dispensades mos-
tren el nivell d’utilització de la prescripció electrònica als
equips d’atenció primària de l’ICS a la Catalunya Central.
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Indicadors de mesura de l’adhesió a la Guia farmacoterapèutica de l’ICS

Novetats terapèutiques1 1,40

Utilització d’antihipertensius2 42,24

Utilització d’antiulcerosos3 89,91

Utilització d’antiinflamatoris 
no esteroïdals sistèmics4 80,62

Utilització d’antidiabètics 
no insulínics5 81,29

Utilització d’hipolipemiants6 67,39

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

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

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

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

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

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

Font: CatSalut.
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■ La Catalunya Central aposta per la
telemedicina amb serveis de
teledermatologia, teleoftalmologia,
telepneumologia, telenafres i
telemonitoratge 

Amb la col·laboració del proveïdor hospitalari de cada comar-
ca, la Gerència Territorial Catalunya Central (GTCC) continua
amb aquests serveis el desplegament de la telemedicina.

La telemedicina facilita l’accessibilitat i disminueix el temps
d’espera en el diagnòstic i tractament de la persona usuària
entre la consulta d’atenció primària i la d’atenció hospitalà-
ria, amb els objectius de:

• Millorar les comunicacions amb l’atenció hospitalària.

• Disminuir la llista d’espera entre l’atenció primària i l’aten-
ció hospitalària.

• Garantir la continuïtat assistencial.

• Potenciar la formació continuada.

• Augmentar l’equitat i eficiència en l’atenció sanitària.

L’any 2012 el servei de teledermatologia s’ha estès als terri-
toris de l’Anoia, el Bages i el Berguedà.

Amb la teleoftalmologia, es fan les lectures de les fotogra-
fies de fons d’ull dels pacients (càmera no midriàtica) en el
CAP Anoia i en el CAP Berga.

La telepneumologia s’ha desplegat al Bages-Solsonès. Aquest
servei pretén que els professionals d’atenció primària pugu-
in demanar a pneumologia que valori radiografies de tòrax
i espirometries i puguin consultar qualsevol aspecte de ma-
neig de malalties respiratòries. Les consultes es fan mitjan-
çant la Plataforma capitativa Bages-Solsonès, programa in-
formàtic que permet compartir informació sanitària de la ciu-
tadania d’aquestes comarques. Disposen d’aquest programa
els proveïdors del territori, inclòs l’ICS, que els permet ad-
juntar espirometries i accedir a les imatges radiològiques dels
pacients.

Mitjançant el servei de telenafres, les imatges de la lesió o
nafra s’envien al Servei de Cirurgia Vascular d’Althaia, a tra-
vés de l’estació clínica d’atenció primària (ECAP).

S’ha iniciat el 2012 el treball previ al telemonitoratge de pa-
cients diabètics mitjançant un programa pilot de gestió de
la malaltia crònica.

Tots els tipus de telemedicina segueixen un circuit consen-
suat entre cada territori i el seu hospital de referència: s’en-
vien les imatges, que s’adjunten amb la història clínica del
pacient, i es programa una visita no presencial al professio-
nal especialista hospitalari. Aquest, respon al professional d’a-
tenció primària amb el diagnòstic i tractament. 

Els bons resultats obtinguts en relació amb els objectius del
projecte i quant a l’impacte dels objectius del Pla de Salut s’han
fet palesos quan el SAP Bages-Berguedà ha presentat la seva
experiència a la II Jornada del Pla de Salut d’enguany i ha ob-
tingut un dels cinc primers premis.  

■ L’ICS a la Catalunya Central treballa
conjuntament amb Althaia en un pla
estratègic d’atenció integral territorial

A la Catalunya Central, el ciutadà se situa en el centre del sis-
tema sanitari en un territori ampli i dispers, amb nuclis urbans
i petites masies d’alta muntanya, i amb quatre proveïdors sa-
nitaris diferents. La política de qualitat i seguretat dels pacients
ha d’estar present en tots els procediments i processos i ha
de garantir la millor atenció integral de la població, indepen-
dentment del professional implicat en cada episodi. 

En aquest context, la col·laboració entre entitats, les alian-
ces i sinergies amb altres institucions i organitzacions ter-
ritorials han de constituir la línia transversal que sustenti els
eixos de treball en l’atenció sanitària integral territorial. 

Per aquest motiu, a final de l’any 2012, la Gerència Territorial
Catalunya Central i Althaia han endegat un Pla estratègic en
el qual hi ha tres eixos estratègics que són fonamentals per
fomentar l’eficiència i garantir l’atenció integrada:  

1. Instaurar i consolidar un model d’atenció integral que in-
clogui totes les fases evolutives de la vida de les persones,
la promoció de la salut, la prevenció de les malalties, l’a-
tenció i l’acompanyament al final de la vida. 

2. Aplicar un model de recerca, docència i innovació compar-
tit entre ambdues entitats per potenciar la capacitat de mi-
llora dels processos assistencials i augmentar el coneixe-
ment dels professionals.

3. Millorar les relacions entre professionals-nivells assisten-
cials i l’organització estructural interna, optimitzar els re-

PROJECTES ESTRATÈGICS
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cursos de gestió i desenvolupar una política orientada als
professionals amb uns objectius compartits basats en re-
sultats de salut.

■ La Catalunya Central compta amb el
Programa de salut internacional desplegat a
tota la seva àrea d’influència

El Programa de salut internacional (PROSICS) s’endega l’any
2011 per integrar les diferents unitats de l’ICS a la Catalunya
Central en una xarxa de salut internacional, amb l’objectiu
d’oferir informació sobre les condicions de salut, les vacunes
recomanades, la medicació preventiva per a la malària i al-
tra informació rellevant que s’ha de tenir en compte abans
d’emprendre un viatge a un país exòtic o tropical. 

El juny de 2012, ha entrat en funcionament la nova unitat que
dóna servei als viatgers de les comarques del Bages i del Ber-
guedà. Ubicada al CAP Bages de Manresa, la Unitat de Sa-
lut Internacional del Bages-Berguedà s’ha afegit a les altres
dues unitats ja existents situades al CAP Anoia i CAP Oso-
na, respectivament.

■ Es crea la Unitat d’Atenció a la Cronicitat 
i Complexitat 

El mes de juliol ha entrat en funcionament la UACC de la Ge-
rència Territorial de la Catalunya Central.  Aquesta Unitat és
un equip de suport als professionals d’atenció primària i ha
començat a treballar en col·laboració amb els equips d’aten-
ció primària, l’hospital i les residències geriàtriques de la co-
marca del Bages amb els objectius de crear aliances entre els
diferents proveïdors sanitaris; censar els pacients crònics com-
plexos  (també els ingressats en residències geriàtriques), els
pacients amb una o múltiples condicions cròniques i amb al-
tes necessitats d’atenció (per a millorar-ne el seguiment); i

ampliar el model d’atenció dels pacients en situació de final
de la vida.

Durant l’any 2012, l’equip de la UACC ha realitzat assesso-
rament i seguiment clínic de 1.090 pacients crònics comple-
xos (PCC) identificats del Bages, dels quals 715 són pacients
de  residències, 177 d’Althaia  i 198 s’han identificat des dels
equips d’atenció primària. De tots ells, un 63,8 % són dones
amb una mitjana d’edat de 82,8 anys.

A l’Anoia, s’han prioritzat els PCC amb patologies de malal-
tia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i insuficiència car-
díaca (IC) per garantir el contínuum assistencial, augmen-
tar la seguretat, millorar la resolució en tots els nivells as-
sistencials i evitar desplaçaments inadequats d’aquests pa-
cients. Per aquest motiu, s’han definit els criteris d’inclusió
a les rutes assistencials: s’han elaborat els circuits de coor-
dinació entre atenció primària, hospitalària, sociosanitària,
atenció domiciliària (PADES) i treball social, i s’ha implemen-
tat el Programa Pacient Expert Catalunya® en ambdues ca-
tegories.  Igualment, s’ha creat la figura del referent d’IC i
MPOC, que és un consultor hospitalari, s’ha fomentat
l’autonomia del pacient, s’ha promocionat el document de
voluntats anticipades i s’ha estandarditzat i intensificat el
seguiment postalta.

A Osona s’està implementant el model territorial d’atenció
integrada al PPC i amb malaltia crònica avançada (MACA) i
necessitats d’atenció pal·liativa, en el qual participen totes
les entitats proveïdores del territori. L’any 2012, s’han format
els professionals sobre la nova visió de contínuum de la cro-
nicitat i els nous paradigmes de l’atenció pal·liativa i per a la
incorporació de  noves habilitats clíniques per adaptar i adop-
tar l’atenció a la MACA. Així mateix, s’han identificat, codi-
ficat i registrat els pacients, s’han identificat les necessitats,
s’ha revisat la situació de la malaltia i la pauta de tractament
de cadascun d’ells i s’ha realitzat un pla d’intervenció indi-
vidualitzat.
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■ Neix el Projecte d’agents de salut
comunitària 

Aquest Projecte d’agents de salut comunitària (ASACO) neix
el juny de 2012 per iniciativa d’un grup de professionals de
la Gerència Territorial, amb l’objectiu inicial de crear un grup
de salut comunitària a la Catalunya Central, interdisciplina-
ri i transversal, en què els professionals actuïn com a agents
de salut comunitària. La finalitat és crear una xarxa partici-
pativa que sigui el motor generador d’un canvi de perspec-
tiva, amb les activitats de promoció de la salut, que suposi
el pas d’un model patogènic a un model salutogènic. 

Aquest model és un instrument per arrencar un procés en
el qual la comunitat descobreixi les seves potencialitats ocul-
tes, teixeixi una xarxa de relacions i de suports mutus que
desemboqui en projectes que millorin la seva qualitat de vida
i promocionin la salut. El projecte aposta per un canvi en la
visió i en les habilitats i actituds dels professionals i d’altres
agents locals.

El projecte ha iniciat una primera fase, en la qual s’han iden-
tificat els professionals d’atenció primària i els altres agents
locals que poden actuar com a agents de salut comunitària
i s’han escollit les tres zones del territori: Navàs, Sallent i Man-
resa, per començar a treballar-hi.

A partir de desembre, el projecte compta amb la col·labora-
ció de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

■ Professionals de l’ICS de l’Anoia presenten el
protocol d’ús del dabigatran

A final de juny, professionals de l’ICS a l’Anoia i del Consor-
ci Sanitari de l’Anoia han presentat aquest nou protocol que
estableix les indicacions del dabigatran, un nou fàrmac per
a la prevenció de complicacions embolígenes en la fibril·la-
ció auricular no valvular, i el circuit que cal seguir en cas de
fer-ne una prescripció. 

El protocol, que ha estat elaborat per un grup de treball for-
mat per professionals de  medicina de família dels equips
d’atenció primària de l’Anoia, per professionals especialis-
tes en cardiologia, neurologia, medicina interna, d’urgèn-
cies i d’hematologia del Consorci Sanitari de l’Anoia i pels
responsables de farmàcia d’ambdues institucions, garan-
teix un seguiment acurat dels pacients durant el primer any
de tractament per metges i metgesses d’atenció primària,
que recolliran les incidències relacionades amb el fàrmac
que puguin sorgir per ser posteriorment estudiades pel grup
de treball.

■ S’implementa la Guia de la depressió a
l’Anoia per oferir una atenció integrada a les
persones amb malalties mentals

El 2012 s’implementa la Guia de la depressió a l’Anoia. Aques-
ta Guia és fruit del treball multidisciplinari de professionals

INNOVACIÓ I MILLORES ASSISTENCIALS
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d’atenció primària de l’Anoia i professionals de psiquiatria
i psicologia del Servei de Salut Mental del Consorci Sanita-
ri de l’Anoia i neix per la necessitat de millorar l’atenció a
la salut mental integrada entre nivells a l’Anoia, amb l’ob-
jectiu de millorar la coordinació entre l’atenció primària i la
salut mental en les malalties més prevalents, en aquest cas
la depressió.

■ L’ASSIR del Bages posa en marxa el programa
Treballadores sexe comercial

El Servei d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR)
del Bages du a terme aquest programa en col·laboració amb
l’oenagé AMAR, que s’ocupa de la captació d’usuàries amb
l’objectiu de prevenir, diagnosticar i tractar les infeccions de
transmissió sexual (ITS) i el virus de la immunodeficiència hu-
mana (VIH). L’ASSIR disposa de dues consultes setmanals en
les quals es visita a demanda, atesa la importància d’aques-
tes persones i la seva clientela en l’epidemiologia de les ma-
lalties de transmissió sexual, ja que un component clau de
les estratègies de control d’aquestes malalties és la interven-
ció en aquest grups. Igualment, es fa despistatge d’ITS, va-
cunació, inclusió en els programes de prevenció de càncer
d’úter i mama, així com l’abordatge interdisciplinari implicant-
hi diferents professionals, com ara treball social o el servei
de psicologia, entre d’altres.

■ L’ASSIR d’Osona implanta la
histerosonografia com a prova diagnòstica

La histerosonografia és un procediment poc invasiu que es
realitza durant una ecografia transvaginal i permet visualit-
zar clarament la cavitat endometrial per determinar la pre-
sència de masses o pòlips a l’interior. També s’utilitza en el
diagnòstic d’esterilitat perquè permet constatar l’alteració tu-
bàrica. En protocols internacionals, és una prova incorpora-
da amb nivell alt d’evidència. La seva sistematització de la pràc-
tica del diagnòstic amb l’adequat registre i avaluació ha per-
mès disminuir les llistes d’espera i augmentar la resolució al
primer nivell assistencial. Durant l’any 2012, l’ASSIR d’Osona
ha dut a terme 48 proves mitjançant aquest procediment.

■ L’EAP Santa Eugènia de Berga prioritza els
projectes d’acord al Pla d’innovació 2012

Quatre projectes han estat prioritzats enguany per l’EAP San-
ta Eugènia de Berga d’acord amb el Pla d’innovació.

El projecte Atenció al final de la vida pretén identificar de for-
ma precoç les persones amb malaltia crònica avançada, de sis
a dotze mesos abans que es produeixi la mort, amb l'objectiu
de poder-los implementar el Pla d’atenció al final de la vida,
centrat en el pacient, la família i entorn més pròxim. L’Anun-
ci del mes vol implicar tots els professionals  en la millora i el
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manteniment del blog corporatiu de l’equip, mitjançant la pu-
blicació d’articles relacionats amb la salut. Pel que fa al projec-
te Referents experts de l’EAP, pretén identificar els professio-
nals experts en diferents àrees perquè actuïn com a consul-
tors i formadors, així com també assegurar que la ciutadania
pugui interconsultar amb ells. El projecte Codi de bona praxi
té com a objectiu l’elaboració, difusió i coneixement del codi
deontòlogic intern de l’equip.

■ La consulta de la Unitat de Prevenció
d’Osona col·labora activament amb el
Programa d’intervenció en la prevenció de la
sida i altres malalties de transmissió sexual

La consulta de la Unitat de Prevenció d’Osona, de la qual for-
men part l’ASSIR d’Osona i els altres proveïdors del territori,
col·labora activament des de juny de 2009 en aquest progra-
ma de prevenció per tal d’atendre de forma eficaç les treba-
lladores del sexe amb l’objectiu de promoure les conductes se-
xuals preventives i de protecció per evitar el risc de contagi.

Durant l’any 2012, s’han realitzat 80 visites, de les quals 23 han
estat primeres visites i nou de successives per control anual,
i no s’han detectat problemes patològics que calgui remarcar.

■ Els grups psicoeducatius: un recurs més en
les rutes assistencials a la Catalunya Central

La depressió i l’ansietat són dos dels trastorns mentals més
freqüents en la nostra societat. Els grups psicoeducatius per
a pacients amb depressió lleu/moderada i/o ansietat repre-
senten una eina més per a l’atenció primària. Amb l’objec-
tiu d’augmentar els coneixements dels pacients sobre el seu
trastorn, adquirir hàbits i conductes que afavoreixin la seva
salut i dotar-los de recursos necessaris per afrontar situacions
crítiques, els equips d’atenció primària de la Catalunya
Central continuen treballant en aquesta línia que es va ini-
ciar l’any 2010. 

El 2012 s’ha fet nova formació a 27 professionals amb la col·la-
boració de l’Institut d’Estudis de la Salut. D’altra banda, nou
equips han començat els grups amb un total de 140 pacients
participants. Els integrants del grup han manifestat els as-
pectes positius d’aquesta activitat, com ara l’assoliment de
coneixements sobre la malaltia i la possibilitat d’aplicar-los
a la vida diària, i també la capacitat d’expressar els seus sen-
timents i pensaments en grup. La interrelació entre pacients
i professionals facilita un millor abordatge de la malaltia en
un grup d’iguals.

■ L’atenció primària de l’Anoia promou les
intervencions comunitàries per a la
prevenció de l’obesitat infantil 

Durant l’any 2012, el Servei d’Atenció Primària Anoia ha con-
tinuat amb el Pla endegat l’any 2010 per prevenir l’obesitat

infantil a la comarca. L’objectiu és augmentar la detecció de
sobrepès i obesitat en aquesta població i disminuir la pre-
valença actual. Enguany, s’han promogut les intervencions
comunitàries a l’atenció primària, s’han format els professio-
nals de pediatria per a la prevenció i tractament de l’obe -
sitat infantil i s’ha creat la Comissió de Salut Pública de
l’Anoia amb la col·laboració del Servei Regional a la Catalu-
nya Central de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

■ El Servei d’Atenció Primària Osona elabora
una guia per a persones amb diabetis tipus 2

Atenent les peticions del col·lectiu de pacients i de l’Asso-
ciació de Diabètics d’Osona, des de la Unitat d’Endocrino-
logia i Atenció al Diabètic del SAP Osona i el Consorci Hos-
pitalari de Vic s’ha elaborat territorialment, de forma con-
sensuada amb els diferents proveïdors, una guia per a per-
sones amb diabetis mellitus tipus 2 (DM2), amb la finalitat
de donar a conèixer la informació bàsica de la DM2 a tots
els pacients d’Osona i transmetre els coneixements consen-
suats per tot l’equip multidisciplinari i transversal per tre-
ballar la unitat i la continuïtat assistencial del pacient dia-
bètic.

■ El SAP Osona edita material per al Projecte
de l’educació

A petició dels professionals que treballen en educació sani-
tària i tenint en compte les necessitats dels pacients amb dia-
betis mellitus tipus 2 s’ha elaborat material educatiu consen-
suat pels equips d’atenció primària de la comarca d’Osona
per fer sessions grupals amb aquests pacients. S’ha arribat
a acords sobre la metodologia, informació i els missatges que
han de rebre els pacients. L’objectiu és unificar els criteris i
la didàctica de l’educació grupal en diabetis per a tots els pro-
fessionals dels equips d’Osona, proposar una activitat d’e-
ducació grupal com a reforç de l’educació individual i ajudar
a augmentar i enfortir  els coneixements d’aquest col·lectiu
perquè pugui autogestionar de manera segura la seva dia-
betis.

■ El Servei de Ginecologia del SAP d’Osona
crea comissions de treball per fer 5 estudis de
millora 

Durant l’any 2012, s’han format cinc comissions de treball per
avaluar i implementar projectes de millora en les activitats
del Servei de Ginecologia en oncologia, diagnòstic prenatal,
embaràs de risc, sol pelvià i anticoncepció juvenil. Els grups
estan formats per un ginecòleg responsable de cada activi-
tat, llevadores i una psicòloga integrada en el grup de joves
i anticoncepció.
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■ L’ICS a la Catalunya Central aposta per les
xarxes socials

L’ús de les eines 2.0 és una realitat cada cop més present que
ha canviat la manera de comunicar-se i relacionar-se amb els
pacients, els professionals i amb la societat en general.

Amb l’objectiu de disposar de nous canals de comunicació
amb la ciutadania i els professionals i oferir un ventall d’in-
formació sobre temes relacionats amb la salut, en l’àmbit
de la promoció, la prevenció i la salut comunitària, durant
l’any 2012, la Gerència Territorial Catalunya Central ha incre-
mentat i posicionat la seva presència a les xarxes socials mit-
jançant l’obertura de dos blogs, EAP Santa Eugènia de Ber-
ga i GTCC; dos Twitter, EAP Santa Eugènia de Berga i EAP
Montserrat; i un Facebook de l’EAP Montserrat.

Actualment, l’ICS a la Catalunya Central compta amb qua-
tre blogs corporatius, un territorial i tres d’EAP; tres comp-
tes de Twitter, un territorial i dos d’EAP; i dos de Facebook,
un territorial i un d’EAP.

Facebook està orientat a la promoció de la salut i la salut co-
munitària. Combina la publicació de notícies científiques i/o
mèdiques d’actualitat amb consells de salut, promoció d’ac-
tivitats esportives i d’una alimentació equilibrada.

Pel que fa a Twitter, està orientat a la difusió de notícies de
l’àmbit sanitari i professional.

Quant als blogs, tres d’ells tenen dues acreditacions de webs
sanitàries WMA i WIS. Els blogs d’atenció primària s’admi-
nistren independentment del territorial, amb característiques
adequades al seu territori.

■ La Gerència Territorial té presència al Google
Maps

L’any 2012, la Gerència Territorial Catalunya Central va ini-
ciar les gestions per a l’anunci de la situació de la Gerència
a la base de dades de Google Maps, amb l’objectiu de faci-
litar la consulta per accedir-hi des de qualsevol punt del ter-
ritori. Google Maps és un servei de cartografia en línia que
disposa d’una interfície d’usuari amb zoom. Ofereix mapes
i imatges reals provinents de satèl·lits, alhora que informa
de la ruta pas a pas de com arribar a la destinació, calculant
el temps necessari i la distància entre les ubicacions.

Des del mes d’octubre es pot consultar la localització i la ubi-
cació física de la GTCC al Google Maps.

■ Es posa en marxa l’Slideshare de la Catalunya
Central

El repositori Slideshare ICS Catalunya Central, que permet
la publicació de presentacions, documents de text, pdf i ví-

deos, està actiu des del mes de juliol. Aquest nou canal, que
s’afegeix als canals de xarxes socials presents al nostre ter-
ritori (alguns des de l’any 2011), es posa a disposició de tots
els professionals de l’ICS a la Catalunya Central que vul guin
que els seus treballs o documents d’interès estiguin a l’abast
de la resta de professionals.

■ La intranet de la Gerència Territorial
incorpora un nou directori de centres del
territori

La Gerència Territorial Catalunya Central continua potenciant
la intranet territorial, eina de comunicació interna important
per als treballadors i treballadores de la GTCC. Per aquest mo-
tiu, durant aquest any 2012 s’hi han introduït millores que fa-
ciliten l’ús i agilitat en la recerca d’informació. Una d’elles és
la d’un nou directori de centres i consultoris que formen part
de l’ICS a la Catalunya Central, amb el nom, adreça, telèfon,
correu electrònic i horaris d’obertura.

Una altra novetat és la incorporació de la validació automà-
tica, la qual permet l’accés a programes sense necessitat de
validació prèvia, la personalització de la barra de ginys i el
seguiment de totes les incidències tramitades individualment.

LA CATALUNYA CENTRAL A LA XARXA
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■ L’ICS a la Catalunya Central optimitza els
circuits per garantir la confidencialitat de les
dades dels pacients

Per tal de millorar la comunicació amb els nostres proveïdors
i garantir la confidencialitat de les dades dels nostres pacients,
s’ha iniciat el procés d’anul·lació de tots els aparells de fax exis-
tents en el territori.  L’objectiu principal del projecte consis-
teix a reemplaçar el mètode de tramesa de tota la informa-
ció confidencial, fins ara el fax, pel correu electrònic encrip-
tat, per optimitzar els recursos, reforçar els lligams amb els
diferents proveïdors i millorar la confidencialitat de les dades.

Per aquest motiu, ha estat necessària l’elaboració de nous cir-
cuits d’enviament i recepció d’informació entre proveïdors.
El programa d’encriptació s’ha instal·lat a 1.404 estacions de
treball, s’han creat adreces genèriques per a cada equip d’a-
tenció primària i unitat operativa, s’han format els professio-
nals en la utilització del programa, s’han anul·lat 47 línies te-
lefòniques i 60 aparells de fax.

■ La millora de la seguretat dels pacients és la
línia estratègica prioritària de la Gerència
Territorial

La Catalunya Central incorpora l’any 2010 la política de qua-
litat com a línia estratègica prioritària. Seguint les direc-
trius del Departament, aquest any es prioritza la millora en
l’àmbit de la seguretat dels pacients. Per aquest motiu, en-
guany s’han desplegat les unitats funcionals de seguretat dels
pacients a la Catalunya Central i les comissions de qualitat
funcionen en els 32 equips d’atenció primària de la Catalu-
nya Central. 

Tots els equips han elaborat un pla de qualitat i han priorit-
zat algun projecte de millora específic relacionat amb la se-
guretat dels pacients que, en la majoria d’equips, ja s’ha des-
envolupat durant el 2012.

■ Els EAP de la Catalunya Central obtenen uns
bons resultats en l’auditoria interna de
qualitat 

Durant el mes de desembre s’ha portat a terme una audito-
ria interna de qualitat dels 32 equips per avaluar els 33 estàn-
dards de seguretat del Model d’acreditació del Departament
de Salut (MADS) considerats sine qua non. El format de l’au-
ditoria ha permès un intercanvi de coneixement i s’han acla-
rit els dubtes de metodologia i procés. També ha permès do-
nar valor a tota la tasca endegada per la comissió de quali-
tat de cada equip.

El resultat de l’auditoria ens mostra que el percentatge mit-
jà d’estàndards imprescindibles assolits per la Gerència és

del 85,42%. L’assoliment per equips ha oscil·lat entre el 66,67%
i el 100%, i el 62% dels equips han obtingut una puntuació
entre el 70 i el 90%. 

29 dels 32 equips han planificat durant el 2012 la formació
continuada en l’ús de diferents equipaments mèdics. En tots
s’ha planificat la formació en reanimació cardiopulmonar. El
100% d’equips ha elaborat el Pla d’acollida a nous professio-
nals i alguns han estandarditzat l’avaluació de l’acollida. S’ha
inventariat la totalitat de l’aparellatge tecnicoassistencial de
cadascun dels centres i dels consultoris locals,  i s’està ulti-
mant un llibre sobre el manteniment electrònic interactiu,
que permetrà als equips controlar les revisions periòdiques
que corresponen a cada tipus d’aparell. S’ha implantat l’en-
registrament d’incidències en els mòduls d’extracció de tots
els equips. 

S’ha revisat i actualitzat a tots els equips el document de ges-
tió de la demanda, per tal de garantir l’atenció immediata a
les sol·licituds urgents d’assistència. S’ha establert un siste-
ma de localització immediata del personal del centre per a
situacions d’urgència. Igualment, s’han elaborat i implemen-
tat  una sèrie de  procediments: gestió de manteniment pre-
ventiu d’aparells, gestió d’incidències d’infraestructures i de
manteniment general, control de caducitats del material fun-
gible a magatzem,  manteniment i revisió del carretó d’atu-
rades i del box d’urgències, procediment de control de ca-
ducitats de medicació,  procediment de control de mòrfics,
prevenció del risc d’infeccions, manteniment de la cadena del
fred i pla de comunicació interna.  S’han actualitzat 21 pro-
tocols d’actuació en urgències i emergències i s’han revisat
els circuits de diagnòstic ràpid. 

QUALITAT

Catalunya Central 2012 28AGO13_.-  03/09/13  11:04  Página 15



16 ICS · Gerència Territorial Catalunya Central 2012

S’han detectat punts forts en seguretat a diferents equips:
la gestió de residus, en el cas de Roda de Ter, que permet es-
talviar contenidors; el manteniment del box d’urgències a Vi-
lanova del Camí; o el procediment de lliurament de documen-
tació a tercers del CAP Manresa, entre d’altres. S’ha consta-
tat que una majoria d’equips ha comptat amb la implicació
d’un gran nombre de professionals, que han participat en di-
ferents grups de millora.

■ La Unitat de Farmàcia d’Atenció Primària de
la Catalunya Central inicia vuit processos de
qualitat i seguretat dels pacients

L’any 2012, aquesta Unitat s’ha centrat en la redacció de vuit
processos relacionats amb la qualitat, que tenen l’accent po-
sat en la seguretat dels pacients i la medicació d’ús intern als
centres de salut. Aquests processos, que han estat validats
per professionals sanitaris del territori, descriuen i estandar-
ditzen el control de caducitats, la composició i gestió del car-
retó d’aturada i el maletí d’urgència, l’estabilitat dels enva-
sos multidosi un cop desprecintats, el control i la reposició
dels estupefaents, els aspectes centrats en la farmacovigi-
lància, la gestió dels centres de vacunació,  el control de les
mostres gratuïtes lliurades per la indústria farmacèutica i l’es-
tabilitat i el manteniment de la cadena de fred dels medica-
ments termolàbils.

Fruit d’un treball previ de recollida i anàlisi de dades estruc-
turals i organitzatives de les farmacioles dels centres de sa-
lut, durant el 2012 s’ha estandarditzat l’organització de les
farmacioles: se les ha dotat de caixonets per emmagatzemar
la medicació, s’ha etiquetat tota la medicació per nom de prin-
cipi actiu i s’ha consensuat que hi hagi el mateix contingut
arreu, s’han donat les directrius de conservació de la medi-
cació adequades i se n’ha validat el compliment, s’ha donat
suport a la gestió de la caducitat dels medicaments emma-

gatzemats i s’ha fet especial èmfasi en la farmaciola com a
magatzem principal de medicació al centre, en detriment de
l’acumulació de fàrmacs a les consultes. Totes aquestes ac-
cions s’han materialitzat gràcies al suport i al treball de la Xar-
xa de referents dels medicaments que estan repartits per tot
el territori.

Finalment, quant a la gestió de les vacunes, el 2012 ha estat
l’any de la culminació d’un procés d’estandardització de la ges-
tió i organització de les vacunes als centres de vacunació de
l’ICS i als aliens, gràcies al treball i la col·laboració de la Xar-
xa de referents de tota la Catalunya Central.

■ El treball "Teledermatologia: telemedicina
per millorar accessibilitat, resolució i llistes
d’espera" rep un dels premis a la 2a Jornada
del Pla de Salut i sis més en resulten
finalistes

Un any després de l’aprovació del Pla de Salut 2011-2015, el
Departament de Salut va convocar a Sitges la 2a Jornada del
Pla de Salut per donar a conèixer els resultats obtinguts du-
rant l’any 2012, establir les fites per al 2013 i consolidar un
espai de debat i reflexió sobre els avenços dels projectes ini-
ciats. L’atenció als pacients crònics, la millora organitzativa
del sistema per fer-lo més integrat i resolutiu, i la reordena-
ció dels procediments d’alta especialització, han estat les prin-
cipals àrees d’actuació.

Dels treballs presentats per la Catalunya Central, set han es-
tat finalistes i un d’ells, “Teledermatologia: telemedicina per
millorar accessibilitat, resolució i llistes d’espera”, ha rebut
una de les distincions al Premi a la millor experiència. El Pro-
grama de teledermatologia a les tres comarques ha demos-
trat ser una bona estratègia per aconseguir llista d’espera zero
en dermatologia. 

Els altres sis treballs finalistes han estat: “Millorant l’eficièn-
cia: catàleg d’apòsits”, “Política de qualitat de la Gerència de
Catalunya Central per una millora de la seguretat dels pa-
cients”, “Teleúlceres, introduint la telemedicina en la cura de
les úlceres”, “El treball col·laboratiu i la comunicació inter-
na com a motor de millora a l’ACUT i gestió 061 al Bages”,
“Atenció primària i atenció hospitalària: cap a una dermato-
logia sostenible” i “Projecte de cooperació per a una millor
atenció al pacient crònic complex”. 
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■ La I Jornada de Recerca en Formació
Sanitària Especialitzada acomiada la primera
promoció de residents

La Gerència Territorial de l’ICS a la Catalunya Central ha aco-
miadat els residents de la primera promoció que enguany aca-
ben la seva etapa de formació amb una Jornada de Recerca en
què han participat una cinquantena de professionals del ter-
ritori. La Jornada ha servit perquè metges, metgesses, lleva-
dors i llevadores residents presentessin els projectes de recer-
ca en què han treballat durant aquest període de formació.

A la Jornada, s’hi han presentat sis treballs fets pels profes-
sionals durant el període de residència. Les llevadores re-
sidents han presentat el treball “El gingebre per resoldre les
nàusees a l’embaràs” i el projecte Ús de la sàlvia per a l’a-
lleujament de les sufocacions durant l’embaràs. Els projec-
tes dels metges i metgesses residents, per la seva banda, han
estat els següents: Intervenció educativa per millorar el ma-
neig de l’insomni a l’ABS Manlleu, Prevenció secundària i trac-
tament òptim de la cardiopatia isquèmica, i Relació entre
obesitat i activitat física en la població de Manresa.

■ El Projecte de recerca del Programa Pacient
Expert Catalunya® de la Catalunya Central
rep un premi d’ajut a la recerca

El Col.legi Oficial d’Infermeria de Catalunya ha atorgat una
Beca a l’“Assaig clínic controlat sobre l’efectivitat del Pro-
grama de Pacient Expert a l’Atenció Primària en el control
de la diabetis mellitus tipus 2”.

A Catalunya, s’inicia des de l’atenció primària l’any 2006 el
Programa Pacient Expert Catalunya de l’Institut Català de
la Salut (PPE-CAT) i la Gerència Territorial Catalunya Cen-
tral l’any 2009. El Programa té com a objectiu promoure els
canvis d’hàbits que millorin la qualitat de vida dels pacients
mitjançant l’intercanvi i transferència de coneixements i ex-
periències entre el pacient expert i la resta de pacients.

Actualment a Catalunya s’han realitzat 212 grups amb les se-
güents patologies: MPOC, insuficiència cardíaca, TAO,
diabetis mellitus, fibromiàlgia, deshabituació tabàquica,
ansietat i malaltia de Chagas, amb un total de 2.094 pacients
que han passat pel programa i 165 pacients que han actuat
com a pacients experts.

El grup de recerca pacient expert té com a objectiu avaluar
si el Programa Pacient Expert Catalunya® millora el control
de la DM als sis i dotze mesos a l’atenció primària de la Ca-
talunya Central i Barcelona ciutat.

■ Professionals del SAP Osona guanyen la XII
Beca d’Investigació d’Osona

Tres professionals d’infermeria del SAP Osona han estat re-
conegudes amb la XII Beca d’Investigació d’Osona pel pro-
jecte de disseny i implantació d’un programa d’educació sa-
nitària dirigit a les persones amb diabetis mellitus tipus 2 a
la comarca d’Osona. 

Els objectius de l’estudi són millorar l’educació sanitària dels
pacients amb diabetis i promoure l’autocura i la capacitació
d’aquests pacients subministrant-los les eines necessàries per
tal que participin activament en el control de la seva malal-
tia; augmentar els coneixements i la qualitat de  vida dels pa-
cients amb diabetis de la comarca d’Osona;  millorar el seu
control glucèmic i el de la resta dels factors de risc cardio-
vasculars; disminuir la incidència de complicacions relacio-
nades amb la diabetis i, en cas que apareguin, fomentar l’a-
bordatge precoç i adequat, que n’eviti així la progressió; dis-
senyar i implantar un programa assistencial d’educació
grupal, multidisciplinari, estructurat  i dirigit a pacients amb
DM2 de la comarca d’Osona; i avaluar-ne,  amb paràmetres
objectius (bioquímics, antropomètrics, etc.), l’efectivitat
mitjançant tests validats sobre coneixements i tests que me-
surin la satisfacció i qualitat de vida del pacient.

RECERCA I DOCÈNCIA

Catalunya Central 2012 28AGO13_.-  03/09/13  11:04  Página 17



18 ICS · Gerència Territorial Catalunya Central 2012

■ Estudis 2012

• Implantació del test ràpid d’identificació d’estreptococ en
AP (TREAP).

• Factors de risc en joves escolaritzats al Bages (FRESCBA-
GES).

• Preferències de tractament en gestants davant un avorta-
ment espontani.

• Prevalença i factors de risc de la malaltia periodontal.

• Relació entre exercici físic i arteriopatia perifèrica.

• Efectos de los flujos migratorios en el levante peninsular
durante la antigüedad tardía.

• Satisfacció amb la recepta electrònica en metges i metges-
ses d’AP.

• Cribratge de la malaltia real crònica.

• Cribratge de la malaltia pulmonar obstructiva crònica.

• Inquietuds de recerca dels professionals de la Catalunya Cen-
tral.

• La síndrome d’apnea del son i la hipertensió resistent.

• Cribratge inadequat del càncer de cèrvix a Osona (CRICÈR-
VIC).

• Implementació reglada del pessari en pacients grans amb
prolapse uterí.

• Disseny i implantació d’un programa d’educació sanitària
dirigit a les persones amb diabetis mellitus tipus 2.

• Efectivitat del Programa Pacient Expert Catalunya® en el
control de la diabetis mellitus tipus 2.

■ Activitat de recerca 

Articles publicats 5

Articles pendents de publicar 4

Estudis en curs 11

Estudis amb finançament 3

Premis a comunicacions científiques 5

Activitats formatives organitzades 
per la Unitat de Suport a la Recerca 5

■ La Unitat Docent ha sol·licitat l’acreditació
com a unitat docent multiprofessional
d’atenció familiar i comunitària

El mes de juny de 2012 s’ha tramitat la documentació neces-
sària per tal d’acreditar la Unitat Docent de Medicina de Fa-
milia i Comunitària Catalunya Central com a unitat docent
multiprofessional. Aquesta propera acreditació permetrà a
la Unitat Docent de la GTCC formar professionals infermers
en aquesta especialitat.

■ La Catalunya Central dóna la benvinguda als
15 nous residents que es formaran en
medicina familiar i comunitària

Enguany, quinze metges i metgesses s’han incorporat a la Ca-
talunya Central, que s’afegeixen a la seixantena que ja es tro-
ben en fases més avançades del seu procés de formació. Per
a la seva supervisió, hi ha implicats 36 professionals de l’ICS
que n’exerceixen la tutoria. 

Per comarques, set tenen plaça en centres d’atenció primà-
ria del Bages, sis a Osona i dos a l’Anoia. Els nous metges i
metgesses residents s’han incorporat al maig i acabaran la
residència al maig de 2016.

■ El CAP Igualada Urbà ha estat acreditat pel
Ministeri de Sanitat per formar metges
interns residents

El Ministeri de Sanitat ha acreditat el Centre d’Atenció Pri-
mària Igualadà Urbà per tal que pugui formar metges inter-
ns residents (MIR) en l’especialitat de medicina familiar i co-
munitària.

El període de formació dels metges especialistes serà de qua-
tre anys, en tres dels quals bona part de l’activitat assisten-
cial es portarà a terme en serveis d’atenció especialitzada de
l’Hospital d’Igualada. El quart any, els metges MIR donaran
servei i es formaran al mateix CAP que compta amb quatre
professionals que estan qualificats per exercir de tutors.

L’acreditació del CAP Igualada Urbà per a la docència de MIR
és un reconeixement a la professionalitat de tot l’equip i a
l’esforç i mètode dels que integren la Unitat Docent Cata-
lunya Central de l’ICS.

Actualment la Unitat Docent Catalunya Central forma un to-
tal de divuit metges especialistes, els quals tenen plaça als
diferents centres d’atenció primària que estan acreditats a
les comarques centrals.
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■ Recursos humans1

Àrea funcional sanitària 980

Llicenciats sanitaris 447

Facultatius especialistes 421

Titulats superiors sanitaris 26

Diplomats sanitaris 447

Tècnics de grau superior sanitari 
(tècnics especialistes) 10

Tècnics de grau mitjà sanitari 
(auxiliars d’infermeria) 77

Àrea funcional de gestió i serveis 418

Residents 58

Total 1.456

1. Plantilla equivalent a jornada completa de l’any 2012. Inclou personal fix,
interí, eventual i substitut.
La Catalunya Central compta amb 31 professionals adscrits a hospitals aliens
a l’ICS.

■ La Unitat Bàsica de Prevenció ha presentat al
personal de la Gerència l’informe final de
l’avaluació del risc psicosocial

El procés d’avaluació del risc psicosocial a la GTCC s’inicia a
la tardor de 2009 mitjançant la presentació del mètode i el
lliurament dels qüestionaris als treballadors i treballadores
del nostre territori. El segon semestre de 2010 es constitu-
eix el grup de treball encarregat de fer l’estudi dels resultats
obtinguts en la lectura dels qüestionaris. Aquest procés ha
finalitzat enguany amb la presentació de l’informe final.

El document és el resultat de l’anàlisi de les dades contingu-
des en els informes preliminars i el recull de les conclusions
a què ha arribat, per consens, el grup de treball en relació amb
les causes que expliquen els resultats obtinguts, així com les
mesures preventives que ha proposat.

■ Premi a l’Excel·lència Professional per a
l’atenció primària

El Dr. Miquel Reguant Fosas de l’EAP Súria ha estat un dels
guardonats amb el Premi a l’Excel·lència Professional que
atorga el Col·legi de Metges de Barcelona. Cada any el Col·legi
Oficial reconeix públicament la tasca dels metges i metges-
ses que han destacat per la seva activitat professional.
Aquests premis neixen l’any 2004 i s’atorguen en els àmbits
de  medicina hospitalària, atenció primària, salut pública i
mental, atenció sociosanitària, recerca biomèdica, educa-
ció mèdica i humanitats mèdiques.

■ L’ICS a la Catalunya Central homenatja els
professionals jubilats en un emotiu acte

La Gerència Territorial ha celebrat enguany l’acte de reco-
neixement als professionals de la institució que s’han jubi-
lat al llarg dels darrers dos anys. Una trentena de professio-
nals de les comarques del Bages, Berguedà, Anoia i Osona
han rebut un homenatge de companys i directius en un es-
deveniment que ha servit per donar valor a la tasca realit-
zada per tots ells al llarg de la seva carrera professional a l’ICS
i com a exemple per a les noves generacions. En aquest es-
cenari, se’ls ha agraït la tasca de servei a la societat que han
fet al llarg de la seva trajectòria.

■ S’ha augmentat el nombre d’exàmens de salut
als professionals de la Catalunya Central

S’ha produït un increment en l’activitat del metge i la infer-
mera de treball per l’augment considerable del nombre d’e-
xàmens de salut realitzats (de 195 exàmens el 2011 a 258, el
2012), atesa la molt bona participació del personal malgrat
que es tracta de revisions voluntàries. Tot això permetrà avan-
çar cap a l’objectiu d’oferir exàmens de salut a tots els tre-
balladors cada tres anys.

■ L’ICS a la Catalunya Central organitza la
Segona Jornada de Diabetis Mellitus de la
Plana de Vic

S’ha celebrat el dia 24 de febrer de 2012 a Vic la II Jornada
de Diabetis Mellitus de la Plana de Vic. La GTCC ha organit-
zat la Jornada conjuntament amb el Col·legi Oficial de Met-
ges de Barcelona, amb l’objectiu de compartir experiències
al voltant d’aquesta malaltia des de l’àmbit de l’atenció pri-
mària. S’hi han tractat temes, com ara l’exposició de casos
clínics, els tractaments farmacològics o els factors de risc car-
diovascular clàssics. Professionals dels centres d’atenció pri-
mària de Torelló, Salt, Anglès i La Mina han participat en les
exposicions. 

PROFESSIONALS
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■ L’EAP Sant Hipòlit de Voltregà ha celebrat el
seu 25è aniversari

L’EAP ha celebrat enguany el seu 25è aniversari fent-ne par-
tícips, tant els professionals que hi han treballat al llarg d’a-
quests anys, com el conjunt d’usuaris i usuàries del centre.
Així, el primer acte de celebració ha estat un sopar que ha
reunit bona part dels professionals que han fet possible que
l’EAP hagi arribat als 25 anys de vida.

A més, s’han organitzat un seguit d’actes per la ciutadania
i s’ha elaborat un mural elaborat pels nens i nenes de les es-
coles del poble i que porta per títol “Què és la salut per a
tu?”. 

■ L’ICS i el SEM de la Catalunya Central
organitzen una jornada d’actualització dels
codis ictus i infart per als professionals
d’atenció primària

L’ICS a la Catalunya Central ha organitzat el dia 2 de març
a l’Auditori de la Fundació Caixa Manresa a la Plana de l’Om
una jornada d’actualització sobre protocols d’emergències
adreçada a professionals d’atenció primària (mèdics i d’in-
fermeria) de tot el territori. La jornada s’ha dedicat als co-
dis ictus i infart agut de miocardi (IAM), codi infart, per ex-
plicar com funcionen i les situacions en què cal activar-los.
Les ponències han anat a càrrec de professionals del Ser-
vei d’Emergències Mèdiques (SEM) de la Catalunya Cen-
tral. 

Els codis ictus i IAM s’activen per donar una resposta ràpi-
da als accidents cerebrovasculars, en el primer cas, i als car-
diovasculars, en el segon. Es tracta de dues patologies en què
el diagnòstic precoç i l’actuació durant les primeres hores són
de gran importància.

■ Se celebra la II Jornada d’Atenció Primària al
Món Rural

Més de 180 professionals de la sanitat d’arreu de la Catalu-
nya Central han participat en la segona edició de la Jorna-
da d’Atenció Primària al Món Rural, que s’ha celebrat al  Pa-
velló de Suècia de Berga el dia 25 de maig. Enguany, el tema
escollit per a les ponències i comunicacions dels participants
i especialistes és l’atenció als malalts crònics.

L’esdeveniment, impulsat pel Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona amb la col·laboració de l’ICS, ha crescut en nom-
bre de participants respecte a la primera edició, amb la pre-
sentació de diferents ponències i experiències sobre el tema
proposat. Durant la Jornada s’han pogut escoltar professio-
nals de medicina, d’infermeria i de treball social que estan
en contacte amb pacients amb malalties cròniques en zones
rurals. A més, també hi ha participat un pacient, que ha ex-
plicat la seva experiència.

■ L’EAP Manlleu organitza una jornada
formativa per als seus professionals

Els professionals del CAP Manlleu han celebrat al Castell de
Montesquiu una jornada que ha tingut com a lema “Coaching
emocional de l’equip”. Es tracta d’una activitat formativa que
ha comptat amb una gran participació de tot l’equip amb l’ob-
jectiu final de millorar la qualitat de l’assistència a la població.

■ Se celebra la Jornada de Qualitat de l’EAP Tona

El dia 24 de maig de 2012, la Comissió de Qualitat de l’EAP
Tona ha organitzat a Viladrau una jornada de treball sobre
qualitat i projectes de millora per a tots els professionals de
l’equip.

En aquesta Jornada s’ha presentat el Pla de qualitat per a l’a-
creditació dels equips d’atenció primària, que té com a ob-
jectiu revisar els 33 estàndards sine qua non, explicar com es
fa i es treballa un procediment i distribuir l’equip en diferents
grups de treball.

La Jornada s’ha clos amb la presentació dels diferents pro-
cediments treballats i amb la posada en comú i la discussió
de possibles projectes de millora.

■ L’ASSIR de la Catalunya Central forma el seu
personal en prevenció del tabaquisme durant
l’embaràs

El mes de setembre es va portar a terme un curs d’actualit-
zació en embaràs sense fum, amb l’objectiu de millorar els
coneixements i les habilitats dels professionals en el maneig
i control del tabaquisme. Amb aquesta formació, divuit  pro-
fessionals de l’ASSIR han adquirit coneixements sobre l’abor-
datge del tabaquisme en l’embarassada mitjançant tècniques
d’entrevista motivacional i han estat capaços de resoldre cor-
rectament els casos aplicant la pauta de tractament substi-
tutori.

■ Resultats obtinguts pels equips d’atenció
primària segons l’informe de la Central de
Resultats 

Aquest informe ha estat realitzat per l’Observatori del Sis-
tema de Salut de Catalunya, per conèixer els resultats dels
diferents proveïdors del Sistema sanitari d’utilització públi-
ca de Catalunya (SISCAT).

Les fonts d’informació per a tots els equips d’atenció primà-
ria han estat la informació de l’avaluació del contracte i de
prescripció farmacèutica i resultats de les enquestes de sa-
tisfacció realitzades pel Servei Català de la Salut, entre d’al-
tres.

En l’informe participen els 369 EAP del SISCAT i s’analitzen
un conjunt de 33 indicadors agrupats en cinc categories (da-
des generals, utilització de serveis, qualitat, eficiència i sa-
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tisfacció), que intenten donar una visió global de l’activitat
de l’atenció primària i de la seva qualitat i eficiència. 

Quinze equips d’atenció primària de la Catalunya Central se
situen entre els divuit primers, d’entre els 369 equips del SIS-
CAT, amb percentil 5 en els indicadors següents:

• % de població assignada atesa en atenció primària: EAP Alt
Berguedà.

• Control acceptable en diabetis: EAP Manresa-2.

• Visites per professional i dia: EAP Súria, Artés, Baix Bergue-
dà i Montserrat. 

• Índex de satisfacció amb l’equip: EAP Roda de Ter, Lluçanès,
Sant Quirze de Besora i Alt Berguedà.

• Índex de fidelitat a l’atenció primària: EAP Vall del Ges.

• Suport a l’atenció al taulell: EAP Súria, Santa Coloma de Que-
ralt, Anoia Rural i Lluçanès.

• Facilitat per gestionar dia i hora de visita: EAP l’Alt Bergue-
dà, Lluçanès, Roda de Ter, Sant Quirze de Besora, Santa Co-
loma de Queralt i Súria.

• Menor despesa farmacèutica per a l’usuari: EAP Lluçanès,
Sant Hipòlit de Voltregà i Igualada Urbà. 

• Índex de qualitat farmacèutica (IQF): l’EAP Roda de Ter i l’EAP
Santa Eugènia de Berga han obtingut el primer i quart lloc,
respectivament, del SISCAT.

• Menor nombre de receptes per usuari i any: els EAP Igua-
lada Urbà i Sant Hipòlit de Voltregà. 

■ Els professionals de l’ICS a la Catalunya
Central reben formació continuada

Durant l’any 2012, un 90% dels professionals de l’ICS a la Ca-
talunya Central ha rebut formació. S’han realitzat 125 activi-
tats de formació, amb un total de 963 hores, la qual cosa re-
presenta una durada mitjana de vuit hores per cada activi-
tat formativa. 

Aquestes activitats s’han distribuït de la forma següent: 48
activitats al Bages i Berguedà, 26 a Osona i dotze a l’Anoia.
39 activitats han estat centralitzades a la Gerència Territo-
rial i han comptat amb assistents de tot el territori.

El nombre total d’inscripcions a activitats formatives ha es-
tat de 2.761. Això representa una mitjana de 22 alumnes per
activitat.

■ La Unitat Bàsica de Prevenció de l’ICS a la
Catalunya Central ofereix activitats
formatives als professionals 

De l’activitat que ha dut a terme la Unitat l’any 2012, desta-
ca la que associa les situacions de risc amb la formació es-
pecífica que permeti afrontar-les. En concret, s’ha avançat
especialment en el curs Pautes d’actuació en situacions con-
flictives, que s’ha dut a terme en col·laboració amb els Mos-
sos d’Esquadra i l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya,
en què s’ha prioritzat la inscripció d’aquell personal que ha
patit situacions de risc o que ha estat agredit.

Així mateix, s’ha recuperat el Taller de contenció en situació
de crisi, que està dirigit especialment als treballadors i tre-
balladores que poden patir agressions en espais comuns (com
ara el taulell d’admissions). 

Aquestes dues formacions han augmentat el nombre de per-
sones amb més habilitats a l’hora d’afrontar una situació de
violència. Aquest any, han estat 87 professionals.

Cal destacar també la formació que s’ha fet en línia, ja que
fins al 2012 1.057 professionals de la Gerència han rebut for-
mació virtual sobre els riscos específics de la seva activitat.
També és important remarcar que  aquest exercici ha estat
el primer en què els MIR han pogut beneficiar-se d’aquest
sistema de formació.

El 2012 s’ha continuat amb la formació en extinció d’incen-
dis, amb quatre sessions i la participació de 83 treballadors.

Aquest any també, per donar compliment al Decret 82/2010,
la Gerència ha format tècnics acreditats per a la realització
dels plans d’autoprotecció dels centres de l’ICS.
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■ Enquestes de satisfacció 

Enguany s’ha portat a terme la quarta edició de l’estudi de
satisfacció d’atenció primària de medicina general i inferme-
ria. Els usuaris i usuàries dels CAP de l’ICS a la Catalunya Cen-
tral han atorgat una puntuació global de satisfacciód’un 8 so-
bre 10, puntuació superior a la de 2009, que va ser de 7,6.

S’han efectuat vint preguntes, de les quals quinze presenten
resultats superiors al llindar de l’excel·lència, ja que estan per
sobre del 90%; entre elles,  la sol·licitud de visita per Inter-
net, el soroll, la neteja, el temps i l’escolta que dediquen els
professionals de medicina i infermeria al pacient i aspectes
com ara: si pot opinar, si el metge o metgessa li proporcio-
na la informació que necessita,  si la informació és coherent,
si el tracte és adequat, si entén les explicacions, si conside-
ra que està en bones mans, i si el professional de capçalera
té informació sobre el seu historial.

Un 92 % dels enquestats, en cas de poder escollir, tornarien
al mateix CAP. 

Respecte a la comparació amb els resultats obtinguts a l’en-
questa de l’any 2009, s’observa un resultat superior en res-
postes positives en quasi la totalitat d’ítems. 

Grau de satisfacció global 8,0

Fidelitat (%) 92,5

■ El CAP de Vilanova del Camí posa en marxa
un programa de xerrades per a persones que
han patit malalties del cor i els seus familiars
o cuidadors

Aquest centre ha iniciat un programa innovador adreçat tant
a persones que pateixen o han patit malalties del cor, com
als seus familiars o cuidadors. Es tracta d’una activitat gru-
pal consistent en un cicle de xerrades en què s’abordaran di-
ferents aspectes relacionats amb aquestes malalties, amb l’ob-
jectiu d’ajudar els pacients i les persones del seu entorn a con-
viure-hi, amb la major qualitat de vida possible.

S’han realitzat cinc sessions, en les quals s’han tractat temes
com ara què són les malalties del cor i, més concretament,
l’infart de miocardi, l’angina de pit, les embòlies o isquèmies.
Al llarg de les diferents xerrades s’han treballat els factors
de risc que afecten el desenvolupament d’aquestes malalties,
com poden ser la hipertensió arterial, la diabetis, el tabac,
l’alcohol, l’obesitat, el sedentarisme o l’estrès. Les sessions
també han servit per:

• potenciar la capacitat d’adaptació de les persones que les
pateixen;

• donar a aquests pacients un espai perquè expressin els seus
sentiments i vivències;

• oferir-los suport i reforç en el procés de canvi d’hàbits que
els ajudin a millorar la seva qualitat de vida.

■ L’ICS a la Catalunya Central i la Fundació
Alícia ofereixen formació a embarassades
perquè siguin promotores de cuina saludable

Aquest projecte innovador s’ha celebrat al Món Sant Benet
de Manresa i ha format una vintena de dones embassades
sobre les pautes alimentàries en les diferents etapes de la vida,
les tècniques culinàries per elaborar dietes saludables per a
la família i el foment d’hàbits saludables des de la infància.

Aquests tallers teòrics i pràctics de cuina saludable tenen com
a objectiu que les embarassades que hi han participat
transmetin els coneixements adquirits a grups  de postpart
o bé a les llars d’infants o escoles i es converteixin en pro-
motores d’hàbits saludables entre les persones del seu en-
torn. Les embarassades hi han assistit acompanyades de les
llevadores dels diferents equips d’atenció primària.

El mes de desembre, el CAP Artés ha acollit la primera ses-
sió sobre alimentació saludable a càrrec d’una de les assis-
tents als tallers.

■ Una enquesta sobre tabaquisme feta a La
Torre de Claramunt detecta que més d’una
quarta part dels pares d’infants d’11 i 12 anys
són fumadors

El treball, elaborat per la professional responsable de la Con-
sulta del Tabac de l’EAP Capellades, té com a objectiu con-
cretar les actuacions que es duen a terme per tal de sensi-
bilitzar els més joves sobre els efectes nocius del tabac. L’es-
tudi s’ha realitzat amb motiu de la Setmana sense Fum i per-
metrà fer accions de sensibilització més efectives. L’enques-
ta revela que les mares d’un 25% dels infants entre 11 i 12 anys
són fumadores i d’un 28,57%, els pares. A més, la mare fuma
dins de casa en un 7% dels casos i el pare, en un 11%. 

Les dades són especialment rellevants, ja que s’ha demos-
trat que els fills de pares fumadors, i especialment de ma-
res, tenen un 90% de probabilitats de ser fumadors en un fu-
tur. És per això que un primer plantejament, posat ja en pràc-
tica durant la celebració dels actes del Dia Sense Tabac d’en-
guany, és incidir en la informació que es dóna als fills de pa-
res i mares fumadors.

CIUTADANIA
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■ La consulta per deixar de fumar del CAP
Igualada Urbà celebra el primer any de
funcionament amb un índex d’èxit del 51%

La consulta per deixar de fumar impulsada per l’EAP Igua-
lada Urbà ha atès durant el seu primer any de funcionament
61 usuaris, 34 dels quals han aconseguit abandonar defini-
tivament el tabac, el que representa un índex d’èxit del 51,7%.
La consulta, que funciona des de final de gener de 2011, atén
usuaris entre 22 i 71 anys, un 55% dels quals són homes. En
un 41% dels casos, els pacients s’han dirigit a la consulta per
iniciativa pròpia; mentre que la resta ho han fet adreçats per
un professional de la salut.

■ Els EAP de la Catalunya Central organitzen
activitats en la XIII Setmana Sense Fum

En el marc de la XIII Setmana Sense Fum, els equips de la Ca-
talunya Central han organitzat diferents activitats amb la fi-
nalitat de sensibilitzar i ajudar la ciutadania a abandonar l’hà-
bit del tabac. A L’Anoia, els EAP de Santa Margarida de Mont-
bui, Igualada Urbà, Vilanova del Camí i Piera han ofert a la
ciutadania informació relacionada amb el tabac, mesuraments
amb el cooxímetre i el carboxímetre, revisió de la cavitat oral
dels fumadors i han convocat també dos concursos de dibu-
ix per als nens i nenes de les escoles de Montbui i Igualada.  

Al Bages, els EAP Manresa-4, Artés i Sant Joan de Vilatorra-
da han organitzat taules informatives als centres i han ofert
també cooximetries a les persones fumadores que les han
sol·licitades. A Artés, el responsable de la Consulta del Ta-
bac ha impartit una conferència als professionals de l’Equip
sobre la necessitat de detectar els pacients fumadors, el pro-
cés que s’ha de seguir quant al consell breu i al registre i so-
bre quins són els quatre motius bàsics per derivar aquests
pacients a la Consulta de Tabaquisme.

A Osona, els equips de Manlleu han informat la ciutadania
i, entre les persones majors de divuit anys a qui han asses-
sorat, han sortejat lots de productes d’higiene i un llibre. A
Prats de Lluçanès, l’EAP ha impartit conferències a l’Institut
d’Ensenyament Secundari de la població i l’EAP Vic Nord ha
ofert també una conferència i ha celebrat el concurs relacio-
nat amb el tabac “Art tabac”.

■ L’EAP Igualada Urbà informa sobre el
document de voluntats anticipades

Com, quan i per què es fa el document de voluntats antici-
pades (DVA). Aquestes són les tres qüestions que s’han res-
pòs en la xerrada organitzada per l’EAP Igualada Urbà que
ha tingut lloc el passat dia 9 de juny al Centre Cívic Centre
d’Igualada. Durant la conferència han explicat als assistents
en què consisteix el DVA, la seva importància, quins requi-
sits s’han de complir per poder-lo fer i on pot dirigir-se el pa-
cient per sol·licitar-lo. 

Una trentena de persones s’ha interessat per aquest docu-
ment, que recull les instruccions que el pacient dóna al seu
metge en relació amb l’atenció que voldria rebre al final de
la vida, en cas de trobar-se en situació d’incapacitat per pren-
dre decisions. En el DVA també es designa la persona que re-
presentarà el pacient, si no pot expressar-se en les situacions
mèdiques que l’afectin.

■ Els CAP de l’Anoia i el Bages promouen la
reutilització de material ortopèdic

Els centres de l’Anoia i el Bages mantenen obert el Progra-
ma de recuperació de material ortopèdic, amb l’objectiu de
fomentar la reutilització dels articles ortopèdics. Les dona-
cions altruistes de la població permeten a les famílies un es-
talvi econòmic important, per la qual cosa es considera es-
sencial donar a conèixer aquest programa a la ciutadania i
als professionals.

L’EAP Sallent ha fet difusió a la ciutadania d’aquest servei re-
cordant la importància de vetllar pel manteniment i la con-
servació en bon estat del material, de manera que se’n ga-
ranteixi el bon funcionament i utilitat. En aquest sentit, la col·la-
boració de la ciutadania és molt important per assegurar que
més persones es puguin continuar beneficiant d’aquest Pro-
grama.

El Servei d’Atenció Primària de l’Anoia ha informat els pro-
fessionals del territori del nou circuit de reutilització, la qual
cosa ha facilitat que es puguin seguir emprant aquests ar-
ticles. Igualment, la informació personalitzada als usuaris ha
propiciat la incorporació d’articles no finançats, com ara llits
articulats, adaptadors per al vàter, grues, baranes de llit, etc.

■ Cloenda de la 13a edició dels grups de teràpia
de l’EAP Santa Margarida de Montbui

Una trentena de dones que ha participat en la tretzena edi-
ció dels grups de teràpia de Santa Margarida de Montbui han
celebrat la cloenda del curs amb una estada en un balneari
d’Igualada i un sopar. Les participants, que anaven acompa-
nyades de la infermera que dirigeix els grups, Margarita Gar-
cia, són integrants dels grups psicoeducatius, de relaxació i
d’autoestima que s’impulsen des de l’EAP Santa Margarida
de Montbui.
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La participació en activitats grupals permet aquestes pacients
compartir i intercanviar experiències amb persones que es
troben en la seva mateixa situació. Una infermera condueix
els grups. En aquesta tretzena edició han participat dotze do-
nes en els grups psicoeducatius, deu en el grup d’autoesti-
ma i vuit en el de relaxació.

■ Centres de l’ICS a Osona apliquen la teràpia
de grup per tractar pacients amb depressió o
ansietat

Els CAP de Vic Nord i Tona han implantat una nova línia de
treball per tractar pacients que pateixen depressió lleu o mo-
derada, o ansietat. Es tracta de la teràpia de grup mitjançant
els anomenats grups psicoeducatius, en què es pretén que
els pacients augmentin els coneixements sobre el trastorn
que pateixen, adquireixin hàbits i conductes que afavoreixin
la seva salut i també els recursos necessaris per afrontar si-
tuacions crítiques. Fins ara, han acabat els grups un total de
29 pacients i, actualment, n’hi ha un d’actiu al CAP Tona.

Els integrants d’aquests grups són majoritàriament dones en-
tre 42 i 62 anys amb diagnòstic de depressió lleu o modera-
da, o ansietat. Les sessions, guiades per professionals de la
salut (d’infermeria o de medicina), tenen una durada de 90
minuts. Se’n fan un total de dotze, una vegada a la setmana.
Tant els pacients com l’equip mèdic han valorat molt posi-
tivament l’experiència.

Els aspectes que els usuaris han destacat com a més posi-
tius són el fet d’assolir coneixements sobre la seva malaltia
i poder-los aplicar a la vida diària, i la possibilitat d’expres-
sar els seus sentiments i pensaments en grup. Els professio-
nals, per la seva banda, valoren positivament la relació que
s’estableix amb els pacients i el fet d’abordar la malaltia des
d’una altra perspectiva.

■ El CAP Sagrada Família crea grups d’usuaris
que organitzen caminades de forma
autònoma

El CAP Sagrada Família de Manresa ha creat grups d’usua-
ris que, de forma autònoma, surten a caminar periòdicament
com a part d’un programa per millorar el seu estat de salut.
El CAP compta amb una vintena de pacients que fan cami-
nades dos cops per setmana sense l’acompanyament d’un pro-
fessional del centre. L’experiència acumulada del grup,
creat ara fa dos anys, i la bona predisposició dels seus mem-
bres han permès que hagi assolit un grau d’autonomia que
li permet dur a terme l’activitat sense haver d’anar amb per-
sonal sanitari.

Amb el temps, les caminades han anat augmentant en dis-
tància i durada. Actualment, fan recorreguts d’unes dues ho-
res, amb sortida i arribada al CAP, i els membres mateixos
del grup són els qui proposen els itineraris. El grup d’activi-
tat física del CAP Sagrada Família, integrat per set professio-

nals d’infermeria, dos professionals de medicina de família
i una assistent social, col·labora tant en l’organització com
en el seguiment i la difusió d’aquesta activitat.

■ Diferents centres d’atenció primària
celebren el Dia Mundial de l’Activitat Física

Una quarantena de persones ha participat, el dimarts 17 d’a-
bril, en la caminada organitzada per l’EAP Igualada Urbà per
commemorar el Dia Mundial de l’Activitat Física. Hi han pres
part, tant els usuaris que ja participen en els grups d’activi-
tat física “Anem a caminar” que es duen a terme en aquest
CAP, com professionals del centre i altres persones que han
volgut afegir-se a la celebració.

El CAP de Guardiola de Berguedà ha organitzat una camina-
da apta per a tothom, el dia 29 de maig, que ha sortit de la
plaça de l’Ajuntament del municipi cap a Reboll seguint el camí
del Nicolau fins a Bagà. Durant la tornada han gaudit d’un
berenar gentilesa de l’Ajuntament i la Llar d’Avis.

■ Les caminades que organitza el CAP de Santa
Margarida de Montbui tripliquen el nombre
d’usuaris en només un any

Un centenar de pacients del CAP de Santa Margarida de Mont-
bui ha participat al llarg d’aquest any en l’activitat “Montbui
camina”, un seguit de caminades organitzades des del CAP
amb el suport de l’Ajuntament del municipi. L’activitat pre-
tén promoure la salut a partir de la pràctica de l’exercici fí-
sic, per lluitar contra el sedentarisme, afavorir l’adquisició d’hà-
bits saludables i donar a conèixer als participants l’entorn del
municipi. En aquest primer any de funcionament, les cami-
nades han multiplicat per tres el nombre d’usuaris. 

Per commemorar el primer aniversari de les caminades,
més de 40 persones s’han  reunit en una matinal prenada-
lenca que ha anat fins als molins de la Font Trobada. Allà,
s’ha celebrat un esmorzar de germanor i els participants
han compartit exercicis, regals i nadales.

Catalunya Central 2012 28AGO13_.-  03/09/13  11:04  Página 24



ICS · Gerència Territorial Catalunya Central 2012 25

■ L’EAP Berga Centre imparteix sessions
adreçades a familiars i/o cuidadors de
pacients amb demència

Els dies 10 i 19 de desembre, a Berga i a Avià respectivament,
el Dr. Carles Pedrol, amb la col·laboració de la Creu Roja del
Berguedà, ha impartit dues sessions adreçades a familiars i/o
cuidadors de pacients amb demència. Amb el títol “Conviu-
re amb el pacient amb demència”, s’han tractat temes tan im-
portants com ara tipus de demència, nocions de l’evolució
de la malaltia, consells per a l’autocura dels cuidadors i con-
sells per a la cura dels malalts amb demència.

■ Les llevadores del SAP Bages fan d’actrius
per un dia per explicar la seva feina

Amb motiu d’escenificar totes les funcions de la tasca assis-
tencial que es fan a l’ASSIR Bages-Solsonès, una trentena de
professionals que hi treballen a més de les mares i els pares
que esperen un nadó, o dels que l’han tingut recentment, han
participat en el rodatge d’aquest lipdup que, a través del rit-
me de la cançó Tantes coses a fer d’Els Pets, mostren d’una
forma divertida les tasques d’aquest col·lectiu a l’atenció pri-
mària.

■ Activitat comunitària de l’EAP Berga Centre
sobre l’assistència sanitària pública

El dia 20 de novembre, l’Equip d’Atenció Primària Berga Cen-
tre, en col·laboració amb l’Ajuntament de Berga i de la Creu
Roja, ha ofert una sessió informativa adreçada a les perso-
nes interessades a conèixer l’accés a la sanitat pública cata-
lana, d’acord amb el Reial decret llei 16/2012 i  la Instrucció
10/2012 del CatSalut. També se’ls ha informat de com obte-
nir l’accés a la sanitat pública a la ciutat de Berga i qui el dóna.
Per últim, s’ha fet una petita referència al copagament i a la
taxa de l’euro per recepta.

■ Taula rodona de la 3a Setmana del Cor de
Manresa

El dia 25 de setembre, amb motiu de la 3a Setmana del Cor
de Manresa, el SAP Bages-Berguedà-Solsonès ha organitzat
una taula rodona sota el lema “Què mou el nostre cor? Sa-
lud, dinero y amor". Hi han participat professionals de l’Ins-
titut Mar d’Investigacions Mèdiques, de l’Agència de Salut
Pública de Barcelona i de l’Institut d’Estudis de la Sexualitat
i la Parella.

■ L’EAP Sagrada Família i l’Associació de
Diabètics de Catalunya prevenen la diabetis
al Mercat de la Font dels Capellans

El dia 13 de novembre ha tingut lloc una activitat conjunta
entre l’EAP Sagrada Família de Manresa i l’Associació de Dia-
bètics de Catalunya que ha consistit en una acció de sensi-
bilització amb l’objectiu de prevenir la diabetis, coincidint amb
la celebració del Dia Mundial de la Diabetis. Per aquest mo-
tiu, s’ha instal·lat un punt informatiu al Mercat de la Font dels
Capellans, on s’ha ofert informació sobre la malaltia i s’han
fet proves de glucèmia a totes les persones que ho han sol·li-
citat.

■ Els serveis de l’ASSIR imparteixen tallers de
sexualitat 

La llevadora de l’ASSIR d’Osona, en col·laboració amb la in-
fermera del programa Salut i escola, ha impartit tallers d’a-
fectivitat i sexualitat als alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO de di-
ferents escoles i instituts de secundària de la comarca d’O-
sona.

Al Bages-Solsonès també s’han realitzat tallers als alumnes
de 4art d’ESO dels instituts d’aquestes comarques. Les xer-
rades, les han impartides les llevadores, la psicòloga i la tre-
balladora social de l’ASSIR. Se n’han realitzat a vint centres
educatius, amb una assistència de 1.068 alumnes.

L’objectiu dels tallers és formar en temes de sexualitat i afec-
tivitat, prevenció de malalties de transmissió sexual, mèto-
des anticonceptius i prevenció de l’embaràs no desitjat en
les joves. Es porten a terme dinàmiques grupals que afavo-
reixen la reflexió i comprensió del contingut del taller, així
com l’aprenentatge d’estratègies específiques per fer front
a la pressió social quant a l’inici de les relacions sexuals i evi-
tar conductes sexuals de risc.

■ Osona promou diferents projectes sobre
activitat física, alimentació i vida saludable

• Rutes cardiosaludables: col·laboració amb els diferents ajun-
taments i la Comissió de Salut Pública d’Osona per implan-
tar les rutes cardiosaludables, donar-les a conèixer i pro-
mocionar-ne l’ús. Organització de caminades.
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• Activitat física dins l’aigua: promoció de l’activitat física a
l’aigua, dirigida prioritàriament a persones amb limitacions
funcionals osteoarticulars que necessiten fer exercici físic
per tal d’augmentar la seva mobilitat, flexibilitat i millorar
el rendiment cardiovascular.

• Projecte de prevenció de l’obesitat infantil: en col·labora-
ció amb l’Agència de Salut Pública d’Osona en el projecte.
S’han dut a terme xerrades i activitats informatives-forma-
tives als diferents centres educatius d’Osona i a entitats de
lleure per promocionar l’alimentació saludable.

• Dia Mundial del Tabac: col·laboració amb ajuntaments en
la difusió d’informació sobre aquest hàbit, amb estands en
espais públics.

■ El Programa Pacient Expert Catalunya®

continua avançant a la Catalunya Central

El Programa Pacient Expert Catalunya® es va iniciar al nos-
tre territori el 2009 i s’ha anat estenent progressivament du-
rant aquests anys.

L’any 2012 hi ha 36 grups, dos dels quals en clau ciutat, de-
dicats a les patologies següents: dos a la insuficiència car-
díaca; deu a la malaltia pulmonar obstructiva crònica; sis a
la diabetis mellitus tipus 2; i divuit al tractament anticoagu-
lant oral.  A la Gerència Territorial s’ha implantat aquest Pro-
grama en dinou equips, dels 32 que la formen, i en una uni-

tat d’atenció especialitzada. Hi han participat 380 pacients
i 27 pacients experts.

A més, la Gerència  ha col·laborat en la implantació d’aquest
programa en dues entitats alienes del territori.

■ L’EAP Vilanova del Camí implanta l’educació
sanitària a l’IES Pla de les Moreres

L’Equip Vilanova del Camí i l’Institut Pla de les Moreres han
establert un calendari de sessions amb la finalitat d’orientar
i ajudar els estudiants en temes relacionats amb l’alimenta-
ció, la sexualitat, els mètodes anticonceptius, el tabac, les dro-
gues i altres temes d’interès relacionats amb la salut.

■ Equips d’atenció primària de l’Anoia
organitzen activitats comunitàries per a la
seva població de referència

Durant l’any 2012, els equips d’atenció primària de l’Anoia han
col·laborat en l’educació i  la promoció de la salut mitjançant
diferents activitats comunitàries adreçades a les seves po-
blacions de referència. L’EAP Capellades ha impartit xerra-
des a les escoles de la ciutat sobre alimentació, anorèxia i so-
brepès, sota el lema “Mengem bé? Què saps de l’anorèxia?
Tenir sobrepès és perjudicial per a la nostra salut”, a més de
les xerrades sobre educació sexual en adolescents. El desem-
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bre s’han organitzat grups psicoeducatius per a l’abordatge
de l’ansietat i la depressió lleu i/o moderada.

L’EAP Calaf ha organitzat dues xerrades sobre alimentació;
una de teòrica quant a la piràmide alimentària i l’exercici fí-
sic i una altra de pràctica sobre com preparar menús agra-
dables per als infants. A més, a la sala d’espera de pediatria
s’han exposat dibuixos sobre aliments, en què els usuaris i
usuàries han pogut fer difusió de les receptes de cuina que
s’hi relacionen.

L’Equip Anoia Rural, el mes d’octubre, ha portat a terme un
Programa d’activitats preventives en obesitat infantil a la Po-
bla de Claramunt i una xerrada amb el títol “Què sabem de
les vacunes?” a Òdena i a la Pobla de Claramunt.

L’EAP Vilanova del Camí ha elaborat un tríptic per fer difu-
sió sobre alimentació, higiene, medicació, signes d’alarma,
etc., aspectes que han de tenir en compte els malalts que es
tracten amb anticoagulants orals. També, per tal de fer més
accessible l’educació sanitària, la comunicació i la informa-
ció que proporciona l’equip, han elaborat un projecte de mi-
llora per optimitzar el circuit intern de televisió del centre.

En el decurs de l’any, l’EAP Piera ha organitzat activitats re-
lacionades amb el tabaquisme, les vacunacions escolars, el do-

cument de voluntats anticipades i, per a la població magre-
bina, sobre alimentació i malalties freqüents en la infància.
També s’han impartit cursos adreçats a professionals auxiliars
de clínica de residències per al maneig de les úlceres per pres-
sió, als alumnes de 5è i 6è d’atenció primària sobre alimen-
tació i nutrició, i adreçat a professors i monitors de menjadors
escolars un taller sobre reaccions adverses i anafilaxi, així com
activitats del Dia Mundial Sense Fum i la Setmana Sense Fum.

■ L’ICS a la Catalunya Central difon a través
dels mitjans de comunicació informació per a
la ciutadania

Mantenir un contacte continuat amb els mitjans de comu-
nicació és essencial per a una bona comunicació amb la ciu-
tadania, en relació amb els projectes i les novetats que els
centres i serveis de la Gerència de l’ICS a la Catalunya Cen-
tral li ofereixen.

Amb aquest objectiu, l’any 2012 s’han emès 57 comunicats
de premsa, repartits entre els tres territoris, l’Anoia, el Ba-
ges-Berguedà i Osona, i dues rodes de premsa que han tin-
gut un àmplia cobertura en mitjans escrits, ràdio, televisió
i mitjans digitals.
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■ L’ICS a la Catalunya Central promou la salut a
través de relats curts

La Gerència Territorial ha aprofitat novament els avantat-
ges que proporcionen les noves tecnologies per fer promo-
ció de la salut adreçada al conjunt de la ciutadania. La dar-
rera iniciativa, que s’ha fet pública el mes d’agost, és un con-
curs de relats curts relacionats amb la salut, al qual han po-
gut participar totes les persones de més de setze anys que
hi ha estat interessades.

Un dels requisits principals ha estat que els originals, que
es podien presentar en català o en castellà, havien de ser
inèdits i, per tant, no podien haver obtingut cap premi o re-
coneixement en altres certàmens o concursos literaris. El text
no podia superar els 500 caràcters i s’ha hagut de signar amb
un pseudònim.

La persona guanyadora ha obtingut com a premi una excur-
sió a l’Empordà, gentilesa de les empreses Gallet i Niubó i
Via Pirena, com a mostra de solidaritat amb els incendis que
la zona ha patit aquest estiu, un llibre i la publicació del seu
relat al blog de la Gerència Territorial. 

■ Diversos CAP del Bages acullen una nova
exposició d’AMPANS

Diferents centres d’atenció primària del Bages i la seu de la
Gerència Territorial a la Catalunya Central han acollit l’any
2012 una nova exposició de pintures i una mostra de manua-
litats dels nois i noies del Centre Ocupacional La Llum de la
Fundació AMPANS.

Aquest Centre ofereix atenció global i personalitzada a les
persones amb discapacitat intel·lectual greu o mitjana que
no poden fer activitats productives, però que sí que duen a
terme tallers de carpetes, paper, manipulats, jardineria i bu-
gaderia, que complementen amb activitats per millorar
l’autonomia social i personal.

Aquesta exposició és una iniciativa del CAP Sallent en col·la-
boració amb l’Ajuntament de Sallent que, un cop més, han
coordinat aquesta mostra itinerant d’AMPANS. Aquest
any, els joves d’AMPANS han preparat una recopilació de pin-
tures i treballs manuals sota el títol “El pas del temps”. 

■ L’EAP Igualada Urbà col·labora en la
campanya de recollida d’aliments per al Banc
de Queviures

El CAP Anoia, per iniciativa de l’EAP Igualada Urbà, s’ha con-
vertit durant els darrers dies de l’any en un punt de recolli-
da d’aliments de la campanya IgualadaxIgualada en benefi-
ci del banc de queviures de la ciutat, amb l’objectiu de reco-
llir, principalment, aliments de primera necessitat per ajudar
la població més necessitada d’Igualada.

■ L’ICS a la Catalunya Central col·labora amb La
Marató

La Marató 2012, dedicada al càncer, ha comptat amb la col·la-
boració de l’EAP Anoia Rural. El dia 14 de desembre, al Tea-
tre Jardí de la Pobla de Claramunt, el metge titular del con-
sultori local ha pronunciat una conferència sobre el càncer. 

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
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■ S’inaugura el CAP Goretti Badia de Súria

Divendres, 27 d’abril, el conseller de Salut, Boi Ruiz, ha inau-
gurat el Centre d’Atenció Primària Goretti Badia de Súria, en
funcionament des de l’any 2011.

El nou CAP substitueix l’antic centre de salut de Súria, un equi-
pament dels anys vuitanta que presentava importants limi-
tacions d’espai. 

Les instal·lacions del nou CAP, que s’han posat en marxa el
19 de setembre de 2012, estan ubicades en un lloc cèntric del
nucli urbà de Súria (plaça de la Serradora, 1) i disposen d’u-
na sola planta plenament accessible, on es presta servei a unes
9.000 persones dels municipis de Súria, Callús, Sant Mateu
de Bages, Valls de Torroella i Palà de Torroella. 

A més, aquest nou centre consta d’un edifici de 1.171,83 m2 i
disposa de tres consultes de medicina general, tres d’infer-
meria, dues de pediatria, dues d’infermeria de pediatria, una
àrea polivalent (amb consulta d’odontologia, consultes de ser-
veis socials i sales de treball), una àrea d’atenció immediata
(amb sala de consulta, sala de tractament, tres boxs poliva-
lents, sales de presa i conservació de mostres), una àrea d’e-
ducació sanitària, una àrea de personal, una àrea d’emmagat-
zematge i una d’instal·lacions. 

■ El CAP Moià obre les portes

El nou CAP Moià dóna cobertura a una població de 9.358 ha-
bitants. És un edifici de 958,35 m2 que disposa de tres con-
sultes de medicina general, tres d’infermeria, una de pedia-
tria, un consultori d’infermeria de pediatria, una àrea poli-
valent amb consulta d’odontologia, consultes de serveis so-
cials i llevadora, una àrea d’atenció immediata (amb sala de
consulta i sala de tractament), sales de presa i conservació
de mostres, una àrea d’educació sanitària, una de personal,
una d’emmagatzematge i una d’instal·lacions.

Aquestes noves instal·lacions substitueixen l’antic centre de
salut de Moià, situat en un immoble de 400 m2, que no dis-
posava d’ascensor per comunicar les dues plantes assisten-
cials, la manca d’espai del qual dificultava el treball grupal
i el desenvolupament d’altres prestacions de la cartera de
serveis. 

■ L’ASSIR i el PADES de Manresa es traslladen
al CAP Bages

El mes de setembre, els serveis corresponents a l’ASSIR i al
Programa d’atenció domiciliària i equip de suport (PADES)
han iniciat la seva activitat a les noves instal·lacions del CAP
Bages.

■ La nova Unitat de Ginecologia del CAP
Osona s’ha equipat gràcies a l’aportació de
l’associació Osona Contra el Càncer

L’ICS a la Catalunya Central disposa d’una nova consulta per
fer petita cirurgia a la Unitat de Ginecologia al CAP Osona,
dotada de l’instrumental necessari per poder oferir una aten-
ció avançada i amb les condicions òptimes de seguretat i re-
solució. Les noves dependències s’han pogut equipar amb el
suport de l’associació Osona Contra el Càncer, que ha fet una
aportació d’uns 10.000 euros. Aquesta entitat, que és molt
dinàmica, organitza campanyes i accions periòdiques per do-
nar suport a iniciatives per prevenir el càncer.

La Unitat portarà a terme petita cirurgia relacionada amb les
aproximadament 700 biòpsies anuals que es fan a Osona per
prevenir el càncer genital femení; actua com a pas interme-
di entre el cribratge que realitzen els llevadors i llevadores
i els tractaments de caràcter hospitalari.

Entre el nou material hi ha un criocoagulador, un electrobis-
turí i una taula d’exploració.

OBRES I EQUIPAMENTS
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GESTIÓ ECONÒMICA

Els resultats de l’ICS a la Catalunya Central mostren l’esforç
dels professionals per ser més eficients i per fer front al con-
text de crisi econòmica que viu el país.

Les dades reflecteixen una considerable reducció, del
18,10%, de la despesa de farmàcia per capita, respecte de
la que es va produir l’any passat. Aquesta contenció que fan
els professionals per adequar la prescripció als pacients, ate-
nent a criteris de seguretat, efectivitat clínica i eficiència,
ha situat en 226,41 euros anuals la despesa per capita de
la població atesa ponderada per edat.

També destaca la reducció del 12,34% en la despesa de fun-
cionament de l’atenció primària per capita que, en referèn-
cia a la població atesa ponderada per edat, se situa en 138,22
euros anuals.

Un any més la Gerència Territorial de l’ICS a la Catalunya
Central ha assolit els compromisos adquirits amb l’assig-
nació pressupostària rebuda i ha aconseguit que les despe-
ses siguin inferiors als ingressos, fet que garanteix la sos-
tenibilitat econòmica i permet executar una partida per a
les inversions, molt necessàries en aquest territori.

■ Ingressos

Variació % variació 
2012 2011 2012/2011 2012/2011

Ingressos per prestacions sanitàries 90.195.572,00 95.213.757,07 -5.018.185,07 -5,27

A compte del Servei Català de Salut, CatSalut 89.114.758,46 94.229.625,07 -5.114.866,61 -5,43  

A tercers obligats al pagament 1.080.813,54 984.132,00 96.681,54 9,82

Ingressos per facturació interna de serveis 
entre gerències territorials — — — —

Ingressos i transferències per altres prestacions 338.058,49 1.157.521,40 -819.462,91 -70,79

Total ingressos 90.533.630,49 96.371.278,47 -5.837.647,98 -6,06

■ Indicadors

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

2011 2012 % variació 2012/2011 2011 2012 % variació 2012/2011 

Atenció primària 276,46 ¤ 226,41 ¤ -18,10 157,68 ¤ 138,22 ¤ -12,34

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

Variació % variació 
2012 2011 2012/2011 2012/2011

Despesa de personal i de béns corrents i serveis 87.649.770,52 93.866.177,71 -6.216.407,19 -6,62

Transferències corrents 658,38 6.487,08 -5.828,70 -89,85

Inversions reals 360.250,51 22,46 360.228,05 1.603.864,87

Despeses per facturació interna de serveis
entre gerències territorials 374.965,59 — 374.965,59 —

Total despeses 88.385.645,00 93.872.687,25 -5.487.042,25 -5,85

■ Despeses
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RESUMEN

El ámbito sanitario Catalunya Central comprende las comar-
cas de Anoia, Bages, Berguedà, Solsonès y Osona, en la pro-
vincia de Barcelona, y también incluye territorio de las otras
tres provincias catalanas: cuatro consultorios municipales
en la provincia de Lleida, un equipo de atención primaria
en la de Tarragona y un consultorio municipal en Girona. 

La Gerencia Territorial Catalunya Central del Instituto Ca-
talán de la Salut, con sede administrativa en Sant Fruitós
de Bages, está formada por tres servicios de atención pri-
maria: Anoia, Bages-Berguedà-Solsonès y Osona. 

Presta asistencia de atención primaria a 412.101 habitantes,
es decir al 79,70% del total de la población. Los servicios
asistenciales en este territorio cuentan con 32 equipos de
atención primaria que prestan atención sanitaria a 163 mu-
nicipios en 151 centros de salud (39 centros de atención pri-
maria y 112 consultorios locales), que trabajan conjuntamen-
te con 44 unidades de apoyo. 

El ICS en la Catalunya Central tiene formalizadas alianzas
con los cuatro hospitales de referencia del territorio (Al -
thaia, Consorci Sanitari de l’Anoia, Hospital Sant Bernabé
y Consorci Sanitari de Vic) mediante convenios marco de
colaboración cuyo objetivo es establecer un marco estable
de relación entre todas las instituciones que favorezca las
iniciativas de mejora conjunta de los servicios sanitarios a
la población de referencia, que se incorporan a protocolos
de cooperación donde quedan definidas las actuaciones con-
juntas para la realización de actividades de prestación de
servicios.

ABSTRACT

The Central Catalonia healthcare sphere comprises the
districts of Anoia, Bages, Berguedà, Solsonès and Osona,
in the province of Barcelona. It also covers some adjacent
territory in the other three provinces of Catalonia: there
are 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 412,101
inhabitants, i.e. to 79.70% of the area’s total population.
The healthcare services in this territory are made up of 32
primary healthcare teams that provide healthcare to 163
municipalities, at 151 healthcare centres (39 primary
healthcare centres and 112 local doctor’s surgeries),
which work together with 44 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 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.
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