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

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

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

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

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

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

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

U s presentem la Memòria de la Gerència Territorial de l’ICS a les Terres de l’Ebre, corresponent a l’any 2015,
que resumeix el que ha estat l’atenció sanitària d’aquest institut públic a les nostres terres, així com l’esforç

i el compromís dels nostres professionals envers els pacients, el territori i la institució.

Organitzativament, l’estructura territorial de les Terres de l’Ebre preserva la continuïtat assistencial, tant en l’a-
tenció primària -porta del sistema sanitari públic- com en els diferents serveis de l’Hospital de Tortosa Verge de
la Cinta, per resoldre els problemes més aguts de salut de la població. A més, les aliances estratègiques amb
altres proveïdors de serveis socials i de salut d’aquestes comarques refermen la nostra missió i els nostres valors
com a Institut Català de la Salut. 

Els resultats que han assolit aquest any, d’una banda, l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i, d’una altra banda,
els onze equips d’atenció primària repartits per totes les Terres de l’Ebre, posen de manifest l’alineament d’a-
quests recursos públics amb el Pla de salut del Departament de Salut, amb el Pla d’acció de l’ICS i amb les ne-
cessitats assistencials dels usuaris. Així mateix, reflecteixen la implicació i la corresponsabilitat dels professionals
a seguir oferint una assistència de qualitat i més humanitzada. 

El desenvolupament dels projectes estratègics durant l’any 2015 evidencia aquest compromís dels centres i els
professionals amb els seus usuaris i el seu territori. Totes les accions que portem a terme tenen la seva significació,
però ens agradaria destacar-hi, per l’impacte en l’organització i en els resultats, projectes com Salut + Social,
amb el Consell Comarcal d’Amposta i l’Ajuntament de Tortosa; la Unitat de Salut Internacional a les Terres de
l’Ebre; el Programa de detecció sistemàtica de donants de còrnia, que fan de l’Hospital de Tortosa un centre
capdavanter a la demarcació de Tarragona en l’extracció de teixit corneal, o el Programa d’atenció 7x24 a l’EAP
d’Ulldecona - la Sénia.      

L’autonomia de gestió dels EAP orientada al lideratge professional, que han situat alguns dels nostres equips
en els primers llocs de Catalunya; el treball intern per a l’acreditació d’aquests EAP; el reconeixement de
l’excel·lència en la innovació i les millores assistencials, que ha tornat a reconèixer el Premi TOP 20 2015 en la
categoria de Gestió hospitalària global, són altres fites que destaquem durant aquest any.   

Som, i ho volem ser, una institució de titularitat pública i amb vocació de servei públic. I amb la feina i l’esforç
diaris, tots i cadascun dels professionals que hi pertanyem treballem per ser els referents d’una assistència sani-
tària humana i de qualitat per a la ciutadania de les Terres de l’Ebre.

Carlos Tobar Pascual
Gerent territorial de l’ICS a les Terres de l’Ebre
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La Gerència Territorial de l’ICS a les Terres de l’Ebre comprèn les comar-
ques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre, a més dels
municipis de la Bisbal de Falset i Margalef, que pertanyen a la comarca
del Priorat, i ofereix atenció sanitària a 183.194 habitants, que represen-
ten el 2,44% de la població total de Catalunya, segons dades de l'Institut
d'Estadística de Catalunya (IDESCAT). 

Com a principal proveïdor de serveis de salut al territori, l’ICS, amb un
equip humà de 1.364 professionals que treballa constantment per la con-
tinuïtat i la coordinació entre els diferents nivells assistencials, gestiona
tots els centres d’atenció primària del SAP Terres de l’Ebre, el Centre d’A-
tenció Especialitzada del CAP Baix Ebre i l’Hospital de Tortosa Verge de
la Cinta, que és el de referència de la Regió Sanitària. 

Atès que les Terres de l’Ebre tenen una àmplia zona rural amb poblacions
petites i molta dispersió geogràfica, els onze EAP presten els seus serveis
en més d’un CAP i també tenen un alt nombre de consultoris locals de ti-
tularitat municipal, per tal que, en la mesura que sigui possible, els pa-
cients rebin l’atenció en el seu entorn immediat.

L’ICS a les Terres
de l’Ebre

u

L’activitat 
en un dia 

Atenció primària

3.551 visites de medicina 
de família

479 visites de pediatria

2.282 visites d’infermeria

149 visites d’odontologia

260 visites d’atenció
continuada 

Atenció hospitalària

47 altes

20 intervencions
quirúrgiques majors

117 urgències

649 consultes externes

53 sessions d’hospital 
de dia

2 visites d’hospitalització
domiciliària
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L’ICS a les Terres de l’Ebre
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Baix Ebre

Terra Alta

Montsià

Ribera d’Ebre
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L’ICS a les Terres de l’Ebre

Atenció primària

Recursos estructurals

■ 21 centres d’atenció primària

■ 48 consultoris locals

■ 1 centre d’urgències d’atenció primària (CUAP)

■ 14 punts d’atenció continuada (PAC)

■ 1 centre d’atenció especialitzada 

■ 1 servei de diagnòstic per la imatge gestionat per l’Institut de
Diagnòstic per la Imatge (IDI)

Recursos assistencials

■ 11 equips d’atenció primària

■ 1 equip d’atenció pediàtrica territorial

■ 1 unitat d’atenció continuada i urgències de base territorial (ACUT)

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

■ 1 unitat de rehabilitació 

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

■ 6 quiròfans

■ 3 unitats de reanimació que disposen de 17 punts d’atenció 

■ 1 unitat de cirurgia major ambulatòria (CMA)

■ 7 sales de parts 

■ 82 consultoris de consultes externes (inclosos els gabinets) 

■ 14 punts d’atenció d’hospital de dia

■ 18 boxs d’urgències amb 27 punts d’atenció

■ 1 laboratori clínic 

■ 6 equipaments d’alta tecnologia, inclosos els gestionats per l’Institut de
Diagnòstic per la Imatge (IDI)
• 3 arcs quirúrgics digitals portàtils
• 1 TC
• 1 RMN

■ 173 llits disponibles:
• 160 llits convencionals
• 8 llits de crítics i semicrítics
• 5 bressols patològics

■ 1 unitat de salut internacional

Població de la Regió Sanitària 183.194

Superfície 3.357,20 km2

Municipis 54

Població assignada a l’atenció primària 182.070

Professionals 1.364

EAP L’Aldea - Camarles - L’Ampolla
CAP L’Aldea
Consultoris locals: l’Ampolla, Camarles, els
Lligallos 

EAP L’Ametlla de Mar - El Perelló
CAP L’Ametlla de Mar
CAP El Perelló

EAP Deltebre
CAP Deltebre

EAP Tortosa Oest
CAP Baix Ebre
Consultoris locals: Aldover, Alfara de Carles,
Benifallet, Jesús, Mas de Barberans, Paüls, el
Raval de Crist, els Reguers
CAP Roquetes
CAP Xerta

EAP Tortosa Est
CAP El Temple
Consultoris locals: Bítem, Campredó, Tivenys 

EAP Amposta
CAP Amposta
Consultoris locals: Freginals, la Galera, Godall, Masdenverge, 
els Muntells
CAP Sant Jaume d’Enveja
CAP Santa Bàrbara

EAP Sant Carles de la Ràpita - Alcanar
CAP Alcanar
CAP Sant Carles de la Ràpita
Consultoris locals: les Cases d’Alcanar, el Poblenou del Delta

EAP Ulldecona - La Sénia
CAP La Sénia
CAP Ulldecona
Consultoris locals: el Castell, Sant Joan del Pas, els Valentins, les Ventalles

EAP Flix
CAP Flix
Consultoris locals: Ascó, la Bisbal de Falset,
Margalef, la Palma d’Ebre, Riba-roja d’Ebre, la
Torre de l’Espanyol, Vinebre 

EAP Móra la Nova - Móra d’Ebre
CAP Móra d’Ebre
Consultoris locals: Benissanet, Darmós, Garcia,
Ginestar, Miravet, Rasquera, la Serra d’Almós,
Tivissa 
CAP Móra la Nova

EAP Terra Alta
CAP Batea
CAP Gandesa
Consultoris locals: Arnes, Bot,
Caseres, Corbera d’Ebre, la
Fatarella, el Pinell de Brai, la
Pobla de Massaluca, Prat de
Comte, Vilalba dels Arcs
CAP Horta de Sant Joan
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Projectes estratègicsu

S’estén a Tortosa la implantació de
l'aplicació informàtica Salut+Social per
millorar l'atenció sociosanitària
Amb la signatura del conveni entre l'Ajuntament de Tortosa i l'ICS, es
consolida la implantació de l’aplicació informàtica Salut+Social, un pro-
jecte que aposta per una millor coordinació entre els professionals sani-
taris de les EAP de la ciutat amb els tècnics dels serveis socials dels
ajuntaments i que va començar l’any 2014 a Amposta.

L'objectiu de l’aplicació és millorar l’atenció integral de les persones que
pateixen malalties cròniques complexes a partir d’una eina de comunica-
ció, creada des dels serveis informàtics de la Gerència Territorial de l’ICS
de les Terres de l’Ebre, que permet implantar un sistema de comunicació
àgil, fluid i amb garanties, entre els serveis de salut i els serveis socials
municipals. Malgrat que inicialment aquesta iniciativa se centrava en les
persones amb malalties cròniques, a Tortosa es fa un pas més enllà per
detectar altres àmbits com la soledat no volguda en la gent gran, i també
situacions de vulnerabilitat en els infants en situació de risc.

L’Hospital Verge de la Cinta és capdavanter
a la demarcació de Tarragona en extracció
de teixit corneal
La Unitat de Coordinació de Trasplantaments, amb la col·laboració del
Banc de Sang i Teixits i el suport de la Direcció de l’Hospital, hi ha posat
en marxa el Programa de detecció sistemàtica de donants de còrnia. 

Aquest programa segueix una guia d’actuació per la qual els supervisors
d’infermeria dels diferents serveis i unitats revisen tots els casos de de-
funció a l’Hospital a fi de detectar-hi els donants potencials. En cas afir-
matiu, es comprova si el pacient ha signat voluntats anticipades sobre
aquest aspecte o, si no n’hi ha, es demana el consentiment a la família.
Quan es confirma la donació, s’activa l’equip d’extracció, format pels ser-
veis d’Anatomia Patològica i d’Oftalmologia. El teixit corneal extret es
remet al Donor Center del Banc de Sang i Teixits, on se centralitza l’em-
magatzematge, l’anàlisi, el control de qualitat i la distribució posterior
d’aquest teixit. 

Durant el 2015, s’hi han fet 18 donacions, de 36 còrnies, una de les quals
es va fer al mes de febrer abans d'implantar el programa. Sense tenir en
compte els hospitals que disposen de coordinació per a donació de teixits
24 hores (Hospital Clínic i Hospital Vall d’Hebron), aquestes dades situen
l'Hospital de Tortosa com el quart hospital de Catalunya i el primer de la
demarcació de Tarragona, a més de ser pioner pel model implantat.
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Projectes estratègics

La Unitat de Salut
Internacional,
acreditada pel
Ministeri de Sanitat
per dispensar la
vacuna de la febre
groga

La Unitat de Salut Internacional
de les Terres de l’Ebre, adscrita
al Servei de Medicina Preven-
tiva de l’HTVC, que ha rebut
el reconeixement del Ministeri
de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat, juntament amb dotze
unitats més de tot Catalunya,
per donar assistència als viat-
gers internacionals, també ha
estat acreditada per dispensar
la vacuna de la febre groga,
com a centre únic provincial
adscrit al Departament de Sa-
lut. 

Més de trenta de
persones utilitzen el
programa Atenció
7x24 a l’EAP
Ulldecona – la Sénia 

L’EAP Ulldecona-La Sénia, d’a-
cord amb el Pla de salut 2011-
2015, continua implementant
l’Atenció 7x24 com a model
d’abordatge per donar respos-
ta als pacients en situació de
complexitat que necessiten cu-
res programades més enllà de
l’atenció del seu equip de cap-
çalera.

Durant el 2015, han utilitzat
el servei 36 pacients, que han
generat 410 visites: 64% ateses
per professionals d’infermeria,
4% per metges i 32% de ma-
nera conjunta; només el 14%
ha generat interconsulta a PA-
DES, és a dir, el 86% de l’aten-
ció l’ha resolt l’EAP. El 71%
han estat visites a domicili i el
29% telefòniques. Així mateix,
el 29% de les intervencions ha
requerit suport dels serveis so-
cials.
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Activitat assistencial

Activitat assistencialu

Activitat d’atenció primària
% variació 

Total 2015/2014

Visites EAP 1.595.658 1,1

Medicina de família 877.048 2,6

Visites presencials Al centre 729.221 -2,7
A domicili 21.591 4,5

Visites no presencials Telefòniques 35.574 -17,4
Telemàtiques 90.662 120,1

Pediatria 118.209 -2,7

Visites presencials Al centre 113.562 -3,5
A domicili 64 -58,7

Visites no presencials Telefòniques 2.663 8,5
Telemàtiques 1.920 70,8

Infermeria 563.548 -0,6

Visites presencials Al centre 486.238 -1,9
A domicili 46.829 -2,8

Visites no presencials Telefòniques 15.401 -4,1
Telemàtiques 15.080 121,3

% variació 
Total 2015/2014

Odontologia 36.853 5,9

Visites presencials Al centre 35.855 4,1

Visites no presencials Telefòniques 318 -0,9
Telemàtiques 680 2.856,5

Visites atenció continuada i urgent 94.811 0,6

Visites presencials Al centre 84.703 0,5
A domicili 6.187 -6,2

Visites no presencials Telefòniques 3.921 18,7

Visites ASSIR 59.089 –

Visites presencials Al centre 44.440 –
A domicili 143 –

Visites no presencials Telefòniques 1.944 –
Telemàtiques 12.562 –

Font: SIAP.
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Activitat hospitalària
% variació 

Total 2015/2014

Altes1 11.712 1,58

Altes totals 11.637 1,60

Altes convencionals 9.655 -0,39

Altes de CMA 1.982 12,55

Urgències de més de 24 hores 75 -1,32

Pes mitjà de les altes (complexitat GRD) 0,8130 -0,11

Estada mitjana 
(altes convencionals) (dies) 4,96 1,39

Índex d’ocupació (%) 88,87% 4,36

Mortalitat (%) 3,06 11,42

Ingressos 9.654 -0,43

Ingressos urgents 7.244 0,78

Ingressos programats 2.410 -3,91

Reingressos urgents a 30 dies (%) 6,52 0,58

Hospitalització domiciliària 459 11,68

Sessions d’hospital de dia 13.206 1,22

Consultes externes2 160.345 9,15

Primeres visites 51.063 -2,03

Visites successives 109.282 15,30

Índex de reiteració 2,14 17,69

Cirurgia major 4.879 1,92

Intervencions convencionals 
programades 1.808 -4,69

Intervencions convencionals urgents 1.122 -3,19

Intervencions de CMA 1.949 12,59

Índex de substitució de CMA3 (%) 39,95 10,47

Cirurgia menor ambulatòria 9.610 15,03

% variació 
Total 2015/2014

Urgències 42.631 4,40

Nivell I Ressuscitació (%) 0,10   11,75

Nivell II Emergència (%) 7,02   -6,40

Nivell III Urgència (%) 54,65   7,58

Nivell IV Menys urgent (%) 36,18   -7,93

Nivell V No urgent (%) 1,44   -19,06

Sense assignar triatge (%) 0,61   13,64

Urgències hospitalitzades 7.024 0,13

Urgències hospitalitzades / 
total urgències (%) 16,48   -4,09

Urgències/dia 117 4,40

Pressió d’urgències4 75,04 1,22

Mortalitat a urgències (%) 0,11 17,34

Visites de telemedicina 13.039 8,60

Salut internacional

Pacients atesos 807 33,83

Visites de viatgers 506 136,45

Visites de patologia importada 59 25,53

Vacunacions 1.273 181,02

Font: SAP Assistencial, CMBD i PROSICS. Dades extretes a abril de 2016.

1. Inclou urgències de més de 24 hores.

2. Inclou consultes externes hospitalàries i d’atenció primària.

3. Intervencions CMA / total d’intervencions quirúrgiques.

4. % d’ingressos urgents / total d’ingressos.
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Activitat assistencial
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Activitat assistencial

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

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

Estratificació basada en GMA
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7,4
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3,23
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Activitat assistencial

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

Resultats dels indicadors d’EQA més destacats

Pacients amb bon control % sobre el total de casos

Malaltia cardiovascular

Tractament amb antiagregants o anticoagulants en la fibril·lació auricular 2.996 90,6

Bon control del tractament amb anticoagulants 1.901 90,4

Tractament antiagregant en cardiopatia isquèmica i accident vascular cerebral 4.890 96,5

Control del colesterol LDL en cardiopatia isquèmica i accident vascular cerebral 2.381 67,9

Tractaments amb blocadors ß de la cardiopatia isquèmica i la insuficiència cardíaca 2.566 75,0

Diabetis mellitus tipus 2

Cribratge del peu diabètic 7.042 70,2

Control de l’hemoglobina glicosilada 6.748 67,3

Cribratge de la retinopatia 5.647 77,2

Factors de risc cardiovasculars 

Control de la tensió arterial 12.948 72,6

Control del colesterol LDL en pacients amb risc cardiovascular alt 1.143 73,6

Risc cardiovascular baix amb hipolipemiants mal indicats 6.130 10,3

Activitats preventives 

Reducció del consum d’alcohol en bevedors de risc 656 48,0

Reducció de pes en obesitat i sobrepès 6.568 32,6

Millora de l’activitat física en sedentaris amb factors de risc cardiovascular 3.334 53,2

Cribratge de l’obesitat entre els 6 i 14 anys 11.038 77,8

Cribratge d’hàbits tòxics en adolescents 1.021 67,3

Vacunacions 

Cobertura de la vacunació antitetànica en majors de 39 anys 48.559 64,6

Cobertura vacunal sistemàtica infantil 21.423 93,6

Cobertura de la vacunació antigripal en infants de risc 546 37,7

Vacunació de la grip en majors de 59 anys 24.758 55,8

Vacunació de la grip en població de risc 2.318 28,1

Atenció domiciliària 

Valoració integral 1.594 95,4

Valoració del risc d’úlceres per pressió 1.499 97,0

Indicadors de qualitat diagnòstica 

Qualitat del diagnòstic de la diabetis mellitus tipus 2 16.768 95,1

Adequació diagnòstica de la hipertensió arterial 970 66,6

Adequació diagnòstica de la hipercolesterolèmia 967 73,5

Adequació diagnòstica de la malaltia respiratòria 9.966 68,2

Adequació diagnòstica de la malaltia cardiovascular 1.983 51,5
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Resultats dels indicadors de l’EQA corresponents a prevenció quaternària

Pacients en situacions millorables % sobre el total de casos

Noves estatines mal indicades 987 1,4

Inadequació de la prevenció de la gastropatia amb inhibidors 
de la bomba de protons (omeprazole, lansoprazole, esomeprazole, etc.) 8.371 54,7

Tractament mal indicat en l’osteoporosi amb baix risc de fractura 1.043 1,3

Ús incorrecte de la prova de l’antigen prostàtic específic (PSA) 3.093 15,6

L’ICS Terres de l’Ebre redueix en un 57% les redundàncies
terapèutiques

Els professionals mèdics de l’ICS han reduït durant el 2015 en 438 el nombre de casos de redundàncies terapèu-
tiques, la qual cosa representa una disminució del 57,33% respecte a la xifra de l’any passat. També han resolt
94 contraindicacions relacionades amb alguns fàrmacs amb notificacions de l’Agència Espanyola de Medicaments
i Productes Sanitaris (un 60,26% menys) i han dut a terme 295 accions de desprescripció en pacients amb poli-
medicació. Això ha estat possible gràcies a l’eina Self-Audit de l’ECAP, que és una aplicació que permet als fa-
cultatius de l’ICS la revisió sistemàtica de la prescripció farmacèutica realitzada als pacients.

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

720 Septicèmia i infeccions disseminades                                                                                        4                  22 2,8127

045 Accident cardiovascular i oclusions precerebrals amb infart                                                   4                  13 2,7542

194 Insuficiència cardíaca                                                                                                                  4                  15 2,0096

139 Altra pneumònia                                                                                                                         4                  14 1,8747

191 Cateterisme cardíac amb trastorns circulatoris excepte cardiopatia isquèmica                     3                  15 1,5372

044 Hemorràgia intracranial                                                                                                             3                  21 1,3742

055 Traumatisme cranial amb coma >1 h o hemorràgia                                                                 3                  10 1,3717

136 Neoplàsies respiratòries                                                                                                              3                  22 1,2613

045 Accident cardiovascular i oclusions precerebrals amb infart                                                   3                  37 1,2591

660 Diagnòstics majors hematològics/immunològics excepte crisi 
per cèl·lules falciformes i coagulació                                                                                         3                  10 1,2455

134 Embolisme pulmonar                                                                                                                  3                  12 1,2302

720 Septicèmia i infeccions disseminades                                                                                        3                  42 1,225

240 Neoplàsia maligna digestiva                                                                                                      3                  18 1,2182

281 Neoplàsia maligna del sistema hepatobiliar o de pàncrees                                                     3                  11 1,1996

191 Cateterisme cardíac amb trastorns circulatoris excepte cardiopatia isquèmica                     2                  21 1,1679

Grups relacionats amb el diagnòstic
(GRD) més complexos a l’Hospital
Verge de la Cinta
Els grups relacionats de diagnòstic constitueixen un sistema de classificació
dels pacients en grups clínicament similars i amb un consum de recursos sa-
nitaris també similar.

GRD quirúrgics més complexos
GRD Descripció                                                                                                                       Gravetat    Altes 2015 Pes GRD

221 Procediments quirúrgics majors de l’intestí prim i gros                                                           4                  12 5,9885

221 Procediments quirúrgics majors de l’intestí prim i gros                                                           3                  23 2,8353

304 Procediments de fusió dorsal i lumbar excepte per escoliosi                                                   1                  31 2,7723

301 Substitució de l'articulació de maluc                                                                                         3                  14 2,3477

174 Procediments cardiovasculars percutanis amb infart agut de miocardi                                  2                  45 2,0349

308 Procediments quirúrgics de maluc i fèmur excepte articulació major per trauma                3                  10 1,9946

175 Procediments cardiovasculars percutanis sense infart agut de miocardi                                2                  14 1,9648

174 Procediments cardiovasculars percutanis amb infart agut de miocardi                                  1                  47 1,8805

171 Implant marcapassos cardíac permanent sense infart agut de miocardi, 
fallida cardíaca o xoc                                                                                                                  2                  40 1,757

175 Procediments cardiovasculars percutanis sense infart agut de miocardi                                1                  30 1,7292

301 Substitució de l'articulació de maluc                                                                                         2                  35 1,6994

221 Procediments quirúrgics majors de l’intestí prim i gros                                                           2                  50 1,6875

302 Substitució de l'articulació de genoll                                                                                        2                  82 1,6326

301 Substitució de l'articulació de maluc                                                                                         1                  79 1,5344

171 Implant marcapassos cardíac permanent sense infart agut de miocardi, 
fallida cardíaca o xoc                                                                                                                  1                  44 1,5036
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Activitat assistencial

Serveis d’alta complexitat
Els vuit hospitals de l’ICS actuen com a hospitals generals bàsics i de re-
ferència per a la població de la seva àrea d’influència. L’Hospital de Tor-
tosa Verge de la Cinta du a terme algunes activitats considerades d’alta
complexitat, com ara cirurgia instrumental del raquis, radiologia inter-
vencionista i cirurgia oncològica, entre altres procediments.

Radiologia intervencionistaCirurgia oncològica

Altres procediments

Radiologia intervencionista 24

Cirurgia instrumental de raquis 44

Recte 26

El Servei de Neurologia instaura el
tractament amb Duodopa® en fases
avançades de la malaltia de Parkinson 
L’HTVC és el primer centre de la demarcació de Tarragona amb autono-
mia per administrar Duodopa® -gel intestinal per a infusió contínua de
levodopa-, un medicament d’ús hospitalari, indicat en pacients amb ma-
laltia de Parkinson en estat avançat, amb dificultats motores greus. 

Aquest fàrmac s’administra per una sonda directament a l’intestí, mitjan-
çant una bomba d’infusió, a través d’una obertura a la pell o estoma. Hi
intervenen diversos professionals mèdics de neurologia i gastroenterolo-
gia, i d’infermeria d’hospitalització i consultes. 

Fins ara, els pacients amb indicació per a aquest tractament eren remesos
a unitats específiques de trastorns del moviment d’hospitals terciaris de
l’àrea metropolitana de Barcelona. 
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Activitat assistencial
S’obre una consulta específica de peu
diabètic de referència territorial
La consulta de peu diabètic té l’objectiu de tractar de manera ràpida i
eficient la neuropatia, complicació que poden presentar els pacients amb
diabetis mellitus.

Des que es va obrir la consulta al mes d’octubre, s’hi han fet deu primeres
visites i vint-i-cinc visites successives en coordinació amb l’equip d’atenció
primària. D’aquestes, s’han donat d’alta cinc pacients, que, després de
tenir cicatritzades les ferides, porten el calçat i les plantilles adequats i
personalitzats. 

Amb la infermera de la consulta, educadora en diabetis, adscrita al Servei
d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital, hi col·labora tot un equip mul-
tidisciplinari: especialistes en traumatologia i cirurgia ortopèdica, cirurgia
general, cirurgia vascular, rehabilitació, endocrinologia, medicina familiar
i comunitària, hospitalització domiciliària, i infermers d’atenció primària,
d’urgències, i gestió de casos, a més dels podòlegs de zona adscrits al Pro-
grama de reordenació de l’abordatge del peu diabètic a la Regió Sanitària
Terres de l’Ebre.

L’atenció al peu diabètic és un dels objectius territorials dins del Pla de
salut el 2015. 

La Unitat de Rehabilitació Cardíaca amplia
el servei a pacients amb síndromes
coronàries agudes
L’equip de la Unitat de Rehabilitació Cardíaca de l’Hospital Verge de la
Cinta, pionera a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’E-
bre, està format per rehabilitadors, internistes, cardiòlegs, psicòlegs, in-
fermers i fisioterapeutes, i ha tractat 427 pacients des de la seva creació. 

Inicialment, els pacients candidats de tractament a la Unitat presentaven
insuficiència cardíaca secundària a miocardiopatia, valvulopatia congè-
nita o adquirida, cardiopatia isquèmica avançada o arítmia. A partir del
2015 s'hi han incorporat malalts amb síndromes coronàries agudes, amb
l’objectiu de disminuir l’aparició de nous infarts i reduir-ne la morbimor-
talitat. 

L’equip pretén, amb el suport psicològic, la reintegració laboral del pa-
cient, un canvi en els hàbits de vida, el reconeixement dels factors de risc,
el reforç sobre l’administració i els efectes secundaris dels fàrmacs, en de-
finitiva, ser independent en les activitats de la vida diària.

L’Hospital de Tortosa
incrementa un 14%
l’hospitalització a
domicili i un 3,5%
les intervencions
quirúrgiques en
l’últim any

En el darrer any, l’Hospital Ver-
ge de la Cinta ha incrementat
la cirurgia major ambulatòria
un 16%; l’hospitalització do-
miciliària, un 14%, i les inter-
vencions quirúrgiques, un
3,5%. Pel que fa a l’activitat
de proves complementàries,
s’hi constata un increment ge-
neralitzat.

Segons l’evolució de l’últim
any, les urgències ateses han
augmentat un 4,5%, però en
canvi hi ha una tendència a
disminuir els ingressos urgents.
Pel que fa a l’atenció ambula-
tòria, les visites s’han incre-
mentat en un 9%, i l’atenció
dels pacients a l’Hospital de
Dia, un 12,5%.

Totes aquestes xifres s’emmar-
quen en l’evolució a l’alça de
l’activitat que ha dut a terme
l’HTVC, des del tancament de
l’exercici de 2014 fins a l’esti-
mació de dades a final del
2015.
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Els EAP Flix i Tortosa Est reben les
acreditacions de qualitat del Departament
de Salut

En un acte celebrat el 21 d’octubre
de 2016 al Palau de Pedralbes de
Barcelona, el Departament de Salut
ha atorgat les primeres 96 acredita-
cions de qualitat per als EAP. 

Les acreditacions de qualitat són un
procés habitual en els hospitals pú-
blics però, fins ara, no s’havien apli-
cat a la xarxa d’atenció primària. Es
basen en l’avaluació integral de la
gestió, els serveis i els resultats dels
centres, i en la identificació dels
punts crítics i de les oportunitats de
millora de cadascun dels equips ana-
litzats. 

Divuit il·lustradors decoren els espais
d’atenció pediàtrica de l’Hospital de Tortosa
amb representacions d’animals del Delta i
el Port
La iniciativa, liderada per l’il·lustrador i professor Ignasi Blanch, és pionera
al territori i tracta de fer més humanes i alegres les habitacions i els pas-
sadissos de la unitat d’hospitalització, i les àrees d’atenció pediàtrica de
consultes i urgències del centre sanitari amb il·lustracions creades per ar-
tistes de les comarques de les Terres de l’Ebre de manera altruista i vo-
luntària.

Aquest projecte s’emmarca en el de l’Institut Català de la Salut: Centres
mèdics il·lustrats, i ha estat patrocinat per l’empresa de fabricació i dis-
tribució de pintures Pots i la Fundació La Caixa.

Ciutadaniau

L’Hospital Verge de
la Cinta rep, per
quart any
consecutiu, el Premi
Top 20 

L’Hospital de Tortosa ha obtin-
gut el Premi a la Gestió Hospi-
talària Global en la categoria
d'Hospitals generals mitjans,
un dels premis TPO 20 que
cada any atorga la consultora
de serveis sanitaris Iasist, des-
prés de valorar un conjunt
d’indicadors assistencials i de
processos de gestió de més de
150 hospitals d’arreu de l’Estat
espanyol. 

Els usuaris de
l’Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta
valoren amb un
notable alt l’atenció
especialitzada
ambulatòria

Els usuaris de l’Hospital Verge
de la Cinta valoren amb un
8,30 l’atenció que reben en les
consultes d’atenció especialit-
zada ambulatòria. El grau de
fidelització també és elevat, i
se situa en el 89,9%. Això vol
dir que de cada mil persones
entrevistades, 899 responen
que voldrien tornar a ser ate-
ses al centre. L’HTVC supera la
mitjana dels centres de l’ICS,
que obtenen una nota de 7,83
i un 84,4% de fidelització.
L’hospital ebrenc també mi-
llora la mitjana de la resta de
centres assistencials de Catalu-
nya, puntuats amb un 7,81 i
un 82,9%. 

Aquestes dades es desprenen
dels resultats del Pla d’enques-
tes de satisfacció (PLAENSA)
2014 del Servei Català de la
Salut), sobre atenció sanitària
especialitzada ambulatòria.
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L'EAP Tortosa Est introdueix el WhatsApp
com a eina interactiva per ajudar a deixar
de fumar 
Els professionals de l’EAP Tortosa Est, al CAP El Temple, han creat un grup
de WhatsApp amb el nom de “Els triunfadors”, per poder realitzar un se-
guiment dels pacients que participen en el programa de teràpia grupal
per a l’abandonament de l’hàbit tabàquic. Es tracta d’un taller que es du
a terme des de fa onze anys, que consta de sis sessions presencials de 90
minuts, amb una periodicitat setmanal, en què s’informa dels compo-
nents del tabac i els seus efectes nocius. S’hi ofereix material d’autoajuda,
suport cognitiu i conductual, tècniques d’afrontament i de resolució de
problemes, i assessorament en l’elecció de tractament farmacològic.

La comunicació a través de WhatsApp substitueix el seguiment que s’ha
realitzat fins ara per telèfon, al cap de 3, 6 i 12 mesos.

Als 6 mesos d’intervenció, el 100% dels pacients ha seguit el programa
d’abstinència. En la majoria d’ocasions, els mateixos pacients hi han ge-
nerat intervencions i aportat suport entre iguals, tant en relació amb la
conducta addictiva com amb les dificultats diàries. Comparant-lo amb el
seguiment telefònic, el seguiment a través del WhatsApp ha fomentat
l’adherència al tractament.

Per la seva banda, a l’Hospital Verge de la Cinta hi ha un Programa d'a-
juda als treballadors fumadors i un Programa per a pacients hospitalit-
zats. 

Es lliuren tres desfibril·ladors per als CAP
l'Ametlla de Mar, Ulldecona i Gandesa
El programa radiofònic Tots els Gols d'Imagina Ràdio ha posat en marxa
la iniciativa “Tots els gols de la solidaritat” amb la qual s'han aconseguit
tres desfibril·ladors per als CAP de l'Ametlla de Mar, Ulldecona i Gandesa.
L'acte de lliurament dels desfibril·ladors ha tingut lloc a la seu Ebredigital
amb l’assistència dels responsables de la Direcció d’Atenció Primària i dels
diferents centres.

Els professionals
dels CAP de
l’Ametlla de Mar i
de l’Aldea
col·laboren
periòdicament amb
les emissores locals 

Des de anys els professionals
del CAP l’Ametlla de Mar col·la-
boren amb l’emissora local La
Cala Ràdio donant consells de
salut en el programa Parlem
de Salut. Partint d’aquesta ex-
periència, han començat un
nou programa anomenat Som
CAP.

Paral·lelament, els professio-
nals del CAP L’Aldea han iniciat
les gravacions del programa
La Salut al CAP que emet l’e-
missora Antena Aldaia.

Amb aquestes noves col·labo-
racions, els professionals dels
CAP i els responsables dels
equips d’atenció primària plan-
tegen un nou enfocament dels
temes de salut en què promo-
uen la participació ciutadana,
amb l’objectiu de fomentar la
prevenció i la promoció de la
salut, alhora que informen so-
bre la cartera de serveis dels
centres. 

Les Terres de l’Ebre
acullen la primera
presentació del
Programa Cívics 

El Programa Cívics, instrument
de l’ICS per a la promoció dels
drets i deures del pacient i el
foment de la participació, s’ha
presentat públicament per
primera vegada al Teatre Au-
ditori Felip Pedrell de Tortosa. 
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L’Hospital Verge de la Cinta, pioner en el
nomenament de cap de servei d’urgències 
L’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i l'Arnau de Vilanova de Lleida
han estat els primers hospitals de l’ICS a nomenar caps de servei d'urgèn-
cies, ja que fins ara el màxim responsable de cada servei d’urgències de
l'ICS, tal com succeeix en la majoria d'hospitals públics de l'Estat espanyol,
ha estat la figura del coordinador. 

La nova cap de servei és Maria Josep Rallo. Provinent de l’especialitat de
medicina familiar i comunitària, treballa a Urgències des de l'any 1997 i
ha ocupat el càrrec de responsable d'aquest servei des de fa nou anys.

Es tracta d'una nova designació que permet, amb una organització jeràr-
quica dels facultatius, igualar l'estructura del servei d'urgències a la de
qualsevol altre servei de l'Hospital.

El Servei
d’Endocrinologia i
Nutrició col·labora
amb la Marató de
TV3
Per primera vegada, l’Hospital
Verge de la Cinta ha col·laborat
en el projecte solidari de la Ma-
rató de TV3. Ho ha fet amb una
jornada ludicoesportiva, organit-
zada per l’equip de professionals
d’endocrinologia i nutrició, que
ha tingut com a objectius sensi-
bilitzar la població sobre les ma-
lalties a les quals estava dedicada
l’edició d’aquest any, la diabetis
i l’obesitat i, a la vegada, recap-
tar fons per a la investigació científica d’aquestes malalties. S’hi han acon-
seguit 1.502 euros gràcies a les donacions i la venda de polseres,
tapaboques i oli.

Professionalsu

Se celebra la XXI
Festa dels Xiquets
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S’ha celebrat la I Jornada Seminari: Maneig
de les Ferides Cròniques i Ús de les TIC a
les Terres de l’Ebre
L’organització de la I Jornada de Ferides Cròniques de les Terres de l’Ebre
ha estat una iniciativa de la Comissió Territorial de Ferides Cròniques de
l’ICS, ha tingut lloc a al Campus de la Universitat Rovira i Virgili, el dia 19
de novembre, i hi han assistit 203 professionals vinguts de tot Catalunya

Els objectius que la Comissió, constituïda l’any 2009 per professionals d’in-
fermeria de l’ICS tant de l’atenció primària com hospitalària, es va plan-
tejar a l’hora d’organitzar la Jornada han estat: actualitzar els
coneixements sobre el procés de cicatrització, valoració i tractament de
les ferides cròniques i unificar protocols d’actuació professional 

El Servei d’Anatomia Patològica de l’HTVC,
coorganitzador de la I Jornada Catalana de
Patologia Digital 
L'Hospital Verge de la Cinta, els Hospitals Clínic i del Mar de Barcelona i
l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona han organitzat la I Jornada
Catalana de Patologia Digital: Reptes per millorar el diagnòstic que ha
tingut lloc al Centre Corporatiu de l’Institut Català de la Salut, el dia 24
d'abril.

La trobada ha aplegat desenes d’especialistes en la matèria —patòlegs,
tècnics d’anatomia patològica responsables de TIC, informàtics, biòlegs i
enginyers— i ha servit per apropar l’experiència dels centres catalans que
ja han iniciat el procés de digitalització en la rutina diagnòstica i per
donar visibilitat a les empreses implicades que disposen de diferents pla-
taformes i models de patologia digital. A més, també s’ha materialitzat
la voluntat de creació d’un grup català sobre patologia digital que treballi
per a una implantació universal a Catalunya d’aquesta tecnologia. 

1.364
professionals

1.009
dones

355
homes

325
facultatius

668
infermeria 

i altres 
professions 
sanitàries

52
residents

319
gestió 

i serveis

L’ICS Terres de l’Ebre
homenatja els 23
treballadors que
s’han jubilat durant
l’any 2014

La Gerència Territorial de l’ICS
a les Terres de l’Ebre ha cele-
brat l’acte d’homenatge als 23
treballadors de l’Hospital de
Tortosa Verge de la Cinta i de
la xarxa d’Atenció Primària
que s’han jubilat durant el
2014 i als 26 professionals que
han commemorat els 25 anys
de pertinença a la institució. 

L’acte ha tingut lloc a l’Aula
del Museu de Tortosa amb la
presència de més d’un cente-
nar d’assistents, entre home-
natjats, companys, familiars i
directius de l’ICS i amb l’actua-
ció musical de Quico el Célio,
el Noi i el Mut de Ferreries, re-
centment nomenats Premi Na-
cional de Cultura.

ICS Terres de l'Ebre 2015 19DES_.-  19/12/16  10:16  Página 17

http://www.icsebre.cat/webg/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=307&cntnt01origid=115&cntnt01returnid=296&hl=ca_ES
http://www.icsebre.cat/webg/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=270&cntnt01origid=115&cntnt01returnid=296&hl=ca_ES


18
ICS Terres de l’Ebre 2015

Recerca i docència

Recerca i docènciau

Dos estudis sobre malalties neurològiques
guanyen la convocatòria de Beques Dr.
Ferran 2015
La Fundació Dr. Ferran ha concedit dues beques per a projectes de recerca
sobre malalties neurològiques. Els estudis guanyadors de la convocatòria
2015, han estat els següents: 

Beca per al projecte d’un Grup emergent, de 3.000 €, patrocinada per
l’Hospital de la Santa Creu i la Clínica Terres de l’Ebre de Tortosa, al tre-
ball: “Estudio ICTO: Efecto en la calidad de vida, el afrontamiento y las
conductas en salud en los pacientes con ictus isquémico tratados con neu-
rointervencionismo” la investigadora principal del qual és Sílvia Reverté
Villarroya. 

Beca per al projecte d’un Grup d’inici de 3.000 €, patrocinada per l’em-
presa Química Clínica Aplicada QCA, ubicada a Amposta, al treball: “Ju-
guemos - Estimulación cognitiva mediante juegos de mesa: un nuevo
enfoque del envejecimiento activo para mejorar retos cotidianos de usua-
rios con esclerosis múltiple”, la investigadora principal del qual és Eva
Forcadell Ferreres. 

Comissió de Recerca Territorial de l’ICS
Terres de l’Ebre 
La Comissió de Recerca Territorial té per objectiu principal la coordinació
i l’impuls de la recerca a tot l’ICS de Terres de l’Ebre. Col·labora estreta-
ment amb la Fundació Dr. Ferran, l’IISPV i l’IDIAP. 

El projecte Ebreictus
rep el Premi per a
investigació 2015 al
XXIV European
Eurostroke
Conference 2015 de
Viena. 

El treball que ha rebut el
premi porta per títol “Results
of treatment with fibrinolysis
in ischemic stroke. Survival dif-
ferences by sex. Ebreictus pro-
ject”

La Unitat Docent de
Medicina Familiar i
Comunitària de
Tortosa-Terres de
l’Ebre, premiada per
un treball sobre el
dolor crònic 

El treball premiat “Influencia
del dolor crónico en atención
primaria” ha estat guardonat
amb el I Premi de la Convoca-
tòria Premios semFYC - Funda-
ción Grunenthal en Dolor, al
35 Congrés de la Societat Es-
panyola de Medicina Familiar
i Comunitària, que ha tingut
lloc a Gijón, de l’11 al 13 de
juny 2015.

Premi al millor
pòster a la XVII
Jornada de
Residents de
Medicina Familiar i
Comunitària 

Els residents de la UDMFC Tor-
tosa - Terres de l’Ebre han
guanyat el Premi pel treball
“Anàlisi de les derivacions al
servei de nefrologia des d'a-
tenció primària” 

Tesis doctorals 
llegides 

1
Monografies 

1

Articles científics 

36
10 publicacions nacionals

26 publicacions internacionals
Set de les publicacions internacionals i nacionals

recollides en el Journal Citation Reports (JCR)
pertanyen el primer quartil de cada especialitat

Comunicacions 
(pòsters i comunicacions orals)

200
184 pòsters amb tres premis i 16 comunicacions

orals amb dos premis

Factor 
d’impacte global 

82,977
Factor 

d’impacte mitjà 

2,963 Projectes de recerca
competitius 

actius en 2015 

7

Assaigs clínics/estudis
observacionals en curs

en 2015 

20
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S’han incorporat disset nous residents a
l’ICS Terres de l’Ebre
Enguany, la Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària Tortosa –
Terres de l’Ebre ha cobert les vuit places que s’oferien a la convocatòria
MIR. Pel que fa a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta han arribat els
sis residents assignats a les especialitats d’anàlisis clíniques, anestesiologia
i reanimació, cirurgia ortopèdica i traumatologia, medicina interna, pe-
diatria i radiodiagnòstic. Així mateix, a la Unitat Docent Multidisciplinària
d’Obstetrícia i Ginecologia s’han cobert les tres places de llevadores resi-
dents. 

Ajuts de l’IDIAP
El projecte “Consens de resultats crítics del laboratori (CRICS)” la investi-
gadora principal del qual és la Dra. M. Isabel Llovet Lombarte, ha obtin-
gut l’Ajut a projectes de recerca en atenció primària de l’Institut
d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol, en la seva dissetena
convocatòria.

En la convocatòria d’Ajuts a l’impuls d’estratègies de recerca a l’Atenció
Primària mitjançant la intensificació d’investigadors de l’IDIAP Jordi Gol
i l’Institut Català de la Salut, ha estat premiat el projecte “L’ictus a les Ter-
res de l’Ebre. epidemiologia, Codi ictus, supervivència i costos econòmics”,
l’investigador principal del qual és el Dr. Josep Lluís Clua.

Altres premis
Premi Investen a la Millor Comunicació Oral Breu al XIX Encuentro Inter-
nacional de Investigación en Cuidados que ha tingut lloc a Cuenca del 17
al 20 de noviembre; presentada per Estrella Martínez la comunicació
premiada porta per títol: “Nivel competencial de los enfermeros que re-
alizan triaje/RAC en los servicios de urgencias” 

Premi a la Millor Comunicació Oral al 8th Annual Scientific Meeting of
the European Primary Care Cardiovascular Society (EPCCS) per al grup de
recerca Ebrictus, pel treball “The more undiagnosed atrial fibrillation,
the fewer effectiveness in oral anticoagulation treatment with VKA”.

Premi Ll. Barraquer Bordas a la Millor Comunicació Pòster per al Servei
de Neurologia pel treball "Trombectomía mecánica bilateral en ictus de
repetición. A propósito de un caso" a la XIX Reunió de la Societat
Catalana de Neurologia.

La Recerca en
Fibril·lació
Auricular a
Catalunya
(AFRICAT) rep un
ajut de la Fundació
La Marató de TV3.

Beca de la
Fundación Mapfre
en la convocatòria
de 2014: Ayudas a la
Investigación
Ignacio H. de
Larramendi, en
l'àrea Salud y
Prevención per a
Manel Chanovas,
del Servei
d'Urgències de
l'HTVC.

Premis de les XXXI
Jornades Mèdiques
i de la Salut de les
Terres de l'Ebre.

La comunicació
titulada
“Teleostomía y
Telecura. También
en el paciente
urológico” ha estat
guardonada al
Congrés Nacional
d’Infermeria
Urològica amb el
Premi a la Millor
Comunicació Oral. 
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u

Es lliuren els premis de la quarta edició del
concurs de dibuix, amb motiu del Dia
Mundial de la Higiene de Mans
Amb el lema "Em rento les mans quan toca", 646 alumnes de primer curs
de Primària de 19 escoles de la comarca del Baix Ebre han participat en
el concurs de dibuix i els tallers interactius impulsats pel Grup d'Higiene
de Mans de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, en col·laboració amb
els Serveis Territorials d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre i l’Agència de
Salut Pública.

Al vestíbul principal de l’HTVC s’ha muntat l’exposició amb els dibuixos
guanyadors del concurs i un mural amb el missatge de l’OMS en què han
estampat les mans molts dels nens i nenes que han acudit al lliurament
de premis, juntament amb les seves famílies i professors.

La UBP Terres de l’Ebre coordina diferents
simulacres d'emergència 
La Unitat Bàsica de Prevenció de Terres de l’Ebre ha coordinat un total
de 21 simulacres d’evacuació per incendi al tots els centres d’atenció pri-
mària. 

A l’Hospital Verge de la Cinta s’han organitzat quatre simulacres múlti-
ples de comunicació en cas d’emergència interna.

Aquests exercicis serveixen, d’una banda, per a conèixer l’edifici i els ele-
ments de risc que poden generar una situació d’emergència, i d’una altra
banda, per a poder donar una millor resposta en cas de produir-se un ac-
cident real, ja que posen a prova els diferents procediments en cas d’e-
mergència previstos als nous plans d’autoprotecció.

El Verge de la Cinta
rep l’acreditació de
la Xarxa Catalana
d’Hospitals sense
Fum en la categoria
argent

L’HTVC ha rebut l’acreditació
de la Xarxa Catalana d’Hospi-
tals sense Fum en la categoria
d’argent. El centre ja va ser
distingit per la Xarxa l’any
2011 amb la categoria de mem-
bre.

El Departament de Salut ha
acreditat 69 centres: 24 han
assolit la categoria de mem-
bres, 18 la categoria de bronze,
19 d’argent, 3 d’argent amb
menció d’or i 5 d’or. Els centres
passen una avaluació anual en
què es mesuren les fites i els
progressos dels hospitals mem-
bres segons diferents indica-
dors del compliment de les
polítiques i intervencions de
control del tabaquisme.

Els alumnes de
secundària de les
Terres de l’Ebre
participen
activament en la
setmana “Veus el
que beus”

Amb motiu de la Setmana de
reflexió i conscienciació sobre
el consum d’alcohol, el 12 de
novembre s’ha fet una actuació
conjunta entre els departa-
ments d’Ensenyament i de Sa-
lut, dins del Pla interdeparta-
mental de salut pública (PIN-
SAP), juntament amb les ofici-
nes joves dels ens locals, en
què han participat més de 250
alumnes de quinze centres
educatius de les Terres de l’E-
bre.  
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Gestió econòmicau

Resultat pressupostari de l’exercici 2015: 
ingressos i despeses

El pressupost inicial assignat a la Gerència Territorial
de l’ICS a Terres de l'Ebre el 2015 ha estat de
91.571.097,40 €. La principal fons d’ingressos d’aquest
pressupost -el 98,26%-, prové de les transferències
que la Gerència rep del Servei Català de la Salut (Cat-
Salut) com a contrapartida a l’activitat que duen a
terme els diferents centres assistencials, i que queda
fixada en el contracte programa. Una aportació molt
menor -el 1,74%- correspon als ingressos per presta-
cions sanitàries a tercers obligats al pagament, i altres
ingressos i transferències per prestacions no assisten-
cials.

A llarg de l’any, s’han produït una sèrie de modifica-
cions pressupostàries que han representat un incre-
ment de 374.969,33 € del total del pressupost assignat
inicialment. En aquest increment consta, bàsicament,
la transferència per la recuperació d'una part de la
paga extraordinària del 2012; les generacions de crè-
dit, concretament, el fons de formació contínua; l’ac-
ció tutorial en formació de postgrau; els bons de
sinistralitat, i l’ús racional dels medicaments/registre
de tractaments i pacients. Així, al tancament de l’e-
xercici 2015 s’han liquidat ingressos per un import de
91.946.066,73 €.

El tancament pressupostari de la despesa de l’exercici
2015 presenta un augment del 9,5%. En l’apartat de
personal, el principal increment respecte a l'exercici
2014 és la recuperació de la paga extraordinària i el
pagament dels 44 dies de la del 2012. 

Pel que fa a la despesa en béns corrents i serveis, cal
esmentar l'augment de la despesa pels tractaments
d'hepatitis C, la pujada de l'IVA del material sanitari i
l’entrada en el model de llocs de treball de serveis in-
formàtics. També hi ha hagut increments més gene-
rals, en aprovisionaments sanitaris i despesa
farmacèutica, lligats al creixement de l'activitat.

Finalment, el 2015 la Gerència Territorial de l’ICS  a
Terres de l'Ebre ha disminuït en un 29% l’import de
les inversions respecte al 2014. Aquests imports han
estat destinats, d’una banda, a la reposició d’equipa-
ments sanitaris deteriorats o obsolets i, d’una altra
banda, a l’adequació i millores d’instal·lacions i espais.

Pressupost inicial 2015 91.571.097,40

Transferència del CatSalut (assignació) 89.983.097,40

Ingressos propis (assignació) 1.588.000,00

Modificacions del pressupost 374.969,33

Transferència del CatSalut (assignacions finalistes 
i repartiment de saldos) 81.738,20

Ingressos propis (assignacions per major 
recaptació i repartiment de saldos) 33.684,63

Transferència Economia per la recuperació 
44 dies paga extra 2012 708.320,00

Generacions de crèdit per ingressos de: 62.475,60

Ús racional dels medicaments (URM) / 
Registre de tractaments i pacients (RTP) 8.148,15

Fons de formació contínua 27.800,00

Acció tutorial en formació de postgrau 20.087,00

Bonus de sinistralitat 6.440,45

Facturació interna neta (entre diferents 
gerències territorials) -511.249,10

Pressupost final 2015 91.946.066,73

Despesa de personal 66.450.893,41

Despesa en béns corrents i serveis 31.308.034,55

Inversions reals 497.485,98

Despesa de l’exercici 2015 (obligacions) 98.256.413,94

Resultat pressupostari 2015 -6.310.347,21

Dades no incloses en el tancament pressupostari

Imputació de despeses del Centre Corporatiu/
despesa centralitzada 2.793.305,57

Imputació d'ingressos propis del Centre 
Corporatiu 278.997,88

En euros.
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Es col·loca la primera pedra del nou CAP de
Roquetes
Amb una superfície total de 1.628 metres quadrats, el nou CAP Roquetes
disposarà de 21 consultes, per a medicina general, pediatria, odontologia,
educació sanitària, atenció a la salut sexual i reproductiva i una àrea po-
livalent, a més dels espais de l'àrea d'atenció continuada, dependències
del personal sanitari, d’administració i magatzems. 

També hi haurà una nova Base Comarcal del Servei d'Emergències Mèdi-
ques (SEM) equipat amb dues ambulàncies que comptarà amb una sala
d’estar, menjador cuina, tres dormitoris, lavabos-vestidors individuals, ma-
gatzem i un garatge per a dues ambulàncies.

L’actuació té un pressupost de 2.296.000 euros a càrrec del Departament
de Salut.

S’han fet obres de millora de la
climatització dels quiròfans 5 i 6 de
l’Hospital 
L’obra suposarà la dotació de climatitzadors propis i independents per a
cada quiròfan, amb control de la sobrepressió, la temperatura i la humi-
tat, i la possibilitat de canviar el mètode de treball de forma automàtica
segons estigui ocupat o lliure. Les noves instal·lacions dotaran de filtració
absoluta (H14) les unitats finals de cada quiròfan. A més, el Q5 disposarà
d'un recuperador estàtic d'energia i un sistema free cooling per optimit-
zar el consum energètic i minimitzar l'impacte ambiental.

Les obres de construcció de la nova cuina
de l’HTVC incorporen un sistema de
producció en fred
El projecte de la nova cuina de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta in-
clou un sistema de producció en fred per millorar la qualitat dels àpats
que permet cuinar els plats amb una antelació d’uns dies i conservar-los

a una temperatura de quatre graus.
Amb aquesta tècnica els aliments no
perden les seves propietats nutritives
fins que se’ls sotmet a un procés de re-
generació per inducció en les mateixes
plantes de l’hospital i se serveixen, en
condicions òptimes, a les habitacions i a
les cafeteries del personal i dels usuaris.
Aquest sistema garanteix la seguretat i
la qualitat alimentàries i millora la per-
cepció de l’usuari.

La inversió en obres de construcció i
equipament en aquest espai, d’uns 400
metres quadrats de superfície, és de
900.000 euros finançats per la conces-
sionària de la cuina, Arcasa. 

ICS Terres de l'Ebre 2015 19DES_.-  19/12/16  10:16  Página 22

http://www.icsebre.cat/webg/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=263&cntnt01returnid=296&hl=ca_ES
http://www.icsebre.cat/webg/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=292&cntnt01returnid=296&hl=ca_ES


23
ICS Terres de l’Ebre 2015

Resumen / Abstract

Resumenu

La Gerencia Territorial del ICS en Terres de l’Ebre com-
prende las comarcas del Baix Ebre, el Montsià, la Terra
Alta y la Ribera d’Ebre, así como los municipios de la
Bisbal de Falset y Margalef pertenecientes a la co-
marca del Priorat, y ofrece atención sanitaria a una po-
blación de 183.194 habitantes, que suponen el 2,44%
de la población total de Cataluña, según los datos
del Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT).

Como principal proveedor de servicios de salud, el ICS
–con un equipo humano de 1.364 profesionales que
trabaja constantemente para la continuidad y coordi-
nación entre los distintos niveles asistenciales– ges-

tiona todos los centros de atención primaria del SAP
Terres de l’Ebre, el Centro de Atención Especializada
del CAP Baix Ebre y el Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta, el de referencia de la Región Sanitaria.

Dado que el territorio incluye una amplia zona rural
con poblaciones pequeñas y mucha dispersión geo-
gráfica, los once EAP prestan sus servicios en más de
un CAP y disponen asimismo de un elevado número
de consultorios locales de titularidad municipal para
que, en la medida de lo posible, los pacientes reciban
la atención en su entorno inmediato.

Abstractu

Alta and Ribera d’Ebre districts, along with the towns
of La Bisbal de Falset and Margalef which belong to
the Priorat district. It provides healthcare to a
catchment area with 183,194 inhabitants, representing
2.44% of the total population of Catalonia, according
to data provided by the Statistics Institute of Catalonia
(IDESCAT). 

As the principal healthcare services provider, the ICS –
with its team of 1,364 professional staff consistently
working to achieve continuity and coordination
between the different healthcare levels – manages all
the primary healthcare centres of the SAP Terres de

l’Ebre, the Specialist Healthcare Centre at the CAP Baix
Ebre and the Verge de la Cinta Hospital in Tortosa,
which is the referral hospital for the this Healthcare
Region. 

Since the Terres de l’Ebre region covers a large rural
area with small population centres that are widely
scattered in geographical terms, the eleven primary
healthcare teams (EAPs) provide their services at more
than one primary healthcare centre (CAP) and also at
a high number of municipally-owned local treatment
centres so that, as far as possible, patients receive care
in their immediate environment. 
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@hvcinta

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

més gran de Catalunya, 
amb quasi 39.000 professionals 

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