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Presentació 
La Gerència Metropolitana Sud és una de les nou gerències territorials de l’Institut Català de la 

Salut (ICS). Inclou l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospital de Viladecans i la Direcció d’Atenció 

Primària Costa de Ponent i ocupa 8.508 professionals que atenen una població d’1,3 milions de 

persones. Aquestes xifres, com totes les altres que trobareu en aquesta memòria, il·lustren la 

magnitud d’una organització que vetlla per proveir una atenció de salut excel·lent, integrada a 

l’àmbit social i comunitari, generadora de coneixement i potenciant la docència, la recerca i la 

innovació. Aquesta és la missió de la Gerència Metropolitana Sud, que el 2016 ha aprovat el Pla 

Estratègic 2016-20 per guiar les seves actuacions durant els propers 5 anys, a partir de les línies 

estratègiques definides per la institució a nivell corporatiu. 

El desenvolupament del Pla Estratègic, amb la participació dels professionals, ha estat una de les 

prioritats del 2016, com també ho han estat incrementar els recursos del territori i estudiar solucions  

innovadores per a les inversions i la renovació tecnològica. 

Així mateix, s’ha treballat per incrementar la participació i motivació dels professionals, autèntic 

motor de la institució, actuant amb transparència, millorant la qualitat de la contractació i revisant 

les polítiques de formació continuada, entre d’altres accions destinades a desenvolupar el talent 

directiu i estabilitzar la plantilla. 

En l’àmbit de la gestió, s’ha aplicat la metodologia de millora contínua en els processos clínics, 

d’atenció al ciutadà i en les àrees de suport, per poder competir com empresa al més alt nivell de 

coneixement i d’assistència. 

Aquests indicadors, que acompanyen una activitat assistencial extraordinària, amb més de 17 mil 

visites d’Atenció Primària i 90 intervencions quirúrgiques cada dia, són només alguns dels que 

trobareu en aquest resum de l’exercici 2016, que enguany estrena format digital. 

Amb la Memòria 2016 s’intenta anar un pas més enllà, i s’hi combinen tots els recursos que permet 

el format digital –textos, fotos, infografies, hipertext i vídeos–, que es complementen entre ells i 

aporten diferents nivells de lectura. 

Igual que en la memòria corporativa, els continguts s’estructuren a partir dels sis valors de l’ICS: 

equitat, per a l’activitat assistencial; participació, per a l’activitat referent als professionals; 

innovació, per als continguts referents a recerca i innovació; competència, per al coneixement 

(docència i formació); compromís, per al que fa referència a responsabilitat social i a qualitat, i 

transparència, per a l’activitat econòmica. 

És impossible encabir en una memòria l’activitat que han fet durant un any els 3.849 professionals 

de l’Atenció Primària Costa de Ponent, els 3.671 de l’Hospital de Bellvitge i els 634 de l’Hospital de 

Viladecans, per això aquest  agraïment  d’entrada a tots aquells que treballen a la Gerència 

Metropolitana Sud i estan darrere de cadascuna de les xifres i els fets més destacats de la 

institució. 
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L’ICS a la 
Metropolitana Sud 
La Memòria de la Gerència Territorial Metropolitana Sud de l’any 2016 vol ser un reflex de l’activitat 

de l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospital de Viladecans i la Direcció d’Atenció Primària Costa 

de Ponent. En aquest document trobareu un recull de la feina realitzada pels 8.508 professionals 

de la institució. 
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La Gerència Metropolitana Sud en un dia 
 

 

 

Els recursos de la Gerència Metropolitana Sud 
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Equitat 
El 2016 els dos hospitals de la Gerència Metropolitana Sud i els 61 centres d’atenció primària han 

fet un important salt endavant en la seva activitat assistencial, amb la posada en marxa de nous 

programes, processos i pràctiques clíniques per millorar encara més l’atenció de salut a la 

ciutadania. Les inversions en tecnologia i equipament, però sobretot la implicació dels 

professionals, han estat determinants per desenvolupar un model d’atenció centrada en la persona. 

El 2016 s’han fet les primeres intervencions amb el robot Da Vinci Xi a l’Hospital de Bellvitge i s’ha 

desplegat el programa de cribratge de colon a l’Hospital de Viladecans. A l’Atenció Primària Costa 

de Ponent s’han portat a terme diferents iniciatives orientades a les necessitats de la ciutadania. A 

l’EAP Molins de Rei, del SAP Baix Llobregat Centre, una gestió diferent de les agendes ha permès 

millorar considerablement l’accessibilitat. Al SAP Alt Penedès-Garraf-Baix Llobregat Nord han 

iniciat un programa de detecció d’Infeccions de 

Transmissió Sexual i al SAP Delta del Llobregat 

s’ha treballat de manera coordinada i amb 

excel·lents resultats amb l’Hospital de Bellvitge 

per aconseguir els objectius del pacte territorial i 

la continuïtat assistencial. 
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Estratificació basada en GMA 
L’ICS a la Gerència Metropolitana Sud dona servei a més de d’1,3 milions de persones. Per tal de 

poder adaptar els recursos a les necessitats assistencials de cada persona, els sistemes sanitaris 

necessiten agrupar la població en categories, segons els problemes de salut que pateixen. A l’ICS 

aquesta classificació es realitza a partir d’una eina desenvolupada per professionals de l'ICS i el 

CatSalut, anomenada 

grups de morbiditat 

ajustats (GMA). El sistema 

permet classificar la 

població en cinc grups de 

risc: molt baix, baix, 

moderat, alt i molt alt. 

Els GMA són excloents (és 

a dir, cada persona queda 

classificada en un únic 

GMA); tenen en compte la 

multimorbiditat (el fet de 

patir més d’una malaltia), 

especialment en afeccions 

cròniques, i assignen a 

cada individu un nivell de 

complexitat determinat.  

Tot i que suposen una 

petita part de la població, 

les persones incloses en 

estrats superiors de risc 

representen un impacte 

molt elevat respecte del 

consum de recursos 

assistencials. Així, el 5 % 

de la població que forma 

part dels estrats de risc alt 

i molt alt fa el 30 % dels 

ingressos a urgències, el 

18 % de les visites 

d’atenció primària i el 34 % 

de la despesa en farmàcia. 

D’altra banda, a mesura 

que augmenta l’edat, el 

risc creix. 
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Qualitat assistencial a l’atenció primària  
.  
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GRD 
Els grups relacionats amb el diagnòstic (GRD) són un sistema de classificació dels pacients amb 

patologia aguda hospitalitzats. Cada grup és força homogeni clínicament i representa un consum de 

recursos similar. Cada GRD porta associat un pes relatiu, que expressa el cost previsible que té en 

relació amb el cost mitjà de tots els pacients hospitalitzats. Els GRD són una eina de gestió que permet 

ajustar el finançament dels procediments que es duen a terme als hospitals.  
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Trasplantaments Hospital 
Universitari de Bellvitge 

Serveis d’alta complexitat  
Hospital Universitari de Bellvitge               Hospital de Viladecans 

 

Activitat de farmàcia 
Els professionals mèdics de l’ICS a la 

Gerència Metropolitana Sud han reduït durant 

l’any 2016 en 769 casos el nombre de 

redundàncies terapèutiques (duplicitats), cosa 

que representa una disminució del 21 % 

respecte de la xifra de l'any passat. També 

han resolt 1.025 contraindicacions 

relacionades amb alguns fàrmacs amb 

notificacions a l’Agència Espanyola de 

Medicaments i Productes Sanitaris (un 54,8 % 

menys) i han dut a terme 840 accions de 

desprescripció farmacèutica realitzada als 

pacients (un 30,3 % menys). Això ha estat 

possible gràcies a l’eina Self-Audit de 

l’Estació clínica d’atenció primària (ECAP), que permet als facultatius poder revisar de manera 

sistemàtica la prescripció farmacèutica que es realitza als pacients. 
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Primera intervenció a Bellvitge amb el nou Da Vinci Xi  
L’octubre de 2016 el Servei de Ginecologia de l’Hospital de Bellvitge ha realitzat la primera intervenció 

amb el robot Da Vinci Xi, un model d’última generació que substitueix el robot instal·lat l’octubre de 

2009. El nou equip ha permès fer una operació de càncer de coll uterí marcant el gangli sentinella amb 

verd d’indocianina, un colorant amb propietats fluorescents que s’activa en presència de rajos infrarojos 

invisibles. Aquesta és una tècnica de contrast no radioactiva que s’ha portat a terme per primera vegada 

en una operació amb robot a Catalunya i que ha estat possible gràcies a la tecnologia que incorpora el 

nou model de robot quirúrgic. 

 

Desplegament del Programa de Detecció de Càncer de 
Colon a Viladecans 

El gener de 2016 ha començat el desplegament a l’Hospital de Viladecans del Programa de Detecció de 

Càncer de Còlon i Recte de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu és detectar el càncer de còlon i recte 

en etapes molt precoces, quan les persones no tenen símptomes, el que permet que els tractaments 

siguin més efectius i menys agressius. En els primers sis mesos d’aplicació, que han coincidit amb la 

inauguració de la nova àrea d’endoscòpia, a l’Hospital de Viladecans s’han realitzat 55 colonoscòpies i 

la previsió és tancar el període de 2 anys amb més de 500. 

 

Alta satisfacció amb l’atenció a la cronicitat al SAP Baix 
Llobregat Centre 

L’Equip de Gestió de la Cronicitat (EGC) del Servei d’Atenció Primària Baix Llobregat Centre, que va 

començar a treballar el  2013, ha consolidat la feina i ha aconseguit un alt grau d’acceptació entre els 

pacients, segons una enquesta realitzada el 2016. El nivell  de satisfacció és gairebé màxim en un 

seguit de paràmetres com ara la competència professional, la continuïtat assistencial, la intimitat, el 

tracte personal o el foment de l’autonomia personal, entre d’altres. 

El balanç de l’actuació de l’equip en aquest 

tres anys és molt positiu. S’ha aconseguit 

reduir el nombre de visites i ingressos 

d’aquests pacients als serveis d’urgències 

hospitalaris en un 23% de mitjana, així com el 

temps de durada d’aquests ingressos. 

L’equip compta amb onze infermeres gestores 

casos i dos metges de família per dur a terme 

la detecció precoç, atenció i seguiment dels 

pacients crònics complexos de manera 

contínua i en el seu domicili, sempre que sigui 

necessari. Les infermeres de l’equip són 

responsables de l’atenció d’una cartera de pacients per tal de detectar o resoldre les possibles 

descompensacions que puguin registrar en el seu estat.  

La continuïtat en l’assistència als pacients crònics resta assegurada mitjançant una targeta blava 

identificativa per a aquest col·lectiu, que els permet contactar telefònicament amb l’Equip de Gestió de la 

Cronicitat tots els dies de la setmana a qualsevol hora. D’aquesta forma s’aconsegueix mantenir una 

continuïtat assistencial 7/24 mitjançant un equip format per un metge i una infermera que realitzen el 

seguiment a les nits i cap de setmana. L’atenció prestada per l’equip es pot perllongar fins al final, 

oferint el suport necessari a les famílies en l'entorn on prefereixen ser atesos. 
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Des de l’Equip de Gestió de la Cronicitat també es desenvolupa un programa de formació continuada 

que inclou cursos de lideratge clínic, de coordinació entre tots els dispositius de salut i de control de 

símptomes en pacients crònics complexos, impartits a metges i infermeres dels 20 equips d’atenció 

primària distribuïts pel territori de la regió sanitària del Baix Llobregat Centre. 

 

Altres notícies 
  

Bellvitge, Arnau, Verge de la 

Cinta i Viladecans, hospitals 

TOP 20 2016 

L’Hospital Universitari de 

Bellvitge celebra els 1.500 

trasplantaments de fetge 

Un centenar d’experts debaten a 
Bellvitge els últims avenços en 

cirurgia colorectal 

Diario Médico premia el model 

de qualitat i seguretat dels 

ASSIR, la implantació 
d’endopròtesis bioabsorbibles de 

Bellvitge i l’Hospital de Dia 
d’Hematologia de Vall d’Hebron 

 

 

L’Hospital de Bellvitge fa amb 

èxit per primer cop a Catalunya 

una nova tècnica mínimament 

invasiva d’implantació de 

marcapassos 

L’Hospital de Bellvitge celebra el 

primer curs de mapping cerebral 

El CUAP Pura Fernández de 

l’Hospitalet ha engegat un 

sistema pioner per atendre 

urgències pediàtriques 

Recerca activa per detectar 

infeccions de transmissió sexual 

a l’Alt Penedès, Garraf, Baix 

Llobregat Nord 

Una nova cirurgia de l’Hospital 

de Bellvitge que implanta teixit 

porcí pot revolucionar el 

tractament del trencament del 

lligament encreuat anterior 

del genoll 

El Baix Llobregat centralitza en 

un telèfon únic les consultes de 

salut sexual i reproductiva 

L’atenció hospitalària i l’atenció 

primària treballen de forma 

coordinada les derivacions i la 

continuïtat assistencial al Delta 

del Llobregat 

Projecte de millora de 

l’accessibilitat a l’atenció 

primària del Baix Llobregat 

Centre  
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Participació 
La Gerència Metropolitana Sud ha procurat el 2016 la participació i motivació de cadascun 
dels 8.508 professionals que composen l’organització. S’ha treballat per la 
transparència i la millora de la comunicació, s’ha començat a treballar per fer acords 
de gestió, s’han definit criteris compartits per a la captació i f idelització del talent, s’ha 
millorat la qualitat de la contractació i s’han revisat les polítiques de formació 
continuada.  
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Arrenca el Pla estratègic 2016-2020 
Un dels primers i més significatius reptes de l’equip directiu el 2016 ha estat l’elaboració i aprovació del 

Pla Estratègic 2016-2020 de la Gerència Metropolitana Sud, que s’haurà de desenvolupar i fer operatiu 

en els propers anys. En aquest projecte la participació dels professionals ha estat clau des del primer 

dia i s’ha articulat per diferents vies. El setembre es van realitzar diverses sessions de presentació a 

l’Hospital de Bellvitge, l’Hospital de Viladecans i l’Atenció Primària Costa de Ponent en el decurs de les 

quals es van presentar les línies mestres del Pla. El document defineix la missió, visió i valors de la 

institució, a més de 10 línies estratègiques, que al seu torn es desenvolupen en 22 objectius. 

El 2016 s’ha demanat la participació del professionals per a la identificació dels projectes i accions 

concretes que constituiran l’eix bàsic per a l’assoliment de la missió fixada al Pla estratègic.  

 

Elecció participada de directors 
El Pla d’acció 2017-2017 de l’Institut Català de la Salut marca com una de les línies estratègiques 

promoure la participació dels professionals en la gestió. En aquest camp, l’Atenció Primària Costa de 

Ponent ha posat en marxa un procediment pioner per escollir els directors de centre i adjunts de manera 

participada. A Vilanova, metges, infermers i personal no assistencial han format part de la comissió 

avaluadora que ha escollit la doctora Esther Chirveches com a directora dels equips Vilanova 1 i 

Vilanova. 

Igual que a Vilanova, els equips de Sant Sadurní d’Anoia, Martorell Urbà, Sant Andreu de la Barca, 

Viladecans, El Prat, El Castell i Sant Boi també han triat directors o adjunts amb un procés de selecció 

participatiu. En total, l’Atenció Primària Costa de Ponent ha fet el 2016 vuit procediments d’aquest tipus. 

La intenció és  desplegar el model a tot el territori i aconseguir un doble objectiu: captar talent i facilitar la 

participació i la corresponsabilització dels professionals en la gestió. 

  

Més interins i més jornades completes 
El 2016 la Gerència Territorial Metropolitana Sud compta amb 8.154 professionals repartits d’aquesta 

manera: 3.671 a l’Hospital Universitari de Bellvitge, 634 a l’Hospital de Viladecans i 3.849 a l’Atenció 

Primària Costa de Ponent. En l’any 2016 l’equip directiu ha fet una aposta per millorar l’estabilitat de la 

plantilla i un total de 572 persones que tenien contracte eventual ha passat a ser interins. 

Per grups professionals la relació d’interins és aquesta: 148 facultatius especialistes, 159 

diplomats/graduats sanitaris, 101 personal sanitari, i 164 personal de gestió i serveis. Per dispositius, 

s’han fet 287 interins a Costa de Ponent, 246 a Bellvitge i 39 a Viladecans. En total, la plantilla de la 

Metropolitana Sud s’ha incrementat en 165 persones aquest 2016, un 2% més que el 2015. S’han fet 71 

jornades completes. 

 

Enquesta de clima a l’Atenció Primària Costa de Ponent  
Els professionals d’atenció Primària de Costa de Ponent han contestat l’enquesta de clima laboral amb 

una participació del 44,65%. Per transformar els resultats de l’enquesta en plans d’acció, s’han portat a 

terme vuit grups de treball multidisciplinars amb una participació de 90 professionals. Fruit d’aquest 

treball s’han obtingut diferents plans d’acció (pla de reconeixement, millora de la comunicació, formació 

directiva, avaluació dels directius…) per a cada un dels factors. Posteriorment aquests plans s’han 

reflectit en el el Plà estratègic 2016-2020 de la Direcció d'Atenció Primària Costa de Ponent. 
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Millores en el back office d’Atenció a la Ciutadania al CAP 
Florida de L’Hospitalet  

Els professionals del CAP Florida de L’Hospitalet de 

Llobregat han aprofitat les obres d’adequació i millora de 

l’àrea d’Atenció a la Ciutadania del CAP per posar en 

marxa un canvi de model d’atenció que redueix el temps 

d’espera dels pacients per ser atesos al taulell. Aquest nou 

model també té com a elements cabdals una atenció més 

personalitzada i un seguiment més exhaustiu de cada 

procés assistencial. Els resultats han estat que al 

novembre de 2016 la longitud mitjana de la cua davant del 

taulell s’ha reduït un 58,14% en relació al mateix període 

de 2014. El temps d’espera del ciutadà s’ha reduït de 

mitjana un 56,25%. 

Aquest projecte, conegut com back office, ha significat un important canvi de model en l’atenció a la 

ciutadania i s’ha fet  per millorar el confort i satisfacció dels ciutadans i dels professionals. S’ha aplicat la 

metodologia Lean d’anàlisi de circuits per detectar malbarataments i aprimar processos i s’ha implicat en 

el canvi a tot l’equip. Els resultats obtinguts (la reducció de cues) ha permès potenciat el back office i ser 

més proactius en tasques com el pla de medicació, les revisions del nen sa o la programació de la 

campanya de la grip. Després del canvi de model, un 95,65% dels professionals van assegurar que 

treballaven en un ambient distès i amb menys estrès que abans. 

 

Els professionals de Viladecans participen en la redacció 
del projecte executiu del nou hospital  

Els professionals de l’Hospital de Viladecans, organitzats en grups de treball, han participat en el 

projecte d’ampliació i reforma del nou centre, adjudicat a la UTE formada pels despatxos Sulkin-

Marchissio i Ramon Esteve. L’equip guanyador ha treballat el 2016 en la redacció del projecte executiu, 

incorporant les propostes dels professionals. 

 

Més informació, més sentit de pertinença 
Fer visible la tasca dels professionals és una manera de crear sentit de pertinença i orgull de marca, per 

això la Gerència Metropolitana Sud ha intensificat les actuacions comunicatives, tant de caire intern com 

extern. L’Hospital de Bellvitge ha editat 42 butlletins e-Bellvitge i l’Atenció Primària Costa de Ponent, 26 

butlletins Info-Flash. La comunicació interna també s’ha vist reforçada amb la publicació de 1.135 

notícies a les tres intranets de l’àmbit. 

Quant a la promoció externa, la Gerència Metropolitana Sud ha emès 67 notes de premsa el 2016, 

aconseguint un total de 3.664 impactes en mitjans de comunicació. Un 62,3% dels impactes han estat 

positius (2.282), un 4,7% negatius (173) i un 33% neutres (1.209). 

També s’ha incrementat la presència a les xarxes socials amb la dinamització del blog de l’Aula ELA de 

l’Hospital de Bellvitge i la potenciació del compte de Twitter de l’Hospital de Bellvitge, que ha 

incrementat un 22,2% el nombre de seguidors en un any: de 1.328 al gener a 2.951 el desembre. La 

Gerència Metropolitana Sud aposta per aquests canals de comunicació com a forma d’establir un diàleg 

continuat amb els ciutadans i els professionals i de promoure hàbits de vida saludable. El compte 

@hbellvitge ha acabat l’any amb un 4,4 d’interès (interaccions/ tuits enviats) i un 5,8 de compromís (tant 

per cent dels seguidors del compte que han interaccionat amb el compte). 
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Altres notícies 
  10 anys del projecte de referents 

al SAP Baix Llobregat Centre 

Xavier Matias-Guiu, cap 

d’Anatomia Patològica dels 

hospitals Bellvitge i Arnau de 
Vilanova, rep la medalla Narcís 

Monturiol de la Generalitat 

de Catalunya 

La festa infantil de Nadal ha 

portat nous jocs i rialles a 

l’Hospital de Bellvitge 

Montserrat Figuerola, nova 

gerent territorial de l’ICS a l’àrea 

Metropolitana Sud 

L’EAP de Molins de Rei rep el 

Premi Salut i Esport del municipi 

per la seva promoció de 

l’activitat física 

Els treballadors socials de la 

primària de Costa de Ponent 

debaten el model 

d’atenció integrada 

Els Premis d’Excel·lència 

Professional del Col·legi de 

Metges de Barcelona reconeixen 

una vintena de metgesses i 

metges de l’ICS 

Els professionals de l’Hospital de 

Viladecans ja poden fer els seus 

tràmits laborals a través del 

mòbil 

Intercanvi d’experiències per 

millorar  els serveis sanitaris 
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Innovació 
La innovació és el motor de les organitzacions. El procés innovador de la Gerència Metropolitana 

Sud es canalitza principalment a través de l’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i 

la Unitat de Suport a la Recerca Costa de Ponent, que desenvolupen científicament solucions 

orientades a millorar l’assistència, actual i futura, en l’àmbit de l’atenció hospitalària i l’atenció 

primària. 

 

 

 

 

 

Indicadors de recerca Costa de Ponent 
Entre els grups acreditats IDIAP-Jordi Gol, el 2016 n’hi ha 5 amb majoria dels membres de la Gerència 

Metropolitana Sud: 

 Estudis observacionals i d'intervenció en majors de 80 anys per al coneixement i millora de la seva 

qualitat de vida. 

 ECONSAP Avaluació del cost de les malalties i l'eficiència de les intervencions preventives i el 

tractament farmacològic i no farmacològic de les malalties mentals i de les malalties físiques 

cròniques en Atenció Primària. 



20 
 

 MACAP /MACAP-renal: Descens del filtrat glomerular i aparició d'esdeveniments cardiovasculars i 

renals. 

 Insuficiència cardíaca (IC) : IC i malaltia renal; Coneixements, actituds i habilitats de 

professionals i pacients en el maneig de la IC. 

 Malaltia cerebrovascular: adherència a les Guies de Pràctica  Clínica  en la prevenció 

secundària. 

 GEPALAP coneixement de l'eficàcia i/o l'efectivitat de les tècniques de fisioteràpia i rehabilitació 

en el tractament de les patologies de l'aparell locomotor 

 Càncer-AP prevenció dels factors de risc i diagnòstic precoç (cribratge i detecció precoç a partir 

de signes i símptomes) dels diferents càncers, tant en persones sanes com les que presenten un 

major risc i en el seguiment dels pacients amb càncer. 

A més a més, hi ha membres d’aquest territori en els grups de recera en estils de vida, respiratori, 

patologia osteoarticular i musculoesqueletica i cures de salut. Els grups en fase d’acreditació són: 

 SEACTICS-2.0 Grup de Promoció en Salut dels Adolescents 2.0 

 Grup de Ferides cròniques de Costa de Ponent 

 Infància i dieta mediterrània 

 Grup de recerca de l’ASSIR 

 Grup de recerca en Atenció a la Cronicitat 

 

A favor de motivar i ajudar a la recerca clínica 
A l’abril s’ha celebrat la Sessió de Recerca de l’Hospital Universitari de Bellvitge, organitzada pel Comitè 

de Recerca del nostre centre. La reunió ha permès  exposar els resultats de dos projectes ja finalitzats: 

l’avaluació de l’efecte de la inhibició de la formació òssia sobre el dany articular i l’osteoporosi sistèmica 

en l’artritis reumatoide, a càrrec de la Dra. Carmen Gómez Vaquero, i el treball sobre factors pronòstics i 

fisiopatologia de la remissió de la diabetis tipus 2 després de 

cirurgia bariàtrica, per la Dra. Núria Vilarrasa. També ha tingut 

lloc una conferència magistral, a càrrec del Dr. Manel Sabaté 

Tenas, cap del Servei de Cardiologia de l’Hospital Clínic de 

Barcelona, que ha dissertat al voltant de les motivacions i les 

limitacions per fer recerca. En la mateixa sessió s’han lliurat els 

ajuts als projectes de recerca clínica de la convocatòria 2015, 

concedits a proposta del Comitè de Recerca després d’avaluar 

les sol·licituds presentades. 

Els ajuts concedits han estat per als projectes: “Toxicitat cognitiva induïda per la quimioteràpia en 

pacients amb càncer de pulmó”, que té com a investigadora principal la Dra. Marta Simó; “Aplicació de 

les tècniques de seqüenciació massiva en el diagnòstic etiològic de la pneumònia. El microbioma 

pulmonar: un nou concepte en la patogènia de la pneumònia”, encapçalat per la Dra. Laura Calatayud, i 

“Tractament de la transició epitelio-mesenquimal en pacients en diàlisi peritoneal”, que encapçala la Dra. 

Inés Rama. 

Aquests ajuts són d’un import màxim de 20.000€ per projecte i per a un període de dos anys (fins al 30 

d’abril de 2018), amb el compromís de presentar el projecte a una convocatòria competitiva el segon 

any. 
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L’Hospital de Viladecans crea Clau, una app per gestionar 
les incidències a infermeria 

Els professionals d’infermeria de l’Hospital de Viladecans han 

estrenat aquest mes Clau, una aplicació per a mòbils que ajuda a 

organitzar els corretorns (personal no adscrit a un servei fix que 

cobreix absències i fa reforços). L’objectiu és que aquestes 

persones sàpiguen només creuar la porta de l’hospital quin lloc de 

treball tenen assignat aquell dia, sense necessitat de passar pel 

despatx de Recursos Humans com fins ara. També permet als 

supervisors solventar d’una forma més àgil i immediata les 

incidències. 

Per posar en marxa aquesta projecte l’Hospital de Viladecans ha comptat amb la col·laboració de 

l’empresa de solucions mòbils Zinkapp, que ha dissenyat una App a mida. A més, Denario, el programa 

de gestió de Recursos Humans que utilitza l’hospital, ha adaptat els servidors a l’aplicació. Clau es pot 

descarregar de manera gratuïta en telèfons Apple o Android que suportin la tecnologia Bluetooth 4.0. 

Perquè la iniciativa funcioni ha calgut implementar la tecnologia Ibeacon (sensors sense fils) a les 

entrades de l’hospital. D’aquesta manera, quan el corretorn passa  per la porta, rep un missatge 

emergent al mòbil que l’indica a quina planta i servei ha d’incorporar-se. Amb això s’aconsegueix que el 

canvi de torn sigui més ràpid i s’optimitza el temps assistencial real. 

“En un hospital obert les 24 hores al dia es produeixen moltes incidències i la planificació que has fet al 

matí potser a la tarda ja no serveix perquè un professional es posa malalt o s’incrementa la feina a 

Urgències -explica Cèlia Reyes, subdirectora d’Infermeria de l’Hospital de Viladecans. Disposar d’una 

eina com aquesta, que permet consultar la disponibilitat del personal i assignar-li un lloc de feina de 

manera immediata,  farà més fàcil la gestió de Recursos Humans”. 

En aquesta primera fase es podran beneficiar de Clau els corretorns i supervisors d’Infermeria, però si 

l’aplicació funciona el seu ús es podria estendre a altres col·lectius i/o a altres hospitals. 

Amb aquesta App l’Hospital de Viladecans se suma a la llista de centres sanitaris de tot el món que 

cada vegada més decideixen apostar pel desenvolupament d’una solució mòbil, ja sigui per millorar la 

gestió, facilitar informació al pacient, reforçar la relació entre metge i malalt entre visites o ajudar en la 

recerca. 

 

Altres notícies 
  
Una app per als zeladors de 

l’Hospital de Bellvitge 

L’Hospital de Bellvitge defineix 

per primer cop tres subtipus de 

compra compulsiva i aporta 

noves dades sobre el perfil dels 

afectats 

Lliurament dels primers Premis 

del Comitè de Recerca 

Una experiència innovadora en 

cardiologia al SAP Centre 

L’IDIBELL descobreix que un 

medicament contra el càncer 

podria curar malformacions 

vasculars 

Els obesos, els addictes al joc i 

els addictes a substàncies 

comparteixen trets 

neuropsicològics 

Jornada de Recerca de 

Residents d’Atenció Primària 

Costa de Ponent 

https://infoicscat.files.wordpress.com/2016/02/app-clau.jpg
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Competència 
L’activitat docent és fonamental per poder millorar els serveis que s’ofereixen a la ciutadania. Els 

nostres centres d’atenció primària i hospitals estan preparats per poder dur a terme activitats 

formatives de primer nivell, tant pel que fa a la formació de grau –amb convenis amb universitats i 

altres institucions– com a la formació especialitzada, amb la incorporació d’un bon nombre de 

residents de diferents àmbits de la salut. 

 

Formació especialitzada 
Pel que fa a la formació especialitzada, a 

Gerència Metropolitana Sud té acreditada 

la Unitat Docent d’Atenció Familiar i 

Comunitària (UDMAFIC) Costa de Ponent 

i dos centres sanitaris docents: l’Hospital 

Universitari de Bellvitge i l’Hospital de 

Viladecans. Té un total de 46 

especialitats de ciències de la salut 

acreditades:  42 a Bellvitge, 1 a 

Viladecans i 2 a Costa de Ponent. Ofereix 

un total de 167 places acreditades: 97 a 

Bellvitge, 1 a Viladecans i 69 a Costa de 

Ponent. 

L’any 2016 han desenvolupat la seva 

formació a l’Hospital Universitari de 

Bellvitge 325 facultatius residents. 

Aquesta formació es porta a terme, d’una 

forma personalitzada, amb la 

col·laboració de 98 tutors residents. A 

l’Hospital de Viladecans han estat 5 

facultatius residents. La UDMAFIC Costa 

de Ponent, ha format 179 residents de 

Medicina i 8 d’Infermeria. Per realitzar la 

formació dels residents de Primària s’ha 

comptat amb 119 tutors. 

 

Excel·lent acollida als residents, del primer dia a l’últim  
Tant als hospitals com a l’Atenció Primària, els responsables de les unitats docents vetllen per l’estada 

dels residents als centres i organitzen des de la Jornada de Portes Obertes, per donar a conèixer 

l’estructura docent, fins a l’acte de benvinguda dels nous residents i de comiat dels que acaben la seva 

formació. 

A l’Hospital Universitari de Bellvitge la jornada de portes obertes als MIR, el 3 de març de 2016, ha 

comptat amb 186 assistents. El 26 de maig s’ha fet l’acte de benvinguda als 82 nous residents, que s’ha 

iniciat amb el curs d’urgències medicoquirúrgiques. El curs està orientat a la iniciació als aspectes més 
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rellevants de l’atenció urgent en un hospital de tercer nivell, així com a altres coneixements d’interès per 

als residents: aspectes legals, hospitalització a domicili, o medicina del treball, entre d’altres. També 

s’ha dut a terme un curs d’Iniciació a la Bioètica, així com els cursos d’Introducció a la Informàtica, de 

Seguretat, i de Riscos laborals. 

Com a complement, les aules 

del Laboratori d’Habilitats 

Clíniques del Campus de la 

UB a Bellvitge, ubicat a la 

segona planta de l'edifici 

tecnoquirúrgic, han acollit 

tallers pràctics d’habilitats 

clíniques impartits per 

residents d’anys superiors, així 

com un curs de simulació 

virtual de casos clínics 

d’urgències. 

El 26 d’abril ha tingut lloc l’acte de comiat dels 98 facultatius residents de la promoció 2016. 

La Comissió de Docència s’encarrega també de l’organització de les sessions generals de l’hospital. El 

2016 s’han organitzat 20 sessions amb una assistència total de 924 facultatius. 

El 2016 s’han autoritzar 144 estades de residents d’altres hospitals per tal de formar-se en àrees 

especialitzades de l’Hospital de Bellvitge i s’han tramitat 140 estades en comissió de servei dels 

residents propis a centres de fora, tant d’àmbit nacional com internacional. 

S’han autoritzat també 119 estades formatives de metges estrangers en diferents serveis del nostre 

centre. 

Durant l’any 2016 s’ha produït l’acreditació europea per a la formació d’especialistes amb títol europeu 

de dues unitats de l’Hospital de Bellvitge: la unitat docent de Ginecologia i Obstetrícia i la unitat docent 

d’Urologia. 

La UDMAFIC Costa de Ponent, per la seva banda, també ha organitzat una jornada de portes obertes 

per donar a conèixer la unitat amb l’assistència de 32 persones. L’acollida dels residents s’ha realitzat 

mitjançant un curs d’introducció a l’atenció familiar i comunitària celebrat al CAP de Cornellà i adreçat 

als alumnes de les dues especialitats: medicina i infermeria. 

 

 

Formació professional 
Durant el curs 2015-2016, 202 alumnes 

de formació professional han fet 

pràctiques a l’Hospital Universitari de 

Bellvitge.  D’aquests, 120 han cursat 

estudis de grau mitjà i 82, de grau 

superior. 
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Estudis de grau 
Durant el darrer curs, els centres de la 

Gerència Metropolitana Sud han acollit 

1.701 alumnes de grau. La institució 

col·labora amb universitats i escoles 

universitàries i té establerts convenis de 

pràctiques per a estudiants de 

pràcticament tots els graus de la branca 

sanitària i biomèdica. L’Hospital 

Universitari de Bellvitge ha acollit 959 

estudiants de grau; l’Hospital de 

Viladecans, 179 i Costa de Ponent, 563. 

Pel que fa als alumnes de màster, han 

estat 252, que han cursat un total de 23 

màsters diferents. 

 

Eina de millora contínua 
Durant el 2016 s'han dut a terme 1.305 

activitats formatives als centres de la 

institució, cosa que valida la voluntat de la 

Gerència Metropolitana Sud de potenciar 

les polítiques de formació continuada. En 

concret, s'han fet 780 activitats a l'Atenció 

Primària, 452 a l'Hospital Universitari de 

Bellvitge i 73 a l'Hospital de Viladecans. 

La mitjana d’hores de formació per professional han estat 19,1hores a l’Atenció Primària, 16,3 a 

l’Hospital Universitari de Bellvitge i 21,9 a l’Hospital de Viladecans. 

Quant a la despesa, el 2016 s’han invertit 38,1 euros en formació continuada per professional a l’Atenció 

Primària Costa de Ponent, 24,9 euros a l’Hospital de Bellvitge i 34,8 euros a l’Hospital de Viladecans. Un 

66,50% de les hores de formació de la Primària, un 60,10% de les de Bellvitge i un 50,96% de les de 

Viladecans no han tingut cost econòmic. La mitjana de satisfacció dels professionals per la formació 

rebuda ha estat de 5,3. 

 

Altres notícies 
  Nou laboratori d'habilitats 

clíniques a l'Hospital de Bellvitge 

Lliurament d’orles als etudiants 

de medicina de l’Hospital de 

Bellvitge 

Projecte d'ecografies al SAP Alt 

Penedès Garraf Nord 

 

Els centres de l’ICS obren les 

seves portes als futurs residents 
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Compromís 
El compromís és un dels valors de l’ICS i de la Gerència Territorial Metropolitana Sud. A través del 

compromís dels seus professionals, l’organització treballa en tots els seus àmbits i serveis la 

qualitat assistencial i la seguretat del pacient, alhora que promou mesures de sostenibilitat i 

eficiència i vetlla per millorar la qualitat de vida de la societat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Amb l’obtenció de l’energia al millor preu del mercat, la qual cosa ha 

suposat una disminució de preus del 14,6 % respecte del 2015. 

Amb la implantació d’actuacions d’estalvi i eficiència energètica i 

l’optimització dels subministraments. 

Amb l’augment de l’ús de gas per a cogeneració energètica en detriment 

de l’electricitat. 

Amb la realització d’un millor control de la despesa energètica. 
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Bellvitge i Viladecans, hospitals sense soroll  
El mes de juliol l’Hospital de Bellvitge ha reunit un grup focal de pacients i familiars com a primera fase 

del projecte Treballem sense soroll. El propòsit de la trobada ha estat conèixer la percepció i 

expectatives dels pacients i familiars sobre els problemes relacionats amb el soroll al nostre hospital 

durant el procés assistencial, a partir de la seva experiència personal. El projecte ha continuat després 

de l’estiu: un grup de treball de professionals ha analitzat la informació recollida i, sobre la base de la 

seva pròpia experiència, ha fet propostes de millora per reduir el nivell de soroll del nostre l'hospital. 

Aquesta iniciativa ha estat impulsada per la Unitat d’Atenció a la Ciutadania i Participació i la Unitat de 

Qualitat i Seguretat Clínica. 

A l’Hospital de  Viladecans, ha endegat a la primavera el projecte Unitat silenciosa, arran de la 

impossibilitat de poder efectuar estudis del son amb garanties, a causa del soroll que hi havia a la unitat 

d’hospitalització. S’ha format un grup de treball format per professionals i s’ha celebrat un grup de 

discussió amb pacients. Tant els professionals com els usuaris coincideixen amb el diagnòstic: la 

intensitat acústica és excessiva a les àrees assistencials del centre –cosa que es va confirmar amb 

mesures sonomètriques– i s’hi poden aplicar mesures simples que permetessin reduir-la. Per això, el 

grup de treball ha començat a implementar accions per tal de disminuir el soroll a les plantes 

d’hospitalització, com ara la publicació d’un decàleg adreçat als professionals i d’un full informatiu que 

s’adjuntarà a la nova versió de la Guia del pacient. També s’han dut a terme accions relacionades amb 

la senyalització i la revisió dels carros de la neteja i del menjar. 

 

El programa Infadimed dóna excel·lents resultats  
La consolidació del programa Infadimed de promoció de la dieta mediterrània, iniciat l’any 2011, ha 

permès l’obtenció i anàlisi de dades molt rellevants.  Segon un estudi realitzat a quatre escoles de 

Vilafranca, la promoció de la dieta 

mediterrània mitjançant xerrades permet 

disminuir de manera considerable el nombre 

d’infants d’entre 3 i 7 anys amb sobrepès i 

obesitat. El programa, dissenyat per l’equip de 

pediatria de Vilafranca, consisteix en la 

realització d’una sessió mensual de 45 

minuts, durant sis mesos, a estudiants de 

preescolar i de primer i segon d’educació 

primària, durant la qual es projecta un vídeo 

d’animació d’uns quinze minuts de durada, de 

producció pròpia. Els responsables del 
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programa han realitzat diverses pel·lícules que tracten temes diferents, adaptats a l’edat dels infants. 

Quan acaba la projecció, els professionals sanitaris en fan un resum i obren un debat amb els alumnes. 

La intervenció finalitza amb la realització d’una activitat relacionada amb el tema tractat. 

L’estudi realitzat, que s’ha fet públic el 2016, ha validat l’efectivitat del programa en 319 alumnes (grup 

d’intervenció) i ha comparat els resultats obtinguts amb les dades de 880 infants d’un grup de control, 

sobre els quals no s’ha dut a terme cap intervenció. Tant els estudiants del grup d’intervenció com els 

del grup de control eren de quatre escoles de Vilafranca del Penedès. A l’inici de l’estudi, el percentatge 

total d’infants amb sobrepès o obesitat entre els escolars de Vilafranca del Penedès era del 21,9%  –del 

20,8% entre els infants del grup de control i del 22,9% entre els del grup d’intervenció. Quan va finalitzar 

el programa, tres anys després, la prevalença de sobrepès al grup de control havia augmentat fins al 

29,2% (8,4 punts més) i la del grup d’intervenció havia disminuït fins al 16,6% (6,3 punts menys). 

El programa no només ha fet baixar la prevalença de sobrepès entre els infants, sinó que també els ha 

fet adoptar hàbits alimentaris més saludables. Així, el consum de fruites i verdures ha augmentat de 

manera considerable entre els infants inclosos dins del grup d’intervenció —que abans de l’estudi ja en 

consumien més que la població general, tot i que menys del que recomanen els experts. Abans de la 

posada en marxa del programa, el 83,7% dels estudiants afirmava consumir una peça de fruita diària. 

Aquesta xifra va augmentar fins al 90,6% quan va acabar la intervenció. L’increment del nombre 

d’infants que prenien una segona ració de fruita diària va ser superior i va passar del 32% al 72,1%. En 

el cas del consum d’una ració de verdures diària l’augment no va ser tan gran, però sí que es va 

observar un increment en els alumnes que prenien dues racions o més al dia de vegetals crus o cuinats, 

que va passar del 22,6% al 50,5%. 

L’Infadimed també ha permès augmentar el consum d’un dels aliments característics de la dieta 

mediterrània, els fruits secs. A l’inici del programa, el 23,8% dels infants del grup d’intervenció afirmaven 

que prenien fruita seca dues o tres vegades per setmana i en acabar, el percentatge era del 43,3%. 

Pel que fa a les recomanacions de reduir el consum d’aliments poc saludables, com ara la brioixeria 

industrial, les begudes ensucrades i els caramels, el seu consum es va reduir a la meitat entre els 

infants que formaven part del grup d’intervenció durant el temps que va durar l’estudi. 

 

El CAP de Vallirana posa en marxa un servei de lectura a 
les sales d’espera 

El CAP de Vallirana ha iniciat al juny un projecte 

pioner a Catalunya: Llegir, un hàbit saludable, 

que posa a l’abast dels usuaris del CAP llibres i 

revistes cedits per la biblioteca de la localitat. Les 

sales d’espera del CAP disposen d’un seguit de 

prestatgeries amb llibres i revistes que els 

ciutadans poden llegir al centre i també 

emportar-se a casa. Es tracta d’una selecció de 

títols i capçaleres de revistes en bon estat que 

han estat donats de baixa recentment del catàleg 

de la Biblioteca López Picó i que gràcies a 

aquest acord de col·laboració contribueixen a 

promoure l’hàbit de la lectura entre els 

valliranencs. Entre novel·les, llibres de 

divulgació, contes infantils i revistes, els usuaris del CAP tenen a la seva disposició una trentena de 

títols, que es van revisant setmanalment per tal d’anar mantenint un fons estable en òptimes condicions 

a les diferents prestatgeries del centre, degudament senyalitzades amb pòsters del projecte. 
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Bellvitge inicia el projecte Treballem per a la seguretat 
El mes d'octubre s’ha posat en marxa a l’Hospital Universitari de Bellvitge el projecte Treballem per a la 

seguretat, amb l’objectiu de promoure una cultura de seguretat que permeti millorar la qualitat de 

l’atenció als malalts. 

Amb aquesta proposta es vol fomentar les bones pràctiques entre els professionals de l’HUB, posar en 

veu de la ciutadania la demanda de seguretat en les pràctiques clíniques, i donar a conèixer els 

projectes de seguretat que es treballen al centre. 

També es busca fer accessibles als professionals els temes relacionats amb la seguretat del pacient, 

fomentar la notificació d’esdeveniments adversos i impulsar l’aprenentatge i la millora en temes de 

seguretat a partir de l’anàlisi/discussió dins l’equip assistencial. 

Per donar resposta a aquest projecte, s'han seleccionat un seguit de bones pràctiques relacionades 

amb la seguretat clínica per fer la seva difusió. La selecció s’ha realitzat seguint els següents criteris: ser 

temes prioritaris pel Departament de Salut i ser reconeguts internacionalment pel seu impacte en la 

millora de la seguretat (alguns d’ells ja desenvolupats com a projectes de seguretat a l’HUB). 

Els temes que es tractaran els propers mesos, 1 per a cada mes, seran els següents: prevenció de 

caigudes, ús segur del medicament, higiene de mans, identificació activa, cirurgia segura, prevenció 

UPP, infecció nosocomial, manteniment de carros d’aturada, transfusió segura, control del dolor, 

informació als malalts, registre d’al·lèrgies, comunicació entre professionals i declaració 

d’esdeveniments adversos. 

Per tal de donar-li un enfocament més innovador i integrar la visió del malalt com a element 

indispensable en el procés assistencial, s'ha dissenyat una campanya on és el mateix malalt qui 

demana al professional que posi en marxa els procediments adequats per garantir la seva seguretat. 

La difusió de les pràctiques es farà mitjançant les TIC disponibles a l’HUB en aquest moment: intranet, 

eBellvitge, web, pantalles de televisió (amb missatges per als professionals i també per a 

pacients/familiars en alguns temes), i pop-ups als ordinadors del centre. 

 

Els equips de SAP Baix Llobregat Centre obtenen 
l’acreditació del Departament de Salut  

El 2016 tots els equips del SAP Baix Llobregat Centre han superat les auditories de l'acreditació del 

Departament de Salut, amb un assoliment excel·lent dels estàndards. Aquest ha estat un magnífic 

reconeixement a l’esforç de tots els membres dels equips i un bon punt de partida per implementar un 

millor funcionament, més participat i orientat al servei dels usuaris i al creixement professional. 

 

Nadals solidaris amb els infants com a protagonistes  
Amb motiu de les festes de Nadal i Reis, l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans han 

organitzat, un any més, una campanya de recollida de joguines per als nens més necessitats. Des de 

mitjans de desembre i fins a avui, 4 de gener, els usuaris i professionals dels dos centres han pogut 

lliurar joguines noves o usades en bon estat als diferents punts de recollida habilitats. 

Enguany, ambdós centres han reunit més de 300 joguines. Les recollides a Bellvitge es distribuïran 

entre famílies del seu entorn geogràfic a través de l’Associació Cívica La Nau, especialitzada a recaptar 

i distribuir productes no alimentaris en col·laboració amb altres entitats. Les recollides a l’Hospital de 

Viladecans arribaran a famílies d’aquesta localitat i del seu entorn immediat a través de Viladecans 

Acció Solidària i Creu Roja. 
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Aquesta campanya s’emmarca dins de les activitats de Nadal de la Gerència Territorial Metropolitana 

Sud de l’ICS. S’ha editat també un calendari de taula  –per a tots els punts d’atenció al públic dels 

hospitals i centres de primària de l’àrea– que ret homenatge als professionals de la institució que fan 

desinteressadament cooperació sanitària i ajuda al 

desenvolupament. En aquest calendari hi apareixen 

fotografies de professionals de l’Hospital de Bellvitge, 

l’Hospital de Viladecans i l’Atenció Primària Costa de 

Ponent que han treballat al llarg del 2016 en països com 

el Senegal, Guinea Bissau, Uganda, Camerun, 

Nicaragua, Bolívia o l’Índia, entre d’altres, i 

organitzacions com ara la Fundació Vicente Ferrer, 

Fallou, Djumbai o Infermeres per al Món. 

Dins de la programació de Nadal, un dels actes amb més afluència de públic és la festa infantil de 

Bellvitge, que enguany s’ha celebrat per primera vegada a l’edifici de Consultes Externes. Més d’un 

centenar de nens i nenes, acompanyats dels seus familiars, han gaudit de una tarda de festa amb jocs 

gegants i han descobert els beneficis de l’activitat física. Durant tot el 2017 l’Hospital de Bellvitge té 

intenció de promoure amb diferents accions l’activitat física saludable, en la línia d’aconseguir els 

objectius fixats pel Pla de Salut de Catalunya. 

A l’Atenció Primària Costa de Ponent, la celebració de Nadal també ha tingut els més petits com a 

protagonistes. Pau Llopart, fill de l’Ana Asensio Guzmán, que treballa al CAP Sant Joan de Vilanova i la 

Geltrú, ha estat el guanyador del primer Concurs de dibuix de Nadal dirigit als fills i filles dels 

professionals del nostre territori. El concurs ha consistit en l’elaboració d’un Christmas de Nadal, i amb 

el dibuix guanyador es felicita el Nadal als professionals de Costa de Ponent. S’han presentat 25 

dibuixos, on els nens i nenes amb molta creativitat i imaginació, han reflectit el que per ells representa el 

Nadal. 

 

Altres notícies 
 

  

Model col·laboratiu entre els 

serveis socials i de salut a 

Vilanova i la Geltrú per a una 

atenció integrada 

L’Hospital de Bellvitge inaugura 

una exposició que mostra la 

relació dels malalts 

d’insuficiència cardíaca amb 

objectes quotidians 

L’Hospital Universitari de 

Bellvitge acull una exposició de 

fotografia per conscienciar sobre 

la importància de les malalties 

reumàtiques 

El projecte "No puc esperar!" es 

desplega per millorar la vida 

quotidiana de les persones amb 

MII 

 

 

L’Hospital de Bellvitge suma 

ciència i art per sensibilitzar en la 

prevenció de l’ictus 

Centres de l’ICS realitzen 

diverses activitats per celebrar la 

diada de Sant Jordi 

Exposició fotogràfica sobre 

Cooperació sanitària 

internacional 

17 centres de l’Atenció Primària 

Costa de Ponent han renovat la 

certificació ambiental europea 

EMAS 

L’Hospital Universitari de 

Bellvitge acull una exposició que 

fa visible la psoriasi, l’artritis 

psoriàsica i l’espondilitis 

anquilosant 

L’Hospital Universitari de 

Bellvitge col·labora amb la 

campanya “La fam no fa 

vacances” 

Millores en qualitat i seguretat en 

l’administració d’hemoderivats a 

l’Hospital de Viladecans 

 



30 
 

Transparència 
La Gerència Metropolitana Sud compta un pressupost anual que frega els 540 milions d’euros, que 

s’han de repartir entre les diverses unitats productives. Cadascuna d’aquestes signa amb el 

CatSalut un contracte programa que, en el cas dels hospitals, defineix l’activitat que aquesta entitat 

compra i els ingressos que l’àmbit o les direccions d’atenció primària haurien de rebre per la 

població que tenen assignada. 
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Noves infraestructures i equipaments 
La inversió de la Gerència Territorial Metropolitana Sud de l'ICS de l’any 2016 en obres i equipaments 

als seus centres i serveis ha estat de 3.041.316, 95 euros.  Per dispositius, corresponen 1.861.529, 83 

euros a l'Hospital de Bellvitge; 203.106,89 euros a l'Hospital de Viladecans i 941.680,13 euros a 

l'Atenció Primària Costa de Ponent. Aquesta xifra s’ha de sumar a les actuacions dutes a terme en el 

marc del Pla d’inversions del Servei Català de la Salut. 

 

Entra en funcionament la nova Àrea del Malalt Crític de 
Bellvitge 

Aquest octubre, s’ha posat en funcionament la nova Àrea del Malalt Crític - Unitat de Reanimació 

d’Urgències, situada al mòdul 2C de l’edifici tecnoquirúrgic. Aquest nou equipament és un pas més del 

progressiu desenvolupament de la Fase II, i suposa la substitució de la REA que estava ubicada a la 

zona del nivell 1 de les antigues Urgències. 

Les noves instal·lacions de l'Àrea del Malalt Crític ofereixen uns espais més amplis i uns equipaments 

més moderns que, alhora, estan connectats amb l’actual ubicació del Servei d’Urgències a la planta 

baixa de l’edifici tecnoquirúrgic. 

Coordinadament amb aquest trasllat, s'ha portat a terme un canvi d’ubicació dels quiròfans d’Urgències. 

Concretament, han quedat habilitats com a nous a espais quirúrgics d’Urgències el quiròfan 1.6 a, el 

magatzem 1.6 c, i, transitòriament, el quiròfan 1.3 b, només en horari de tarda i nit. 

 

Dues sales d’endoscòpia a l’Hospital de Viladecans  
L’Hospital de Viladecans ha posat en marxa dues sales d’endoscòpia per a la realització d’exploracions 

digestives i respiratòries. L’obertura d’aquestes sales, el passat mes de maig, és la primera fase del que 

serà la nova àrea de gabinets i cirurgia menor, ubicada a la tercera planta de l’hospital, amb un total de 

417m2. Aquí es concentrarà tota l’activitat d’endoscòpia i cirurgia menor del centre. La previsió és abans 

de finals d’any poder disposar de l’equipament i poder obrir la tercera sala d’endoscòpies i el quiròfan de 

cirurgia menor, així com altres despatxos i espais funcionals complementaris.  

La posada en funcionament d’aquesta nova àrea té un pressupost d’1,5 milions d’euros, que s’invertiran 

entre l’equipament i la dotació dels recursos humans necessaris, i significarà una important millora tant 

pels pacients com pels professionals que hi treballen.  

Les proves endoscòpiques 

permeten explorar els 

òrgans interns mitjançant 

endoscopi (tub flexible amb 

sistema de visió incor-

porat). Són proves molt 

utilitzades per diferents 

especialitats (gastroentero-

logia, pneumologia, urolo-

gia, etc.) i que possibiliten 

tant fer diagnòstic com 

tractament. 
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Entra en funcionament el CAP Vilafranca Nord 
El 2016 ha entrat en CAP Vilafranca Nord,  un equipament estratègic, innovador i de referència per a la 

capital de l’Alt Penedès, que presta serveis d’atenció sanitària integral. El Vilafranca Nord s’afegeix al 

CAP Alt Penedès que ja funcionava al municipi i permet millorar l’accessibilitat dels ciutadans als serveis 

sanitaris. 

Compta amb un equip d’atenció primària que atén unes 20.000 persones. Està integrat per 

professionals de medicina familiar i comunitària, personal d’infermeria i atenció a la ciutadania, així com 

l’Equip de Pediatria Territorial de l’Alt Penedès, que atén tota la població infantil del sector sanitari Alt 

Penedès. Aquests professionals presten serveis d’atenció sanitària integral, amb activitats preventives i 

d’educació sanitària, seguiment de les malalties cròniques i programes d’atenció domiciliària. 

 El Vilafranca Nord és un dels centres d’atenció primària més grans de Catalunya, amb una superfície 

construïda de 5.732,16 m2. En total ha suposat una inversió de 7.046.909 euros. D’acord amb 

l’Ajuntament, després d’aquesta obertura, s’ha dividit el municipi en dues àrees bàsiques de salut (ABS) 

per tal de millorar l’accessibilitat dels ciutadans als serveis d’atenció primària davant del creixement de 

població registrat els darrers anys.  

 El centre acull també serveis destinats al conjunt de la població de l’Alt Penedès (al voltant de 95.000 

persones), com són el servei de Rehabilitació Ambulatòria, el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil 

(CSMIJ), el Centre de Salut Mental Adults (CSMA), el Centre d’Atenció i Seguiment de les 

Drogodependències (CASD) i la seu territorial de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPC). La 

incorporació al centre de l’equip de professional de l’ASPC contribueix a integrar la Salut Pública i 

l’Atenció Primària com un objectiu clau dins del nou Pla estratègic d’atenció primària i comunitari per 

incidir en les causes socials implicades en els determinants de salut. 

 

Altres notícies 
 

  

L’Hospital Universitari de 

Bellvitge fa un pas més en el 

desplegament del nou edifici 

tecnoquirúrgic amb el trasllat de 

la Unitat de Cirurgia Major 

Ambulatòria 

 

 

El conseller de Salut ha visitat 

l’Hospital de Viladecans 

El CAP Florida de l’Hospitalet de 

Llobregat estrena una renovada 

àrea d’Atenció al Ciutadà 

El projecte de reforma de 

l’Hospital de Viladecans inclou 

un nou edifici a l’avinguda del 

Mil·lenari 
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L’Institut Català de la Salut 

és l’empresa pública de serveis de salut 
més gran de Catalunya, 

amb quasi 40.000 professionals 

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