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Presentació 
Us presentem un any més la memòria de l’any 2016 de la 

Gerència Territorial de l’ICS a les Terres de l’Ebre 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. 

Tant l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta com els onze 

equips d’Atenció Primària repartits per totes les Terres de 

l’Ebre, estan alineats amb el Pla de salut del Departament de 

Salut i amb el Pla d’acció de l’Institut Català de la Salut, però 

principalment amb els usuaris que en reben els serveis, fruit de 

la implicació i corresponsabilitat dels professionals per seguir 

oferint una assistència de qualitat i sobretot més humanitzada. 

Cal destacar, durant aquest any, la consolidació d’una estructura de gestió específica de la 

Gerència Territorial de l’ICS a les Terres de l’Ebre, tot i mantenir les aliances estratègiques amb la 

Gerència Territorial del Camp de Tarragona i la resta de proveïdors del territori, que posiciona 

l’empresa pública com a “pal de paller” de l’atenció sanitària a les nostres comarques. 

Així, si bé totes les accions que portem a terme tenen la seva significació pròpia, ens agradaria 

destacar entre d’altres, pel seu impacte en l’organització i en els resultats, projectes orientats al 

pacient i a la seva atenció que s’han desplegat i consolidat durant aquest any 2016 com ara la 

Unitat de Síndrome de Sensibilització Central, la pràctica de la cirurgia menor ambulatòria al CAP 

de Gandesa, les pantalles Teseo ubicades tant a l’Hospital com als centres de salut del territori que 

permeten agilitar els tràmits administratius, la continuïtat de la cirurgia plàstica per intervencions 

d’oncoplàstiques i reconstruccions mamàries a l’HTVC, la cita prèvia per a tràmits administratius a 

l’EAP d’Amposta, el programa NIDCAP d’atenció integral als nadons prematurs del Servei de 

Pediatria de l’Hospital, el projecte ESSENCIAL a l’EAP de Flix i Tortosa Est, la campanya “Pren-te 

el pols” a l’atenció primària, la consolidació de la rehabilitació cardíaca, el desplegament definitiu 

del programa “Salut+Social” a totes les comarques ebrenques i la acreditació de qualitat del 

Departament de Salut de la totalitat dels EAP de les Terres de l’Ebre, entre d’altres. 

L’autonomia de gestió dels EAP orientada al lideratge professional que ha situat alguns dels 

nostres equips en els primers llocs de Catalunya, el reconeixement de l’excel·lència en la innovació 

i les millores assistencials que ha tornat a reconèixer els premis TOP 20 2016 en la categoria de 

Gestió hospitalària global, i diversos guardons a les Jornades Mèdiques i de Salut a les Terres de 

l’Ebre, Jornada de Residents de Metges de Família, Jornades d’Infermeria, Jornades d’Innovació i 

recerca d’infermeria... són altres fites que destaquem durant aquest any.   

Com a institució de titularitat i vocació de servei públic, volem, amb el nostre treball i els esforços 

diaris de tots i cadascun dels professionals que pertanyem a aquesta organització, ser els referents 

en l’assistència sanitària de qualitat i humana per a la ciutadania de les Terres de l’Ebre.  
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L’ICS a les  
Terres de l’Ebre 
La Memòria de la Gerència Territorial de l’Institut Català de la Salut a les Terres de l’Ebre mostra un 

recull de la feina realitzada per un equip humà de 1.391 professionals que treballa constantment 

per la continuïtat i la coordinació entre els diferents nivells assistencials i la millora de la salut dels 

ciutadans.Com a principal proveïdor de serveis de salut al territori, l’ICS gestiona tots els centres 

d’atenció primària del SAP Terres de l’Ebre, el Centre d’Atenció Especialitzada del CAP Baix Ebre i 

l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, que és el de referència de la Regió Sanitària. 

 

  



4 
 

Les Terres de l’Ebre en un dia 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Els recursos de les Terres de l’Ebre 
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Equitat 
L’equitat i l’accessibilitat són aspectes clau del nostre model sanitari públic. En aquest apartat es 

recull l’activitat assistencial realitzada durant l’any 2016 pels professionals de la Gerència Territorial 

de l’ICS a les Terres de l’Ebre tenint en compte les característiques de cada persona i el seu 

entorn. 
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Creació de la Unitat d’Expertesa per a l’Atenció de la 
Síndrome de Sensibilització Central 

Sota la denominació de síndrome de sensibilització central s’agrupen un conjunt de malalties que 

podrien tenir un origen fisiopatològic comú, entre les quals la fibromiàlgia, la síndrome de fatiga crònica i 

la sensibilitat química són les més destacables.  

El model de programa d’atenció proposat per la Regió Sanitària Terres de l’Ebre s'organitza en una 

Unitat d’Expertesa de la Síndrome de Sensibilització Central de la Gerència Territorial de l’ICS, que 

enguany ha rebut l’acreditació del Departament de Salut. Cal dir que a partir el 2010 se’n van posar les 

bases al territori amb la implementació del Pla funcional d’atenció a la fibromiàlgia.    

Situada físicament a la primera planta del CAP Baix Ebre de Tortosa, s’hi integren tant professionals de 

l’àmbit de l’atenció primària com de l’Hospital Verge de la Cinta. És una Unitat multidisciplinària formada 

per professionals d’infermeria i medicina familiar i comunitària, medicina interna, reumatologia i la 

infermera gestora de casos, que coordinen l’atenció de les persones afectades. Així mateix, compta amb 

la participació d’especialistes en psicologia clínica, psiquiatria i rehabilitació.  

Els primers objectius de la Unitat d'Expertesa són garantir el desplegament del programa d’atenció a la 

síndrome de sensibilització central al territori i abordar l’assistència mitjançant l’equip multidisciplinari per 

atendre els pacients al nivell assistencial corresponent, segons els criteris de derivació establerts.  

En aquest sentit és bàsica l’organització de sessions de formació continuada o tallers adreçats als 

professionals de la mateixa Unitat, als referents dels EAP i als dels centres col·laboradors. Aquestes 

activitats reforcen la coordinació de les entitats proveïdores d’atenció primària amb l’atenció 

especialitzada bàsica a més de la col·laboració d’altres proveïdors de recursos sanitaris, quan cal.  

Una altra de les fites que s’han marcat els professionals de la Unitat és compartir la seva experiència 

amb altres unitats i participar en projectes d’investigació i recerca. 
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Millorem l’accessibilitat dels pacients a l’atenció primària  
A la comarca de la Terra Alta cada dia hi ha una 

població més envellida i amb més dificultats per a 

fer qualsevol tipus de desplaçament. És per això 

que, al CAP Gandesa, s’hi han començat a fer 

intervencions de cirurgia menor, amb la implicació 

total de la Direcció d’Atenció Primària de Terres de 

l’Ebre, que ha facilitat els materials i els mitjans 

tècnics necessaris. 

Per a dur a terme aquest projecte, dos 

professionals del CAP, un metge i una infermera, 

han rebut formació en la pràctica quirúrgica a 

l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre, sota la supervisió 

de l’equip de cirurgia del centre hospitalari. Així 

mateix, aquesta col·laboració ha permès establir 

sinergies molt positives entre l’Hospital i l’atenció 

primària. 

Durant l’any 2015 la unitat de cirurgia local va 

efectuar 68 visites i 63 intervencions de cirurgia 

menor i el 2016 s’hi han fet 152 visites i 126 

intervencions. Tant els professionals com els 

usuaris valoren positivament aquesta activitat, ja 

que perceben una millora de l’accessibilitat dels 

serveis sanitaris al nostre territori i un estalvi de 

desplaçaments. A més, s’ha aconseguit reduir les 

derivacions al servei de dermatologia i cirurgia, i les 

consegüents llistes d’espera. 

L’EAP Amposta posa en marxa la cita 

prèvia per a tràmits administratius 

Després d’una campanya informativa a la ciutadania durant el 2015 per donar a conèixer el Cat@Salut 

La Meva Salut, al primer trimestre del 2016 s’observa que un 55% dels ciutadans als quals s’havia 

formalitzat l’acreditació no hi han accedit. 

Al mes d’abril la Unitat d’Atenció al Ciutadà (UAC) ha creat una agenda per citar els pacients que puguin 

necessitar aquest servei, en horari de matí i tarda. Se’ls dóna cita prèvia per ser atesos, i se’ls entrega 

un recordatori on consta el número de consulta on s’han d’adreçar ja que, per garantir la confidencialitat 

i protecció de dades, aquest tràmit es fa a una consulta. 

Per finalitzar i conèixer la seva opinió, se’ls ha demanat que omplin una enquesta de satisfacció, de la 

qual destaca que un 100% dels ciutadans opina que aquesta atenció millora el tracte, la comunicació i 

l’efectivitat, i evita llistes d’espera a la UAC per ser atès, i un 98% dels ciutadans els agradaria que els 

programessin cita prèvia per fer-hi tràmits específics. 

Els professionals de la UAC han ampliat les vies d’informació al ciutadà del Cat@Salut La Meva Salut, a 

més d’informar-ne ells mateixos, també ho fan els professionals sanitaris i per mitjà de la pantalla 

d’informació del centre. Així mateix, hi ha previst fer-ne difusió entre el teixit associatiu de la ciutat.  
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L’Hospital Verge de la Cinta consolida i millora l’activita t 
de les consultes i unitats específiques 

Consulta de peu diabètic 

Aquesta consulta d’infermeria, de referència territorial, es va posar en marxa a l’HTVC a l’octubre de 

2015, amb l’objectiu de donar una resposta ràpida i eficient als pacients que presenten aquesta 

complicació a causa de la diabetis mellitus. S’hi treballa en col·laboració permanent de tot un equip 

multidisciplinari format per professionals de l’ICS: metges especialistes en traumatologia i cirurgia 

ortopèdica, cirurgia general, cirurgia vascular, rehabilitació, endocrinologia, medicina familiar i 

comunitària d’hospitalització domiciliària, i infermers d’atenció primària, d’urgències, i gestió de casos, a 

més dels podòlegs de zona adscrits al Programa de reordenació de l’abordatge del peu diabètic a la 

Regió Sanitària Terres de l’Ebre. 

A més de les cures de ferides i de l’educació sanitària per a l’autocura, una vegada cicatritzades les 

lesions, tots els pacients són derivats al metge rehabilitador/ortopèdia, si cal, o al podòleg corresponent, 

adscrits al Programa de  d’atenció al peu diabètic amb la finalitat de posar les mesures correctores per 

evitar noves lesions. 

Darrerament, a fi d’agilitar i millorar el seguiment dels pacients que necessiten una intervenció 

quirúrgica, s’ha creat el Comitè de Peu Diabètic. Així mateix, s’ha ubicat la consulta dintre l’àrea 

ambulatòria, cosa que ha permès millorar la qualitat de l’atenció i la proximitat amb la resta de consultes 

que hi estan implicades principalment com són traumatologia i cirurgia. 

Cal destacar també la rapidesa en l’atenció de casos urgents que es deriven al Servei de Cirurgia 

Vascular de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, la millor coordinació amb l’atenció primària i el grau de 

satisfacció manifestat pels pacients ja que el fet de treballar conjuntament i coordinadament els 

proporciona més seguretat. 

Quant a les dades, des de l’obertura de la consulta fins al 31 de desembre de 2016, s’hi han atès 84 

primeres visites de pacient amb peu diabètic complicat, que han generat 184 visites successives fins a 

tancar el procés. Això fa un total de 268 visites. S’ha pogut constatar també una disminució de visites a 

Urgències per aquesta patologia. 

Consulta de pacients ostomitzats 

Els pacients amb ostomia de la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre reben des de fa dos anys atenció 

periòdica especialitzada, presencial o virtual, de forma personalitzada. Tenen suport mèdic i cures 

d’infermeria en el preoperatori, postoperatori, durant l’hospitalització i a l’alta domiciliària. A més de les 

cures necessàries durant el procés, els pacients reben educació sanitària de mans expertes en 

estomateràpia. Per assegurar aquest acurat seguiment, els professionals fan servir un algoritme gràfic 

que permet la continuïtat assistencial de forma eficaç i eficient.  

El circuit integra l’equip de l’Hospital Verge de la Cinta amb els equips d’atenció primària i la resta de 

centres concertat. Des de l’obertura de la consulta s’han fet un total de 501 vistes.  

Fins ara aquest servei ha assolit els objectius plantejats en la seva creació, ja que els pacients 

gaudeixen d’un seguiment adaptat a les seves necessitats individuals, han disminuït les visites al servei 

d’urgències de pacients amb complicacions derivades d’una ostomia, així com  les visites no 

programades. 

Unitat de Rehabilitació Cardíaca 

Quan es va crear, l’any 2008, aquesta Unitat va ser pionera a les comarques de Tarragona i les Terres 

de l’Ebre, amb un equip multidisciplinari, està format per infermers, rehabilitadors, un internista, 

cardiòlegs, psicòlegs, i fisioterapeutes. 
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En un principi, els pacients candidats de tractament a la Unitat presentaven insuficiència cardíaca 

secundària a miocardiopatia, valvulopatia congènita o adquirida cardiopatia isquèmica avançada i 

arrítmia. Actualment s'hi han incorporat malalts amb síndromes coronàries agudes amb l’objectiu de 

disminuir l’aparició de nous infarts i, per tant, reduir-ne la morbimortalitat. 

La finalitat de la Unitat és millorar la capacitat física i el rendiment cardiovascular dels pacients amb un 

programa que inclou, d’una banda, exercicis físics específics, individualitzats i supervisats, per 

incrementar la capacitat de tolerància a l’esforç, i, d’una altra banda, incorpora el control de factors de 

risc modificables com el tabaquisme, la diabetis, l’obesitat, el colesterol, el sedentarisme, l’estrès i la 

hipertensió arterial. 

Amb aquesta teràpia l’equip també pretén, amb el suport psicològic corresponent, la reintegració laboral 

del pacient, un canvi en els hàbits de vida, el reconeixement dels factors de risc, el reforç sobre 

l’administració i els efectes secundaris dels fàrmacs, i, en definitiva, ser independent en les activitats de 

la vida diària. 

Des del punt de vista dels recursos sanitaris, la rehabilitació cardíaca disminueix el nombre de 

reingressos i consultes, i millora l’adherència al tractament farmacològic, la qual cosa incideix en la 

reducció de les despeses mèdiques directes.  

Intervencions oncoplàstiques i reconstruccions mamàries 

Des que a meitat del 2014 es va incorporar un cirurgià plàstic a l’Hospital Verge de la Cinta, les dones 

amb càncer de mama reben, en el mateix acte quirúrgic, les mateixes tècniques que en qualsevol dels 

centres de l’Institut Català de la Salut que ofereixen aquest tipus de tècniques. Amb això s’evita que les 

pacients de les Terres de l’Ebre s’hagin de traslladar a l’Hospital Universitari de Bellvitge, com es feia 

anteriorment. 

Aquest grup representen la majoria de pacients que es beneficien de les tècniques de cirurgia plàstica, 

però no són els únics, ja que també reben tractament plàstic i reparador els pacients de cirurgia general 

o cirurgia ortopèdica i traumatologia que ho necessiten com, per exemple, en els casos de pèrdues 

cutànies traumàtiques. En total, el segon semestre del 2014 es van dur a terme 15 intervencions; l’any 

2015, 46, i el 2016, 63. Principalment es tracta de tècniques oncoplàstiques i reconstruccions mamàries. 

La cirurgia plàstica, a més de millorar els resultats estètics de les intervencions, ajuden a pal·liar 

possibles seqüeles psicològiques. 

Sistema de telemetria a les unitats d’hospitalització 

La telemetria és un sistema sense fils que permet el monitoratge ambulatori continu de les constants 

vitals dels pacients. Bàsicament, consta d’un dispositiu electrònic individual i d’un sistema sense fils que 

n’envia la informació a les pantalles de control que comporta una major comoditat i llibertat de 

moviments per als pacients que requereixen un monitoratge continu. 

El dispositiu, d’una mida similar a un telèfon mòbil, es col·loca al pacient dins d’una funda d’un sol ús i 

s’hi connecta mitjançant diversos elèctrodes. N’emet constantment l’electrocardiograma, la freqüència 

respiratòria i la pulsioximetria, i, de manera puntual i programada, la pressió arterial no invasiva. Tots els 

paràmetres queden registrats a la unitat de control central perquè els professionals sanitaris puguin 

consultar tota la seqüència en qualsevol moment. 

Així mateix, el sistema incorpora un seguit de senyals d’alarma que s’activen en el cas de qualsevol 

anomalia en els paràmetres i també si el pacient surt de l’àrea de control. 

En una primera fase, s’han adquirit vuit aparells per a la Unitat d’Hospitalització d’Especialitats 

Mèdiques, on prèviament els professionals de manteniment de l’Hospital han instal·lat set antenes que 

cobreixen l’àrea de control i emeten la informació a les pantalles de control. N’hi ha tres en total: la 

central, al control d’infermeria, i dues més a les àrees de treball mèdic i descans, cosa que permet que 

els professionals visualitzin la informació des de diversos llocs. 
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Adhesió a programes i projectes 
Essencial neix de la constatació del fet que al costat de 

pràctiques d’efectivitat contrastada, n'hi ha d'altres d'un 

valor escàs i algunes en què l’evidència demostra que no 

n’aporten cap. L’objectiu del projecte és afegir valor a la 

pràctica clínica habitual i reduir les pràctiques que no 

n’aporten, mitjançant la promoció de recomanacions i amb 

la implicació dels professionals i els ciutadans. 

La primera prova pilot d’Essencial va començar al gener 

del 2013 i hi va participar l’EAP Deltebre amb la 

recomanació de rebaixar la prescripció rutinària de ansiolítics, antidepressius i omeprazole en la 

població general. En la segona fase, després d’analitzar l’activitat dels professionals de cada EAP, es 

decideix que l’EAP Tortosa Est intervindrà sobre les recomanacions d’estatines en la població amb risc 

coronari baix o moderat i sobre la realització de PSA en el cribratge de càncer de pròstata. I, per la seva 

banda, l’equip de Flix intervindrà en l’ús de les benzodiazepines per a l’insomni en la gent gran i 

antitèrmics en el tractament de la febre en la població pediàtrica. 

Col·laboren en el projecte diverses societats científiques, professionals sanitaris, pacients i l'Agència de 

Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. 

Programa d’atenció integral als nadons prematurs 

Després d’un període de formació de tots els professionals de la Unitat de Neonatologia, des del mes 

d’abril d’aquest any, el Servei de Pediatria de l’Hospital de Tortosa ha incorporat el programa 

d’assessorament i cura del desenvolupament individualitzat del nounat, NIDCAP, impulsat per l’ICS. 

Així mateix, s’hi ha hagut de condicionar un espai per facilitar l’estada dels pares al costat dels seus fills, 

establir el contacte pell amb pell i col·laborar activament amb els professionals sanitaris en la cura dels 

nadons. 

El programa té en compte totes les necessitats del nadó: curació, protecció de l’estrès i del dolor, i 

facilita els estímuls positius. Posa en valor la importància de l’alletament matern i prioritza l’atenció a la 

família per enfortir el vincle amb la criatura. 

El NIDCAP s’aplica a tots els nounats que ingressen a la Unitat amb l’objectiu final de millorar-ne el 

pronòstic, especialment en relació amb el desenvolupament per al desenvolupament físic i emocional. 

Campanya nacional Sueñon® 

El son és un element bàsic per a la recuperació i la millora de la qualitat de vida dels pacients. Per això, 

els professionals d’infermeria de l’Hospital Verge de la Cinta s’han adherit a la campanya nacional 

Sueñon® amb la qual es pretén afavorir el descans i el son reparador dels pacients hospitalitzats. 

Amb aquest objectiu, la Unitat d’Investigació en Cures de Salut del Instituto de Salud Carlos III ha iniciat 

un projecte d’investigació i ha posat en marxa Sueñon®, una campanya de sensibilització entre 

professionals de la salut, que vol fer extensiva als pacients i la societat en general. 

Sueñon® proposa als professionals d’infermeria comprometre’s a aplicar certes mesures com evitar la 

il·luminació innecessària a les habitacions i zones comunes, reduir-hi el soroll ambiental, programar 

l’administració de la medicació i les cures, tenint en compte els períodes i les preferències de descans 

dels pacients. 

Cal dir, però, que des de fa anys, a l’HTVC s’estan implementant diferents estratègies per afavorir el 

descans i el son dels pacients hospitalitzats. El 2005, arran d’un estudi que evidenciava la necessitat 

d’aplicar-hi accions de millora, ja es van concretar diverses recomanacions senzilles i específiques per 

al descans dels pacients. 
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Els hospitals Joan XXIII i Verge de la Cinta començaran a 
inscriure els nadons al registre civil  directament 

Des de fa pocs dies, i de forma progressiva, la majoria de pares i mares ja poden inscriure els nadons al 

registre civil directament des dels hospitals públics de Catalunya, sense haver de desplaçar-s’hi com 

passava fins ara. D’aquesta manera, s’acompleix una norma estatal que, evitant el factor presencial, ha 

de facilitar que els progenitors passin més temps amb els seus fills i filles acabats de néixer, gràcies a 

un sistema que funciona de forma ràpida i immediata. 

El servei va estrenar-se l’octubre passat, en una primera fase, en un únic hospital a Catalunya –

l’Hospital de Terrassa-, després d’uns mesos en proves i juntament amb una vintena d’hospitals d’altres 

comunitats autònomes de l’Estat espanyol. Ara, després d’uns mesos en què s’ha comprovat el bon 

funcionament del sistema, aquest es comença a desplegar a la xarxa d’hospitals del Sistema sanitari 

integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT). Ho està fent a centres com l’Hospital Joan XXIII i 

l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona, a l’Hospital Sant Joan de Reus i a l’Hospital del 

Vendrell, i preveu estar disponible a partir de dilluns que ve a altres hospitals de les Regions Sanitàries 

de Camp de Tarragona i de Terres de l’Ebre: Pius Hospital de Valls, Hospital Comarcal de Móra d’Ebre i 

Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. 

Al juny, el sistema ja estarà operatiu als hospitals de la Regió Sanitària de Girona –Fundació Hospital 

d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, Hospital de Figueres. Fundació Salut Empordà, Hospital de Palamós, 

Hospital Sant Jaume de Calella, Hospital Santa Caterina de Salt, Hospital de Campdevànol i Hospital 

Josep Trueta de Girona-, i s’espera que es pugui posar en marxa a partir de setembre als centres de les 

Regions Sanitàries Alt Pirineu i Aran, Lleida i Catalunya Central –Fundació Sant Hospital de la Seu 

d’Urgell, AECT-Hospital de Cerdanya, Hospital Comarcal de Pallars, Espitau Val d’Aran de Vielha, 

Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, CSA Hospital d’Igualada, Consorci Hospitalari de 

Vic, Hospital Sant Bernabé de Berga i Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida-. 

Aproximadament al novembre serà quan el servei ja arribi a la demarcació de Barcelona –Consorci 

Sanitari del Garraf, Corporació Sanitària Parc Taulí, Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, Consorci 

Sanitari de l’Alt Penedès, Hospital Mútua de Terrassa, Hospital de Mollet, Consorci Sanitari del 

Maresme, Hospital General de Granollers, Hospital Germans Trias i Pujol, Hospital de l’Esperit Sant, 

Hospital General d’Hospitalet i Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues-, per acabar de desplegar-lo 

abans que s’acabi l’any en quatre hospitals de la ciutat de Barcelona –Hospital del Mar, Hospital de Sant 

Pau, Hospital Clínic i Hospital Vall d’Hebron-. 

Aquesta actuació suposa un avenç en la modernització dels registres civils de Catalunya i permetrà 

reduir l’afluència de públic a les oficines de registre, amb una millor atenció al conjunt dels seus usuaris, 

doncs la comunicació i la inscripció del naixement constitueix el primer vincle que una persona estableix 

amb l’Administració de Justícia. 

Els pares poden sol·licitar la inscripció dels seus fills en els tres supòsits següents: en el cas de fills 

matrimonials, si un dels progenitors és espanyol; també en el cas de fills matrimonials, quan ambdós 

progenitors siguin estrangers però de la mateixa nacionalitat i en el cas de fills de parelles no casades, 

si la filiació s’estableix només amb la mare o si el pare biològic està present i tots dos signen la 

sol·licitud. 

La sol·licitud del sistema s’ha de fer dins de les 72 hores posteriors al naixement i cal aportar tres 

documents: el certificat mèdic de naixement que lliura l’hospital; el DNI, NIE o passaport d’ambdós 

progenitors, o del sol·licitant si no és cap d’ells; i el llibre de família o certificat de matrimoni si falta la 

firma d’un progenitor. Immediatament, als pares i mares se’ls lliurarà la documentació original aportada i 

un justificant d’haver fet la comunicació. Més endavant, per correu ordinari o en format electrònic, rebran 

el certificat literal de naixement, que també actualitzarà automàticament el Llibre de Família sense 

necessitat d’haver de fer altre tràmit per a fer-ho. 
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Grups de morbiditat ajustats (GMA) 
L’atenció primària de l’ICS dona servei a 5,5 milions de persones, cosa que representa el 74 % de la 

població de Catalunya. 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 su-

periors de risc repre-

senten 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 

29 % dels ingressos 

hospitalaris, el 18 % de 

les visites d’atenció 

primària i el 34 % de la 

despesa en farmàcia. 

D’altra banda, a mesu-

ra que augmenta l’edat, 

el risc creix. 
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Una eina d’avaluació de la qualitat assistencial de 
l’atenció primària: EQA  

L’Estàndard de qualitat 

assistencial (EQA) és 

una eina d’avaluació de 

la qualitat de l’activitat 

que fan els equips 

d’atenció primària que 

consta de 112 indica-

dors clínics, dels quals 

29 es refereixen a la 

qualitat diagnòstica. 

Aquesta eina també 

inclou indicadors cor-

responents a la preven-

ció quaternària, és a 

dir, els casos de pres-

cripcions mal indicades. 
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Una eina de gestió per als hospitals: 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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Serveis d’alta complexitat  
Els vuit hospitals de l’ICS (Vall d’Hebron, Bellvitge, Germans Trias, Arnau de Vilanova, Joan 

XXIII, Josep Trueta, Verge de la Cinta i Viladecans) actuen com a hospitals generals bàsics i de 

referència per a la població de la seva àrea d’influència. A més, Vall d’Hebron, Bellvitge i Germans Trias 

estan acreditats com a centres de tercer nivell. Això significa que tenen la tecnologia i l’expertesa 

professional necessàries per poder realitzar els procediments assistencials més complexos: 

trasplantaments, cirurgia cardíaca, cirurgia per tractar la malaltia de Parkinson i l’epilèpsia, radiologia 

intervencionista complexa i altres procediments mèdics i quirúrgics que requereixen una alta 

especialització. 

La resta d’hospitals de l’ICS també du a terme algunes activitats considerades d’alta complexitat, com 

ara cateterismes cardíacs, radiologia intervencionista i cirurgia oncològica, entre d’altres. 

 

Activitat de farmàcia 
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Participació 
Els professionals són l’actiu principal de l’ICS Camp de Tarragona. Sense les persones que hi 

treballen, l’organització no podria funcionar. Elles són les que millor coneixen la feina que fan i les 

que poden aportar el coneixement i l’experiència necessàries per millorar-la. És per això que l’ICS 

Camp de Tarragona ha fet una aposta per la participació dels professionals en la presa de 

decisions de l’organització, per aconseguir, entre tots, una organització més eficient i que, en 

definitiva, pugui oferir un millor servei als ciutadans. 
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L’ICS Terres de l’Ebre recupera la figura del gerent 
territorial i altres càrrecs 

La Comissió Executiva del Consell d’Administració de l’ICS, reunida  en sessió ordinària, el dia 20 de 

maig, ha acordat el nomenament de Carlos Tobar Pascual com a nou gerent de l’ICS Terres de l’Ebre.  

Aquest acord recupera la figura del gerent territorial a les Terres de l’Ebre, després de tenir-lo compartit 

durant cinc anys amb el Camp de Tarragona, fet que ha comportat també nous nomenaments en l’àmbit 

de la Gerència, com el de Mar Lleixà, directora territorial d'infermeria, i Jordi Ribes, director territorial de 

persones i desenvolupament professional.  

D’altra banda, a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Juan Victorian Peralta Biosca ha estat nomenat 

nou director de centre i, a més, s’ha creat la Direcció Mèdica sota la responsabilitat de Salvador Pallejà 

Sedó. 

 

Homenatge anual 
L’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i el Servei d’Atenció Primària Terres de l’Ebre han celebrat al 

Museu de Tortosa, el dijous dia 3, l’acte 

d’homenatge als 25 treballadors que s’han 

jubilat durant el 2015 i als 23 professionals 

que commemoren els 25 anys de pertinença 

a la institució. 

L’Aula del Museu de Tortosa ha quedat petita 

per acollir més d’un centenar d’assistents 

entre homenatjats, companys, familiars i 

directius de l’ICS, que han estat rebuts amb 

els parlaments del gerent de la Regió 

Sanitària Terres de l’Ebre i el gerent territorial 

de l’ICS a les Terres de l’Ebre. 

Així mateix, hi han intervingut, en representació dels companys jubilats i els que commemoren 25 anys, 

respectivament, Antoni Grau, metge internista, que va ocupar els càrrecs de director de l’Hospital Verge 

de la Cinta i adjunt a la Gerència Territorial Terres de l’Ebre, i Amparo Segura, infermera adjunta a la 

Direcció de l’EAP Tortosa Oest. 

Després de l’actuació musical del Cor Flumine, ha tingut lloc el lliurament d’obsequis commemoratius a 

tots els homenatjats, de mans de diferents membres del Comitè de Direcció. 

 

La Dra. Caballol, entrevistada a 30 anys, 30 veus...i més 
Al blog de l'Institut Català de la Salut, creat amb motiu del 30è aniversari de la institució,  Rosa Caballol, 

metgessa de família confessa: "La medicina em fa tocar de peus a terra, i la música em fa volar" 

 

El CAP Flix compleix 30 anys 
El CAP Flix va obrir les seves portes el 12 de desembre de 1986. És un centre d’atenció primària 

gestionat per l'Equip d'Atenció Primària Flix, del Servei d’Atenció Primària Terres de l’Ebre, que ofereix 

les especialitats bàsiques com medicina familiar i comunitària, pediatria, atenció a la salut sexual i 

reproductiva i odontologia. 
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Els professionals del CAP Flix han volgut obrir la celebració dels 30 anys a tota la ciutadania i, per això, 

han organitzat xerrades, visites al centre i altres activitats per a totes les edats. 

L'Equip d'Atenció Primària de Flix atén una població de 8.324 usuaris adscrits al CAP de Flix i als cinc 

consultoris locals de la comarca de la Ribera d'Ebre (Riba-roja d'Ebre, Ascó, Vinebre, la Torre de 

l'Espanyol, la Palma d'Ebre) i dos consultoris locals de la comarca del Priorat (la Bisbal de Falset i 

Margalef). 

 

Premi TOP 20 
L’Hospital Verge de la Cinta ha obtingut per cinquè any consecutiu, el Premi TOP 20 en la categoria de 

Gestió Global, que atorga la consultora de serveis sanitaris IASIST a centres de tot l’Estat espanyol. 

El Programa Hospitals TOP 20 avalua els hospitals basant-se indicadors objectius obtinguts a partir de 

dades registrades de forma rutinària i ofereix al sector sanitari una comparativa útil per a la millora de 

resultats, segons criteris de qualitat, adequació i eficiència. 

D’un total dels 63 premis que s’han lliurat, 26 han estat per a 16 hospitals catalans. Pel que fa als 

premis a la Gestió Hospitalària Global, 9 són catalans: Agrupació Sanitària Sant Joan de Déu – Hospital 

Clínic de Barcelona, Clínica Corachan, Consorci Sanitari de l’Anoia, Fundació Hospital Sant Bernabé, 

Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital de Viladecans, Hospital Universitari de Bellvitge, 

Hospital Universitari Mútua Terrassa i Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, cosa que 

novament posa de manifest l’excel·lència i la qualitat del sistema sanitari públic de Catalunya. 

 

Participació activa 
La Jornada Atenció als Codis, organitzada pel Col·legi d'Infermeres i Infermers de Tarragona amb el 

lema "Detectem ràpid, avancem junts", ha tingut lloc, el dia 10 de novembre, al Campus Terres de l'Ebre 

de la URV, amb els objectius d’ampliar i actualitzar coneixements sobre els codis que s'implanten en el 

sistema de salut. 

Amb un total de 361 inscripcions, s'hi han presentat 250 treballs entre comunicacions i pòsters. També 

hi han participat tres pacients experts. 

Els professionals de la Unitat d'Especialitats I de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Sandra 

Lanaquera, Gerard Mora, Magda Barrachina, Jessica Moreno, Cinta Marsà i Imma Menasanch han 

obtingut el Primer Premi de Pòster amb el treball titulat: "Infermeria en l'acompanyament al pacient amb 

ictus". 

 

IX Jornades d’Infermeria Terres de l’Ebre  
Sota el lema “Innovació en infermeria: avançant cap al futur”, les IX Jornades d’Infermeria Terres de 

l’Ebre han tingut lloc al Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira Virgili 

Aquestes jornades, se celebren amb periodicitat bianual, i tenen l’objectiu de proporcionar un marc on 

els professionals d’infermeria d’aquestes Terres, de diferents proveïdors i àmbits, puguin intercanviar les 

seves experiències científiques i professionals. 

En aquesta edició s’han presentat un total de 114 treballs: 94 en forma de pòster i 20  comunicacions 

orals, i els professionals de l’ICS a les Terres de l’Ebre han guanyat quatre premis. 
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2a Jornada d’Innovació i Recerca del Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Tarragona  

Organitzada pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona, la 2a Jornada d’Innovació i 

Recerca ha tingut lloc el 13 de desembre, amb el lema “Obrint els ulls a la investigació”. 

Les professionals d’infermeria de l’Hospital de Dia i la Unitat d’Oncologia de l’Hospital Verge de la Cinta 

hi han rebut el Premi al Millor Pòster pel treball: "Hospital de dia: taller de maquillatge i cures de la pell". 

Les autores del pòster, infermeres de l’Hospital de Dia i la Unitat d’Oncologia, són: Paula Carcellé Ávila, 

Concepción Ceballos García, Rosa Isabel Escuder González, Carmen Aragonés Gisbert, Concepción 

Rodríguez Reverté i Immaculada Mangrané Gisbert. 

El pòster reflecteix el treball fet arran de l’inici, en col·laboració amb la Fundació Stanpa, d’uns tallers 

centrats en la cura de la pell i l’ús del maquillatge adreçat a pacients oncològics en què participen, de 

forma voluntària, una farmacèutica, el personal d'infermeria de la Unitat d'Oncologia i Hospital de Dia i 

una esteticista. Durant el procés oncològic, la imatge corporal es pot veure alterada per la cirurgia, per la 

radioteràpia o pels efectes secundaris de la quimioteràpia (alopècia, alteracions cutànies i de les ungles, 

caquèxia...). En una societat com l'actual, en què la imatge té un paper important, aquests canvis poden 

comportar alteracions emocionals a les pacients, i per tant, al seu benestar psicològic. La valoració que 

els participants han fet dels tallers ha estat molt positiva, ja que a més dels consells oferts pel personal, 

els han servit com a teràpia de grup, pel fet de poder intercanviar dubtes i pors, i compartir vivències que 

estan en una situació similar. 

Així mateix, en l’apartat de Projectes d’Ajuda Humanitària, per al quals el Col·legi destina un 0,75 del 

seu pressupost, ha resultat premiat: "Fase del projecte formatiu escola de cuina, Mitho Chha Katmandú, 

Nepal", presentat per Inmaculada Bardají. L’escola de cuina és un projecte de col·laboració amb 

l’Associació Nepal-AKI, de la qual són membres infermeres i metges de pediatria dels equips d’atenció 

primària Tortosa Oest i Tortosa Est, per donar una sortida professional als adolescents que surten de 

l’orfenat. Els professionals de l’ICS el 2008 i el 2010 ja van fer una estada de voluntariat al Nepal i 

continuen col·laborant-hi activament per recollir fons. 

 

Altres notícies 
   
L’Hospital Verge de la Cinta acull la XXVIII edició 

de les Jornades Interhospitalàries d’Oftalmologia 

de Tarragona 
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Innovació 
La innovació és el motor de les organitzacions. A l’ICS Terres de l’Ebre les activitats de recerca es 

canalitzen a través de Institut d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP Jordi Gol) i l’Institut 

d’Investigació Sanitària Pere Virgili, vinculats a l’ICS, i la Fundació Dr. Ferran, d’investigació 

biomèdica, entitat sense ànim de lucre arrelada a les Terres de l’Ebre.  

 
 

 

 

Salut+Social: un projecte d’èxit de Terres de l’Ebre en 
expansió 

El projecte Salut+Social va néixer de la necessitat de coordinar la tasca de professionals sanitaris dels 

centres d’atenció primària, atenció domiciliària i treball social, implicats en l’atenció de pacients amb 

malalties cròniques o demències, de gent gran que viu sola o de menors en risc social, que requereixen 

una atenció sanitària i social integrada per part de diferents àmbits i proveïdors. 
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Inicialment dissenyat per a ordinadors fixos, al març del 2015, la Unitat de Sistemes d’Informació de 

l’ICS a les Terres de l’Ebre, creadora del projecte, ha dissenyat una aplicació específica per a dispositius 

mòbils –telèfons i tauletes– que n’amplia les prestacions. La nova aplicació mòbil facilita encara més la 

coordinació entre els diferents professionals, ja que manté actualitzades les intervencions que fan en 

cada visita i els permet, des del mateix domicili del pacient, consultar dades, intercanviar informació o 

fer-se consultes. També incorpora un sistema d’avisos per tenir coneixement de qualsevol actuació. 

Convenis amb els ajuntaments i els consells comarcals 

Salut+Social va començar a caminar el 2014 amb la signatura del conveni amb l’Ajuntament d’Amposta i 

tot seguit, el 2015, es va signar amb l’Ajuntament de Tortosa. 

Aquest mateix any, s’ha formalitzat  el conveni de col·laboració amb els consells comarcals de la Terra 

Alta, la Ribera d’Ebre i el Baix Ebre, i s’està enllestint el del Consell Comarcal del Montsià, amb la qual 

cosa quedarà cobert tot el territori. 

Premis i distincions 

L’èxit de la iniciativa es demostra amb la quantitat de premis que ha rebut el 2016: 

El Premi Chiesi en Gestió Sanitària, lliurat als professionals de l’EAP Amposta, juntament amb els de 

serveis socials de la ciutat, a la seu de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària a 

Barcelona, el dia 27 de setembre. 

El Premi de la Fundació TiCSalut en el marc de les 6es Jornades TIC Salut i Social 2016 que es van 

celebrar a Vic els dies 29 i 30 de setembre. 

La Fundació Avedis Donabedian ha premiat el projecte Salut+Social en la categoria "Atenció social amb 

participació d'equips de salut" a la Gerència Territorial de l'ICS a les Terres de l'Ebre juntament amb 

l'Ajuntament d'Amposta, dins dels Premis a l’excel·lència en qualitat. 

 

Teseo: pantalles per realitzar tràmits sense passar pel 
taulell d’admissió  

Un nou programa informàtic, que s’ha instal·lat en 

pantalles informatives i tàctils ubicades als centres 

sanitaris des de l’any 2014, permet que l’usuari agiliti de 

forma autònoma diversos tràmits que normalment 

s’efectuen al taulell d’admissió. Teseo ofereix, ara per ara, 

la possibilitat de: consultar la informació del centre, 

localitzar les consultes del centre per mitjà d’un plànol, 

consultar la guia del centre, consultar número de consulta i 

horari dels professionals programar visites al centre, 

consultar totes les visites pendents de l’usuari de 

qualsevol centre de l’ICS, imprimir el justificant de visita, imprimir el pla de medicació, fer el canvi de 

metge o infermer, imprimir comunicats de baixa i emplenar l’enquesta de satisfacció. 

L’aplicació, desenvolupada per professionals de la Unitat d’Informàtica de l’Institut Català de la Salut a 

les Terres de l’Ebre i Girona, en estreta col·laboració amb la resta d’unitats del  territori, suposa un salt 

qualitatiu en l’atenció als usuaris des del primer moment en què entren al centre, ja que dóna molta més 

autonomia als usuaris i disminueix el temps d’espera i la congestió dels mostradors d’admissió. 

El funcionament és molt senzill i només cal tenir a mà la targeta sanitària. El menú principal ofereix tres 

opcions: Les meves gestions, Vull saber i La meva opinió. En l’apartat Les meves gestions és possible 

demanar una nova cita i imprimir el justificant de visita, una relació de les visites pendents, sol·licitar un 

canvi de professional o el pla de medicació. 
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Mitjançant l’opció Vull saber hi ha la possibilitat de conèixer més informació sobre l’equipament sanitari a 

través de la guia de centre, el directori de professionals, com arribar al lloc de la visita amb plànols de 

situació i altres dades d’interès. A més, cada centre hi pot introduir de forma periòdica informacions 

puntuals com campanyes de vacunació, consells de salut, etc. 

Finalment, i amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’atenció a la població, el programa ofereix, dins 

l’apartat La meva opinió, l’opció d’emplenar una enquesta de satisfacció sobre el tracte rebut. 

Després d’un any en funcionament s’ha analitzat l’activitat que s’ha fet al caixer ubicat al CAP Amposta 

durant l’any 2015 on s’han realitzat més de 13.000 tràmits utilitzant el servei. 

 

Altres notícies 
  L’ICS Terres de l’Ebre lliura les 

beques de recerca Doctor Ferran 

2016 i celebra un acte de comiat 

als residents 

Atenció Primària Terres de l’Ebre 

participa en la 16a Conferència 

Internacional sobre 

Atenció Integrada 

Tres unitats d’infermeria de 

l’Hospital Verge de la Cinta, 

seleccionades per al projecte 

Sumem excel·lència 
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Competència 
A més de la recerca i la innovació, l’activitat docent és fonamental per poder millorar els serveis que 

les organitzacions sanitàries ofereixen a la ciutadania. L’ICS és el principal planter de professionals 

sanitaris de Catalunya. Els seus 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. L’ICS també és l’empresa del país que du 

a terme més activitat de formació continuada entre els seus professionals. 

 

 

  



24 
 

Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària Terres de l’Ebre 

La Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària (MFiC) Tortosa - Terres de l’Ebre té tres equips 

d’atenció primària docents: tres EAP Tortosa Est, Tortosa Oest i Deltebre, i tres consultoris locals 

acreditats com a centres col·laboradors rurals, els de Tivenys, Benifallet i Paüls. L’hospital de referència 

és el Verge de la Cinta. Hi ha catorze tutors acreditats i un tutor hospitalari. 

Altres centres col·laboradors de la Unitat són l’Hospital de la Santa Creu de Jesús, en geriatria, 

drogodependències i PADES, i la Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre, en salut mental. També hi ha un 

conveni amb el SEM, on els residents de quart any fan quatre guàrdies de 24 hores. 

MIR 20 

1r any 6 

2n any 7 

4r any 7 

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta 

A l’Hospital de Tortosa, acreditat per a la docència des de 1979, actualment s’hi poden fer nou 

especialitats del Programa de formació sanitària especialitzada en les àrees de medicina, biologia i 

infermeria. Així mateix, els residents de la Unitat de Medicina Familiar i Comunitària de Tortosa, i els de 

geriatria de l’Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa, hi fan part de la seva formació. 

Les especialitats hospitalàries acreditades: anestesiologia i reanimació, cirurgia ortopèdica i 

traumatologia, medicina intensiva, medicina interna, pediatria, radiodiagnòstic, anàlisis clíniques, i 

obstetrícia i ginecologia. 

Pel que fa a la formació de pregrau, col·labora amb la URV en les pràctiques dels alumnes del grau 

d’infermeria, els rotatoris de medicina i els alumnes de fisioteràpia de l’Escola Universitària de la Salut i 

de l’Esport. També hi ha convenis de pràctiques amb diversos centres de formació professional del 

territori. 

MIR 22 

1r any 3 

2n any 5 

3r any 5 

4t any 6 

5è any 3 

LLIR 
6 

1r any 3 

2n any 3 

BIR 
3 

1r any 1 

2n any 1 

3r any 1 

Total residents ICS Terres de l’Ebre 42 
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Els metges residents de les Terres de l’Ebre guanyen tres 
premis a la XVIII Jornada de Residents de Medicina 

Familiar i Comunitària de Catalunya 
La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) organitza anualment una jornada per 

als residents, i enguany també per a alumnes d’últim curs de medicina i preMIR, amb l’objectiu de crear 

un espai de reflexió i aprenentatge científic.  

En la XVIII Jornada, que ha tingut lloc a la seu de la CAMFiC a Barcelona, el dia 12 d’abril, dels quatre 

premis que s’hi han lliurat, tres han estat per a per als residents de Terres de l’Ebre, el Primer Premi de 

Treball de Recerca, i el primer i el segon Premi de Cas Clínic. 

Wilfran Campo, metge resident de tercer any, hi ha presentat el seu estudi sobre la relació entre risc de 

caigudes i consum de psicotròpics, amb el qual ha guanyat el Primer Premi de Treball de Recerca. Els 

altres autors de l’estudi són: Zojaina Hernández, Maria Blasco, Laura Barrera, Gina Procida i Franklin 

Ferreira. 

També, la comunicació “Glioblastoma, neoplasias encefálicas, cuerpo calloso” de Zojaina Hernández ha 

guanyat el Primer Premi de Cas Clínic amb la participació de Wilfran Campo, Ricardo Manuel Paim, 

Annia Riaño, Sonia Murciano i Ángel Albarracín. 

El Segon Premi de Cas Clínic, el van rebre Wilfran Campo, Zojaina Hernández, Ricardo Manuel Paim, 

Gina Procida i Franklin Ferreira per la comunicació “ELA: Enfermedad que enmudece”. 

La Unitat Docent Tortosa - Terres de l'Ebre es va constituir fa més de trenta anys i al llarg del temps s'hi 

han format més de 200 metges de família. 

 

Benvinguda als nous residents 
Els quinze nous residents que faran la seva formació als centres del territori acreditats han estat rebuts 

institucionalment per Carlos Tobar, gerent de l’ICS a les Terres de l’Ebre, juntament amb els membres 

de la Direcció, tutors i responsables docents. 

Per especialitats, en l’àmbit de l’atenció primària, hi ha vuit residents de medicina familiar i comunitària. 

Pel que fa a la formació hospitalària, n’hi ha un d’anàlisis clíniques, un de cirurgia ortopèdica i 

traumatologia i un de pediatria. I a la Unitat Docent Multidisciplinària d’Obstetrícia i Ginecologia, hi ha un 

metge resident i tres llevadors residents. 

Això representa que s’han ocupat totes les places que el Ministeri de Sanitat oferia el 2016 per a les 

Terres de l’Ebre mitjançant la convocatòria anual de formació especialitzada. 
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Vuit estudiants d’Erasmus fan una estada formativa en 
diversos centres de l’ICS Terres de l’Ebre  

El programa ERASMUS (acrònim del nom oficial 

en anglès d’European Region Action Scheme for 

the Mobility of University Students (Pla d’acció de 

la Comunitat Europea per a la Mobilitat 

d’Estudiants Universitaris), és un pla de gestió de 

diverses administracions públiques pel qual es 

facilita la mobilitat acadèmica dels estudiants i 

professors universitaris dintre dels estats 

membres de la Unió Europea així com de tres 

països de l’Espai Econòmic Europeu (Islàndia, 

Liechtenstein i Noruega) i de Suïssa i Turquia. 

En aquest moments la Facultat d’Infermeria de la URV, Campus Terres de l’Ebre acull vuit estudiants 

d’Erasmus que estan cursant assignatures pràctiques a l’Hospital Verge de la Cinta i diversos centres 

d’atenció primària del territori. La durada de la mobilitat és entre tres i dotze mesos. 

Pel lloc d’origen hi ha cinc estudiants de l’Escola Superior de Emfermagen do Porto (Portugal), des de 

setembre fins a febrer, i tres estudiants de la Facultat d’Infermeria de Kymenlaakso (Finlàndia) des de 

setembre fins a desembre. 

 

La Gerència Territorial Terres de l’Ebre ha participat en 
la IV edició del Fòrum d’Ocupació Universitària de la URV  

La majoria alumnes que s’han apropat a 

l’estand per rebre informació són de les 

facultats d’Infermeria i d’Administració i 

Direcció d’Empreses, i han estat atesos 

per  Maria Gassió i Eva Araujo de la 

Direcció de Persones i Desenvolupament 

Professional de l’ICS a les Terres de l’Ebre. 

Per complementar la informació verbal, se’ls 

ha lliurat un tríptic informatiu on es reflecteix 

la missió i els valors de la institució, 

l’activitat hospitalària i d’atenció primà-

ria, els perfils professionals dels diversos 

centres, i també la manera d’accedir a la borsa de treball. 

El Fòrum de l’Ocupació Universitària és una fira d’empreses i entitats, organitzada per la URV – Campus 

Terres de l’Ebre, amb l’objectiu de facilitar la inserció laboral dels alumnes a llocs de treball de les 

Terres de l’Ebre i territoris propers. 
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Compromís 
Molts professionals de l’ICS al territori, com a continuïtat de la seva tasca assistencial, estan 

compromesos amb la millora del benestar de les persones, sobretot dels col·lectius més 

vulnerables, mitjançant activitats de promoció de la salut i d’adquisició d’hàbits saludables, i 

implicats en accions solidàries de la comunitat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

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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L’alletament matern, un bé essencial per a la salut pública  
La Comissió Territorial d’Alletament Matern de les Terres de l’Ebre amb motiu de la Setmana Mundial de 

la Lactància Materna, organitza un acte a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, el diumenge 2 

d’octubre al matí: una trobada de mares que estiguin alletant, o hagin fet alletament matern, amb grups 

de suport territorials, llevadores i membres de la Comissió. 

La Jornada va superar totes les expectatives amb l'assistència d'unes 40 mares amb els seus fills i 

familiars. També es va convocar el primer concurs fotogràfic: "Alletament matern, un bé essencial per a 

la salut pública". 

Entre els mesos d’octubre i novembre cada participant ha enviat fins un màxim de quatre fotografies, de 

les quals un jurat format pels membres de la Comissió Territorial d’Alletament Matern de les Terres de 

l’Ebre ha seleccionat els tres premis concedits. Les guanyadores han estat Marta Blanch, Gemma 

Tafalla i Cinta Roldán. 

Els premis els han lliurat la pediatra Neus Rodríguez i la llevadora Vanessa Sanz com a representats de 

la Comissió Territorial d’Alletament Matern, en presència de Mar Lleixà, directora territorial d’infermeria, i 

Jaume Rosal, cap del Servei de Pediatria. 

 

Els infants, protagonistes a l’ICS Terres de l’Ebre  
Nous uniformes al Servei de Pediatria de l’Hospital 

Els professionals del Servei de Pediatria han incorporat els nous uniformes, de diversos colors i dibuixos 

amb motius relacionats amb el món sanitari, amb la intenció de pal·liar la tradicional por a les bates 

blanques. 

En el procés d’atenció durant l’ingrés hospitalari, els infants se sotmeten a moltes cures o tractaments 

inevitables que tenen lloc en un entorn estrany, ple de persones desconegudes. La voluntat dels 

professionals és anar introduint en la pràctica assistencial mesures i elements que facin l’estada dels 

nens més humana i alegre, i tan poc traumàtica com sigui possible. 

En aquesta línia, l’any passat es van decorar amb representacions d’animals del delta de l’Ebre i dels 

Ports les habitacions i els passadissos de la planta, i els espais d’atenció pediàtrica de consultes 

externes i urgències. 

Així mateix, des de fa uns anys, es disposa a la unitat d’hospitalització d’una Ciberaula, patrocinada per 

la Fundació La Caixa, en la dinamització de la qual col·laboren voluntaris de Creu Roja Joventut. Aquest 

espai es destina a activitats lúdiques que fan més agradables i distrets els dies d’hospitalització tant per 

als infants com per a les seves famílies. 
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Tallers i concurs de dibuix sobre higiene mans 

Des de 2009, l’Hospital Verge de la Cinta, amb motiu del Dia Mundial de la Higiene de Mans, organitza 

activitats en relació amb aquest tema, i enguany és la cinquena edició del concurs de dibuix i els tallers 

interactius adreçats als nens de 6 i 7 anys d’edat de les escoles de primària de la comarca del Baix Ebre 

en col·laboració amb el Centre de Recursos Pedagògics del Serveis Territorials d’Ensenyament. 

L’èxit de les primeres edicions ha fet que el projecte s’anés ampliant a la resta del territori i el 2016 ja se 

n’ha fet la segona edició a la comarca de la Ribera d’Ebre i la primera a la Terra Alta i a Amposta, 

gràcies a la col·laboració dels consells comarcals i el Programa salut i escola. 

També ha  resultat imprescindible la col·laboració de l’Agència de Salut Pública, l’Escola d’Art i Disseny 

de Tortosa de la Diputació, la Facultat d’Infermeria de la URV i l’IES de l’Ebre en l’edició del vídeo, que 

és una altra novetat d’enguany. Així mateix cal agrair a la Fundació la Caixa, la Fundació Dr. Ferran i 

l’Acadèmia de Ciències Mèdiques el patrocini dels premis. I per descomptat, cal destacar la total 

implicació de les escoles, els mestres, i els professionals sanitaris de l’Hospital, del Servei d’Atenció 

Primària Terres de l’Ebre en l’execució dels tallers, que qualifiquen d’activitat molt gratificant. 

L’acte de lliurament dels premis del concurs de dibuix ha tingut lloc el mateix dia 5 a les 17.30 hores 

simultàniament a les quatre comarques de Terres de l’Ebre. 

S’ha celebrat a l’Hospital Verge de la Cinta la XXII Festa dels Xiquets 

Organitzada pels professionals de l’ICS a les Terres de l’Ebre, any rere any, la Festa atreu nombrós 

públic infantil al recinte hospitalari que canvia per unes hores de fesomia i activitat. 

Des de 1994, la Festa dels Xiquets s’inclou al programa de les Festes 

Majors de Tortosa per tal d’apropar als menuts la cara més amable 

dels serveis sanitaris amb tallers d’aprenentatge que imparteixen els 

professionals de l’Hospital i d’Atenció Primària Terres de l’Ebre. 

A més, col·laboradors d’altres institucions, empreses i organitzacions 

del territori hi han aportat elements i activitats que han completat la 

jornada amb un caire més lúdic i divertit també per als familiars. 

El personal de la cafeteria de l'HTVC ha apadrinat dos nens 

Així, els nens tindran accés a l'educació fins a la majoria d'edat a través de la Fundació Vicente Ferrer. 

Mireia Monllau, encarregada de la cafeteria de l'Hospital, explica a la secció El Crac del diari Més 

Ebre del dia 17 de juny com va nàixer la idea de donar les propines que reben dels clients. 

Nadal 

Els pacients més petits dels centres d'atenció primària i l'Hospital són els artistes que il·lustren la nadala 

de la Gerència Territorial Terres de l'Ebre. 

En el marc de les activitats que s’organitzen amb motiu de les festes de Nadal, l'equip del CB Cantaires 

Tortosa ha visitat la planta de Pediatria. Els xiquets i xiquetes ingressats han viscut un moment molt 

emocionant quan els jugadors han repartit pilotes de bàsquet i han jugat amb ells. També han estat 

obsequiats amb una foto de l'equip signada personalment. L’Associació Internacional de Policies, 

associació sense ànim de lucre, també ha visitat als nens i nenes ingressats a l’Hospital. 

D’altra banda, el  sindicat CATAC-CTS ha col·laborat en la campanya organitzada per Creu Roja 

Joventut amb la recollida de joguines. Gràcies a la iniciativa de Let's goParty i FemActivitats, la màgia 

de Disney s'ha estès per la planta de pediatria de l'Hospital amb la visita dels populars personatges 

Mickey Mouse i Minnie. Els Gaiters de l'Aguilot de Tortosa, han portat  l'espectacle "L'home dels nassos" 

a l'Hospital Verge de la Cinta. 

Els  metges residents han alegrat l’ambient cantant nadales per les habitacions. 
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Compromesos amb la comunitat 
Els professionals del Consultori Local de Jesús, del Servei d’Atenció Primària Terres 

de l’Ebre, intervenen en el projecte “No esteu sols” 

“No esteu sols” va sorgir arran d'una anàlisi de la població per franges d'edat, en què l'EMD de Jesús va 

detectar que al poble hi havia més de 950 persones majors de 65 anys. D’aquestes persones, n’hi ha 26 

que viuen soles, i no tenen relació freqüent amb familiars o veïns. 

Per formar part del projecte, els usuaris han de ser majors de 65 anys, estar empadronats al poble de 

Jesús i viure sols, a més d’acomplir, a criteri dels serveis sanitaris o assistencials, les condicions 

necessàries, i haver-ne acceptat la inclusió mitjançant un formulari d'enquesta. 

Els professionals sanitaris del consultori local i els serveis socials municipals fan les visites per conèixer 

la situació i les circumstàncies personals d’aquests habitants a fi de concretar les seves necessitats, 

mèdiques i socials. Això determina la freqüència de les visites que els fan els voluntaris de la Creu Roja 

de manera setmanal, quinzenal o mensual. Paral·lelament, l'Empresa Municipal de Serveis Públics 

(EMSP) de Tortosa, amb el programa Sempre acompanyats, detecta el consum d'aigua i les possibles 

alteracions en les rutines habituals que podrien fer sospitar que l'usuari necessita algun tipus d'atenció. 

La Policia Local gestiona les emergències durant les 24 hores i n’avisa els contactes definits per l'usuari. 

Per la seva banda, els professionals de l’ICS faran el seguiment permanent de la població per 

determinar si hi ha nous casos per incloure en el cas de malaltia o canvis en la situació familiar. 

Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural per a la millora de la convivència i la 

cohesió social de la ciutat 

Aquest procés comunitari, en el qual estan compromesos l’Ajuntament de Tortosa juntament amb 

institucions, empreses i entitats, incideix en l’àmbit socioeducatiu, espai públic, treball i ocupació, 

habitatge i salut a partir de grups de treball que generen sinergies entre els diferents actors implicats. 

Durant el primer semestre del 2016, professionals d’atenció primària dels EAP Tortosa Est i Tortosa 

Oest i d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) Terres de l’Ebre de l’Institut Català de la Salut, 

odontòlegs, infermers, metges i llevadors, juntament amb psicòlegs del Centre de Salut Mental Pere 

Mata, han portat a terme intervencions educatives als Tallers de família de l’Espai Obert d’Aprenentatge 

adreçat a dones magrebines. Aquests grups es reuneixen setmanalment a fi de treballar el coneixent de 

la llengua i afavorir la integració de dones nouvingudes. 

L’objectiu de la intervenció dels professionals sanitaris és incrementar els coneixements i els hàbits 

saludables d’aquest grup de població en temes relacionats amb l’autocura, la salut física i emocional i la 

utilització dels serveis sanitaris, incloent-hi també la salut sexual i reproductiva, l’alimentació i la salut 

bucodental. 

Així mateix, s’ha iniciat la col·laboració en diversos projectes adreçats a grups especialment vulnerables, 

com el projecte Ujaripen adreçat a la comunitat gitana de la ciutat, o el programa Invulnerables de lluita 

contra la pobresa que pretén intervenir sobre nens i famílies en especial situació de vulnerabilitat. 

Amposta organitza cursos de suport vital bàsic i ús del desfibril·lador extern 

automàtic 

La majoria de les morts sobtades cardíaques succeeix fora de l’àmbit sanitari, la qual cosa constitueix 

un problema important de salut pública. Els primers minuts després d’una aturada cardíaca són clau per 

a la supervivència. L’única manera de salvar qui la pateix és intervenint amb un desfibril·lador, però, fins 

fa poc, aquests aparells es trobaven en espais molt concrets i el seu ús estava molt restringit. A la ciutat 

d’Amposta es va impulsar un programa que preveia la instal·lació d’una xarxa de desfibril·ladors 

automàtics, d’accés lliure, situats al carrer i altres espais públics. 
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Ara, l’Ajuntament d’Amposta, en col·laboració amb el CAP Amposta de l’Institut Català de la Salut, ha 

organitzat diversos cursos adreçats a la Policia Local, i el personal del Mercat Municipal i d’Esports, amb 

l’objectiu de saber aplicar els protocols de suport vital bàsic (i utilitzar el desfibril·lador extern automàtic. 

Durant el mes d’abril s’hi han fet dos cursos i al juny se’n farà un altre. Tenen una durada de quatre 

hores cadascun i hi han assistit deu o dotze persones a cada edició. La formació ha anat a càrrec d’una 

metgessa de família, instructora acreditada pel Consell Català de Ressuscitació, i una infermera, totes 

dues del CAP Amposta. 

 

Adhesió a les campanyes 
Setmana sense Fum 

En el marc de la Setmana Sense Fum, diferents centres han portat a terme diferents activitats per 

conscienciar la població de la importància que té per a la salut el fet de no iniciar-se o abandonar l’hàbit 

tabàquic i poder gaudir d’un ambient lliure de fum.  

Campanya “Pren-te el pols” 

Als centres d’atenció primària de Flix, Ulldecona, Sant Carles de la Ràpita, Gandesa, Deltebre, El 

Temple, Baix Ebre, Amposta, l’Aldea, Móra la Nova i l’Ametlla de Mar durant el mes de novembre, 

professionals sanitaris han fet sessions formatives per al personal de 70 farmàcies en la tècnica de 

presa de pols correcta per detectar arrítmies 

Les farmàcies col·laboren així en la campanya “Pren-te el pols” i juntament amb els centres d’atenció 

primària són peces clau per arribar a més persones i donar a conèixer els beneficis de la campanya. 

Entre el 8 i el 10% de la població de més de 60 anys té arrítmies i a les Terres de l’Ebre s’estima que 

1.100 persones en tenen i no ho saben.  

III Setmana “Amb l’alcohol menys és millor” 

Del 14 al 20 de novembre, a diversos centres d’atenció 

primària de les Terres de l’Ebre i a l’Hospital de Tortosa Verge 

de la Cinta s’han organitzat activitats informatives i 

participatives de cara a la població i els mateixos professionals, 

juntament amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya i 

l’associació Alcohòlics Rehabilitats Associats de les Terres de 

l’Ebre (ARATE). 

Així mateix, infermeres dels centres d’atenció primària del 

Programa salut i escola han visitat centres d’ensenyament secundari on han apropat la informació als 

més joves, i han participat en diferents programes radiofònics. 

 

Altres notícies 
 

  
Se celebra la Marató de Donació 

de Sang a l’Hospital Verge de la 

Cinta 

L’Hospital Verge de la Cinta fa 

un simulacre d’atenció al pacient 

contaminat amb productes 

radioactius 

La cafeteria de l’Hospital Verge 

de la Cinta renova l’acreditació 

Amed de l’Agència de Salut 

Pública de Catalunya 
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Transparència 
Mitjançant la Llei de pressupostos de la Generalitat, l’ICS Terres de l’Ebre té assignat un 

pressupost anual de gairebé 100 milions d’euros. Les diverses unitats productives signen amb el 

CatSalut un contracte programa que, en el cas de l’Hospital, defineix l’activitat que aquesta entitat 

compra, i, en l’àmbit d’atenció primària, els ingressos que ha de rebre per la població que té 

assignada. 
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Millora de l’accessibilitat i la seguretat de l’aparcament 
del fossat al recinte de l’Hospital de Tortosa Verge de la 

Cinta 
Amb l’objectiu de facilitar l’accessibilitat dels 

usuaris i augmentar-ne la seguretat, el s’han fet 

les obres de fonamentació i de col·locació d’una 

estructura metàl·lica a les escales d’accés al 

fossat situat a la vora del recinte hospitalari i que 

s’utilitza com a aparcament de vehicles. 

En tractar-se de terrenys catalogats com a bé 

cultural d’interès nacional, la intervenció, 

aprovada per Patrimoni de la Generalitat de 

Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa, i supervisada 

per un arqueòleg, és de caràcter menor i no 

afecta els elements de valor històric protegits, ja que l’actuació s’ha plantejat com un element 

superposat a l’escala actual. 

 

Obres i equipaments 
A l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta s’han modernitzat i condicionat les habitacions d’hospitalització 

de la tercera planta per atendre amb les millors condicions els pacients infecciosos que requereixen 

aïllament, i s’han dotat els quiròfans de noves làmpades quirúrgiques. D’altra banda hi ha hagut una 

important renovació de l’equipament i mobiliari mèdic en què destaca el nou ecocardiògraf amb 

transductor transtoràcic  tecnologia 2D, 3D i 4D.  

Pel que fa a l’atenció primària, s’ha obert al 

CAP Baix Ebre els espais destinats a la Unitat 

d’Atenció a la Síndrome de Sensibilització 

Central. S’ha facilitat l’inici de l’activitat 

assistencial del nou consultori de Campredó i 

la implantació de nous sistemes d’informació 

per a la millora de l’atenció i informació a 

l’usuari. D’altra banda, s’han modernitzat els 

sistemes de producció de calor i fred amb 

equips de rendiment, més alt, més eficients i 

més respectuosos amb el medi ambient en 

diferents CAP del territori com Amposta i Flix, i 

s’ha renovat part de l’equipament, mobiliari i 

utillatge mèdic. 

 



34 
 

 

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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