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L’ICS a Lleida 
La Memòria de la Gerència Territorial de Lleida vol ser un recull de la tasca i de les activitats de 

l’any 2017, i també un reconeixement a tots els professionals que formen part de la institució, que 

s’orienta a millorar la salut dels ciutadans. 
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Lleida en un dia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els recursos de Lleida 
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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 

ICS Lleida. 
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El CAP Les Borges Blanques dedica el Programa Cuidador 
Expert a les demències 

Al Centre d’Atenció Primària Les Borges Blanques s’ha 

posat en marxa el Programa Cuidador Expert Catalunya®, 

que enguany es dedica a les demències. Aquest grup el 

lidera un cuidador expert que ja té experiència a tenir cura 

d’una persona amb deteriorament cognitiu i a qui s’ha 

preparat, anteriorment, per conduir les sessions amb l’ajuda 

dels observadors del Programa. Es tracta de dues 

professionals de l’EAP Les Borges Blanques, una infermera i 

una treballadora social, que també assisteixen a les 

sessions, i els participants integrants són persones que han estat cuidant o que cuiden pacients amb 

aquest perfil. 

Aquest Programa pretén que, mitjançant l’intercanvi de coneixements i experiències del cuidador expert 

amb la resta de cuidadors, es promoguin canvis d’hàbits que millorin la seva qualitat de vida i la 

convivència amb la persona de qui tenen cura. El Programa ha tingut una durada total de nou sessions 

d’una hora i mitja setmanal. Entre d’altres, s’hi han tractat temàtiques com ara els cuidadors i la tasca de 

cuidar, la demència, els consells per a l’alimentació, la higiene, la comunicació, els estils de vida 

saludables, els aspectes emocionals, les mesures jurídiques i els recursos. 
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Els beneficis i avantatges d’aquest grup són, principalment, compartir aprenentatges, conèixer altres 

persones que es troben en la mateixa situació, disminuir el sentiment de soledat, afrontar experiències 

difícils i obrir-se als sentiments i emocions en relació amb altres persones. 

 

Es posa en marxa la prova pilot del nou sistema de gestió 
de visites a les Consultes Externes de l’Hospital Arnau i al 

CAP Onze de Setembre 
L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida ha posat en marxa la prova pilot del nou sistema de 

gestió de les visites externes mitjançant un caixer digital, instal·lat a l’àrea de Consultes Externes de 

neurologia. 

L’objectiu del nou aparell és agilitar la validació de les 

visites per optimitzar la gestió de cues, tot preservant les 

condicions de confidencialitat d’accés a les consultes 

externes mitjançant un tiquet amb un codi numèric. 

També se simplifiquen les gestions vinculades a les 

visites que fan els pacients, com ara l’extracció del 

justificant, i es facilita informació clínica d’utilitat, com ara 

la visualització de les cites pendents programades. 

Per accedir a les funcionalitats del caixer, els pacients 

s’han d’identificar passant la targeta sanitària individual 

pel lector de l’aparell o introduint-hi el codi d’identificació 

personal (CIP) amb el teclat digital. 

En l’àmbit de l’Atenció Primària, el CAP Onze de 

Setembre de Lleida és el primer del territori a disposar 

d’un caixer d’autoservei a través del qual els usuaris 

poden dur a terme algunes de les gestions relacionades 

amb l’atenció que reben al centre. 

En una primera fase, per mitjà del caixer els pacients 

poden fer les operacions següents: 

 Demanar cita prèvia per al seu professional de medicina de família, infermeria, pediatri a, 

odontologia o treball social. 

 Consultar les visites que tinguin pendents de fer. 

 Imprimir una còpia del pla de medicació. 

 Imprimir els comunicats d’incapacitat temporal. 

Progressivament, s’hi aniran incorporant altres funcionalitats, com són la informació dels professionals 

que treballen al centre, una guia de serveis o la realització d’enquestes de satisfacció. 
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El 5% més vulnerable de la població fa el 21% dels 
ingressos a l’hospital  

Els professionals de 

l’atenció primària de 

l’ICS Lleida donen 

servei a unes 400.000 

persones, cosa que 

representa prop del 

90% de la població de 

la Regió Sanitària. Per 

tal de poder adaptar 

els recursos a les 

necessitats assisten-

cials de cada persona, 

els sistemes sanitaris 

necessiten agrupar la 

població en categories, 

segons els problemes 

de salut que pateixen. 

A l’ICS aquesta classi-

ficació es du a terme a 

partir d’una eina des-

envolupada en el 

nostre entorn sanitari, 

anomenada grups de 

morbiditat ajustats 

(GMA). El sistema per-

met classificar la po-

blació en cinc grups de 

risc: molt baix, baix, 

moderat, alt i molt alt. 

Els GMA són excloents 

(és a dir, que cada 

persona queda classifi-

cada 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. Durant l’any 2017, el 

4,56% de la població que forma part dels estrats de risc alt i molt alt ha realitzat el 21% dels ingressos 

hospitalaris, el 16% de les visites d’atenció primària i el 31% de la despesa en farmàcia. D’altra banda, a 

mesura que augmenta l’edat, el risc creix. 
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Una eina d’avaluació de la qualitat assistencial dels 
equips d’atenció primària  

L’Estàndard de qualitat 

assistencial (EQA) és 

una eina d’avaluació 

de la qualitat de 

l’activitat que realitzen 

els equips d’atenció 

primària que consta de 

112 indicadors clínics, 

dels quals 29 es 

refereixen a la qualitat 

diagnòstica. Aquesta 

eina també inclou 

indicadors que es 

refereixen a la pre-

venció quaternària, és 

a dir, les pràctiques 

clíniques que, segons 

l’evidència científica, 

aporten poc valor afe-

git o no n’aporten cap. 

Entre aquestes pràcti-

ques s’inclouen, entre 

d’altres, tant aspectes 

relacionats amb objec-

tius de desprescripció 

com proves diagnòs-

tiques.  
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Grups relacionats amb el diagnòstic (GRD) més 
complexos a l’Hospital Arnau de Vilanova  

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 amb 

relació al cost mitjà de tots 

els pacients hospitalitzats. 

Els GRD són una eina de 

gestió, que permet ajustar el 

finançament dels procedi-

ments que es duen a terme 

a l’hospital. 
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Activitat de farmàcia 
Els professionals mèdics de l’ICS Lleida han 

reduït durant l’any 2017 un 30% el nombre de 

redundàncies terapèutiques (duplicitats), un 

42% el nombre de contraindicacions 

relacionades amb alguns fàrmacs amb 

notificacions a l’Agència Espanyola de 

Medicaments i Productes Sanitaris i un 29% les 

accions de desprescripció farmacèutica 

realitzada als pacients polimedicats. Això ha 

estat possible gràcies a l’eina Self-Audit, una 

eina integrada a l’Estació clínica d’atenció 

primària (ECAP), que permet als facultatius 

poder revisar de manera sistemàtica la 

prescripció farmacèutica que es fa als pacients. 

 

Serveis d’alta complexitat  
Els vuit hospitals de l’ICS actuen com a hospitals generals bàsics i de referència per a la població de la 

seva àrea d’influència. L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida du a terme algunes activitats 

considerades d’alta complexitat, com ara cateterismes cardíacs, radiologia intervencionista i cirurgia 

oncològica, entre altres procediments. 

 

Altres notícies 
  

Els hospitals de l’ICS aposten 

per reduir el soroll a les 

habitacions 

L’Atenció Primària de Lleida 

implanta el Projecte de gestió de 

casos per a malalts crònics 

complexos 

L’Hospital Arnau posa en marxa 

un projecte de gestió de casos 

per millorar la vida dels pacients 

amb mieloma múltiple i 

gammapaties monoclonals 

 

L’ICS implanta als seus hospitals 

un sistema pioner de gestió per 

processos clínics 
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Participació 
La participació és un dels eixos estratègics de l’ICS. La cerca de sinergies i l’aposta per la 

intel·ligència col·lectiva són aspectes que formen part de l’ADN de l’organització. De manera 

especial, l’ICS no es pot concebre sense els professionals que en formen part. Els qui millor saben 

com funcionen les coses són les persones que les fan i, per això, l’ICS basa la seva gestió en la 

participació dels professionals, per aconseguir, entre tots, una organització més humana, més 

eficient i més innovadora que, en últim terme, pugui oferir un millor servei a la ciutadania.   
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L’Hospital Arnau, hospital TOP 20-2017 
L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, juntament amb els hospitals Joan XXIII de 

Tarragona i Verge de la Cinta de Tortosa, han obtingut premis TOP 20 que cada any concedeix la 

consultora de serveis sanitaris Iasist. La distinció valora la qualitat de gestió i assistencial dels centres 

participants, agrupats per diferents categories, segons les dimensions i les característiques de cada 

centre. Aquest any, la consultora ha avaluat les trajectòries dels indicadors clínics des de l’any 2010 al 

2015. 

L’Hospital Arnau ha obtingut el reconeixement de Bona 

Pràctica a l’Hospital amb Millor Trajectòria TOP especial 

des de l’any 2010 fins al 2015. 

L'any 2017, de manera excepcional, Iasist ha realitzat 

dues anàlisis independents sobre les millors trajectòries 

2010-2015 i sobre el resultat de la implantació de la 

classificació internacional de malalties (CIM-10-ES), de 

l’any 2016. 

Els Hospitals TOP 20 és un programa d’avaluació de centres hospitalaris basat en indicadors 

d’objectius, obtinguts a partir de dades que es registren de manera rutinària. El programa ofereix al 

sector sanitari un benchmarking útil per a la millora de resultats, basat en indicadors de qualitat, 

funcionament i eficiència. 

 

Tres dermatòlegs de l’Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova i investigadors de Lleida participen en la 

campanya Euromelanoma 2017 sobre càncer de pell  
Tres especialistes en dermatologia de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i investigadors en càncer 

cutani de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) han participat com a voluntaris a la 18a 

edició de la campanya Euromelanoma a Espanya, que s’ha realitzat entre els dies 5 a 9 de juny. Durant 

tota la setmana, els dermatòlegs han dut a terme revisions de la pell a aquelles persones que ho van 

sol·licitar a través del web de la campanya: http://euromelanoma.aedv.es/login-paciente. 

La iniciativa ha estat pensada per promoure la 

conscienciació, prevenció i diagnòstic precoç del 

càncer de pell per a tota la població europea. Al 

llarg de tota la primavera, diversos especialistes en 

dermatologia de 33 països diferents han dut a terme 

una mateixa activitat per aconseguir aquest 

objectiu: fer revisions gratuïtes de la pell a la 

població de risc. 

A Catalunya, la Campanya Euromelanoma ha estat 

coordinada per la catedràtica de Dermatologia de la 

Universitat de Lleida i dermatòloga de l’Hospital Arnau, Rosa Maria Martí, i la Cap del Servei de 

Dermatologia de l’Hospital Clínic i professora a la Universitat de Barcelona, Susana Puig. Ambdues 

compaginen la pràctica assistencial amb la recerca en melanoma a l’IRBLleida i Institut d'investigacions 

Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), respectivament. 

Existeixen diferents factors de risc que predisposen al desenvolupament del càncer de pell. Qualsevol 

persona preocupada per alguna taca a la pell s’ha pogut fer un test d’autodiagnòstic disponible al web i, 

si pertany a un col·lectiu de risc (persones que s’hagin cremat sovint amb el sol per motius d’oci, 
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treballadors a l’aire lliure, esportistes, pell clara, múltiples pigues, etc.) han pogut accedir durant tota la 

setmana a una revisió exhaustiva de la pell a càrrec d’un dermatòleg voluntari. 

 

El Centre d’Atenció Primària Tàrrega inicia la cinquena 
edició de l’Espai nadó  

El Centre d’Atenció Primària Tàrrega ha posat 

en marxa la cinquena edició de l’Espai nadó, 

una iniciativa dedicada a les famílies que tenen 

infants menors d’un any, on cada setmana s’ha 

pogut pot compartir el canvi que suposa 

l’arribada d’un nadó. Sovint, aquesta etapa es 

percep com un temps excessivament 

medicalitzat i tutoritzat, mentre que en 

aquestes sessions s’ha apostat per tornar a les 

famílies l’apoderament de la seva salut. És un 

espai de criança natural i d’acompanyament, 

on les mares, els pares i els seus infants són 

els protagonistes, amb l’assessorament d’un 

professional sanitari i d’una infermera de pediatria. L’objectiu principal ha estat establir un vincle ferm i 

donar seguretat als progenitors en aquest procés. 

 

Altres notícies 
  L’oftalmòloga i especialista en 

glaucoma de l’Hospital Arnau M. 

Jesús Muniesa participa en la 

tercera edició del congrés 

‘InSide Glaucoma Barraquer 

Meeting’ 

L’Aula Hospitalària de l’Hospital 

Arnau de Vilanova celebra el 16è 

aniversari 

 

 

 

El Servei d’Endocrinologia i 

Nutrició de l’Hospital Arnau és el 

Comitè Local Organitzador del 

59è Congrés de la Societat 

Espanyola d’Endocrinologia i 

Nutrició 

 

L’Hospital Universitari Arnau de 

Vilanova de Lleida celebra el Dia 

Internacional de la Infermeria 
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Innovació 
La innovació és el motor de les organitzacions. L’ICS aposta fort per la innovació oberta a totes les 

persones que formen part de l’empresa. De manera més formal, el procés innovador es canalitza a 

través dels centres de recerca vinculats a l’ICS, que permeten desenvolupar científicament 

solucions orientades a millorar l’assistència, tant actual com futura. 
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La Comissió Europea distingeix El bus de la salut com a 
projecte capdavanter en l’envelliment actiu i saludable  

El projecte El bus de la salut ha rebut el 

reconeixement del Partenariat Europeu d’Inno-

vació en Envelliment Actiu i Saludable, European 

Innovation Partnership on Active and Healthy 

Ageing (EIPonAHA) –que és una iniciativa de la 

Comissió Europea– com a projecte capdavanter 

en l’envelliment actiu i saludable i la innovació. 

En concret, el projecte ha rebut la qualificació 

de quatre estrelles, la màxima que atorga 

EIPonAHA, i aquesta és la puntuació que ha 

obtingut Catalunya com a ecosistema sanitari 

líder i referent davant les institucions i les 

organitzacions europees en l’àmbit de la 

innovació en l’envelliment actiu i saludable. 

La Diputació de Lleida, la Fundació Renal Jaume Arnó, conjuntament amb el Departament de Salut de 

la Generalitat de Catalunya i la Unitat de Diagnòstic i Tractament de Malalties Aterotrombòtiques 

(UDETMA) de l’IRBLleida, van posar en marxa el gener de 2015 el projecte El bus de la salut, per 

convertir Lleida en una província pionera en la prevenció de les malalties cardiovasculars i renals, 

modificar els hàbits poc saludables de la població i sensibilitzar-la sobre la importància social de la 

donació d’òrgans. 

Aquest reconeixement situa Catalunya i El bus de la salut com a capdavanters en nombre i qualitat 

d’iniciatives, inversió i resultats en la provisió i implementació de solucions innovadores per resoldre 

problemes d’atenció i salut a persones grans, pacients crònics i d’altres grups de pacients de risc. A 

més, aquesta acreditació permet la internacionalització i la visibilitat del sistema català de salut, al 

mateix temps que incrementa les possibilitats per a la creació d’iniciatives i la formació de consorcis per 

a activitats col·laboratives amb altres regions europees. 

 

L’Hospital Arnau és el primer centre de l’ICS que implanta 
el dispositiu de cirurgia microinvasiva en glaucoma 

L’equip d’oftalmòlegs de la Secció de Glaucoma de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, 

dirigit per Maria Jesus Muniesa i Juan Antonio Ezpeleta, ha introduït tècniques de cirurgia microinvasiva 

de glaucoma (micro-invasive glaucoma surgery –MIGS–), en el tractament quirúrgic del glaucoma a 

l’Hospital, com són l’implant XEN (Allergan) i, més recentment, l’implant CyPass. 

La cirurgia de glaucoma mínimament invasiva mitjançant aquests 

nous implants té com a objectiu minimitzar els riscos de la cirurgia 

convencional de glaucoma amb un alt perfil de seguretat i una 

recuperació postoperatòria ràpida. 

El glaucoma és la principal causa de ceguesa irreversible i la 

reducció de la pressió intraocular continua sent el seu principal 

tractament. Aquests nous implants estan dissenyats per reduir-la 

significativament. En aquests moments els implants MIGS s’estan 

difonent perquè suposen un avenç en el tractament quirúrgic de 

determinats tipus de glaucoma. Així mateix, l’estudi personalitzat 

dels pacients amb glaucoma permet determinar els candidats a aquests nous implants. 
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Es presenta el disseny de dos assaigs de l’Hospital Arnau i 
l’IRBLleida al Congrés Internacional d’Anèmia 

Ferropènica 
L’International Multidisciplinary Course on Iron 

Anemia, un congrés internacional que ha tingut 

lloc a Florència, Itàlia, ha estat el marc de 

presentació de dos assaigs pioners que es porten 

a terme a l’Hospital Universitari Arnau de 

Vilanova de Lleida i a l’Institut de Recerca 

Biomèdica de Lleida. José Luis Morales-Rull, del 

Servei de Medicina Interna de l’Hospital Arnau i 

investigador de l’IRBLleida, ha moderat la sessió 

sobre l’experiència del tractament de l’anèmia en 

l’àmbit de les malalties cardiològiques i ha 

presentat el disseny dels dos assaigs. 

Es tracta de dos assaigs clínics finançats per La Marató de TV3 (assaig PREFER-HF) i per la Societat 

Espanyola de Medicina Interna (assaig IVOFER-HF) que tenen l’objectiu de determinar el paper de les 

noves formulacions de ferro oral en el tractament de l’anèmia i el dèficit de ferro en la insuficiència 

cardíaca. 

És un tema de creixent interès en el camp de la cardiologia ja que el dèficit de ferro i l’anèmia s’associen 

a una major mortalitat i deteriorament funcional en els pacients que pateixen insuficiència cardíaca. 

 

Investigadors de l’àrea d’Endocrinologia de Lleida fan un 
estudi sobre la prevalença, les característiques clíniques i 

l’avaluació del risc de la prediabetis  
Un grup d’investigadors d’atenció primària i de l’àrea hospitalària d’Endocrinologia de Lleida han 

publicat, en la prestigiosa revista científica British Medical Journal BMJ Open, un estudi multicèntric i 

multifactorial molt ambiciós, del qual sortiran més estudis, i que té per objectiu determinar quins factors 

poden fer que un pacient amb prediabetis acabi desenvolupant la malaltia. 

Es tracta d’un estudi de mitjà a llarg termini, en 

què s’ha fet un seguiment d’aquests pacients al 

llarg d’un rang d’entre 5 i 10 anys, tenint en 

compte diferents variables com són la dieta i la 

història clínica (que han estat característiques en 

cada pacient prediabètic). A més, en cada cas 

s’ha fet una ecografia de caròtida. 

Per fer aquest estudi s’ha seleccionat una cohort 

de Mollerussa de 594 pacients. D’aquest estudi 

s’extrauran dues tesis doctorals de dues 

metgesses d’atenció primària, Maria Belén 

Vilanova i Mireia Falguera. 

En aquest estudi ha participat la Unitat de Suport a la Recerca de l’atenció primària de Lleida, l’Hospital 

Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i el Grup Consolidat de Recerca en Diabetis des de l'Atenció 

Primària, que pertany a l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol. 
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La Jornada d’Iniciatives, Innovació i Recerca reuneix els 
projectes més innovadors de GSS, l’ICS i l’IRBLleida  

La Jornada d’Iniciatives, Innovació i Recerca ha estat, ser un any més, un fòrum comú on tots els 

responsables de la recerca sanitària de les Terres de Lleida s’han reunit per presentar els seus 

projectes més innovadors. La trobada s’organitza conjuntament i per primera vegada entre Gestió de 

Serveis Sanitaris (GSS), l’Institut Català de la Salut a Lleida (ICS) i l’Institut de Recerca Biomèdica de 

Lleida (IRBLleida). 

Durant la Jornada s’han donat a conèixer els projectes 

més emblemàtics de les diferents institucions 

implicades en l’assistència i la recerca sanitària. 

També ha tingut lloc una taula rodona sobre la 

importància, les implicacions i les oportunitats que 

promou la innovació. Hi han participat Joan Comella, 

director de l'Institut de Recerca Biomèdica de Vall 

d'Hebron; Miriam Ors, responsable d’Innovació i 

Transferència i Adjunta a la Direcció de l’Institut de 

Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; 

Esther Garcia, responsable de l’Àrea de Competitivitat i Innovació de la Cambra de Comerç de Lleida, i 

Miguel Àngel Cubero, responsable d’Innovació i Qualitat d’Indulleida com a representant de la indústria 

agroalimentària de Lleida. 

En finalitzar la Jornada s’han presentat les comunicacions orals seleccionades d’entre els més de 60 

projectes de recerca que s’han realitzat durant l’últim any i presentat a la Jornada. Al final de l’acte, 

s’han premiat les dues millors comunicacions en l’àmbit de la recerca clínica bàsica així com aquelles 

dues millors comunicacions en l’àmbit de la innovació i les iniciatives en l’àmbit sanitari. 

 

Altres notícies 
  
Investigadors lleidatans 

demostren que l’ecografia 

arterial ajuda a determinar el risc 

de patir una malaltia 

cardiovascular en malalts renals 

L’Hospital Arnau és el primer 

centre de l’ICS a implantar el 

dispositiu de cirurgia 

microinvasiva en glaucoma 

 

 

L’IRBLleida inicia un estudi 

pioner a l’Estat espanyol per 

determinar la infecció per 

clamídia en població menor de 

25 anys 

Tres investigadors de l’IRBLleida 

participen en la campanya 

Euromelanoma 2017 sobre 

càncer de pell 

 

L’IRBLleida fomenta la 

importància de la recerca als 

alumnes de biomedicina i 

medicina 
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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’Hospital Uni-

versitari Arnau de Vilanova i l’Atenció 

Primària 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 institu-

cions– com a la formació especialitzada, 

amb la incorporació d’un bon nombre de 

residents de diferents àmbits de la salut. 
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L’Arnau de Vilanova aconsegueix la segona de les quatre 
fases de la iniciativa IHAN 

La IHAN ofereix als hospitals que voluntàriament 

ho sol·licitin un programa eficaç i estructurat per a 

la promoció de la lactància, que és una 

oportunitat de millora ja assajada i provada. El fet 

de ser un hospital acreditat per la IHAN és 

sinònim de treballar bé en l'atenció a 

embarassades, mares i nadons. 

Els objectius d’aquesta iniciativa són: permetre a 

les mares una elecció informada sobre com 

alimentar els seus nadons, donar suport a l'inici 

precoç de la lactància materna i promoure-la com 

a exclusiva els primers sis mesos, assegurar que 

no s’accepten donacions o vendes a baix cost de llets adaptades als hospitals i afegir altres aspectes de 

l’atenció a la mare i a l’infant en estadis posteriors. 

Aquesta iniciativa està dividida en quatre fases. L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova va iniciar 

aquest projecte l’any 2015 i va assolir la primera de les quatre fases el mes de febrer de 2016. El febrer 

de 2017 ha aconseguit la segona fase, situació en què estan també quinze hospitals de tot l’Estat. 

De llavors ençà, l’Hospital ja ha començat a treballar per obtenir els requisits necessaris per assolir la 

tercera fase. Aquests requisits són: la formació de tot el personal sanitari que està en contacte amb 

mares, embarassades i nadons; la coordinació amb l’atenció primària i els grups de treball de suport a la 

lactància; l’elaboració de protocols i guies d’atenció a la lactància i al part normal, i l’adhesió al Codi de 

comercialització de succedanis de llet materna. 

Durant l’any 2017 s’ha previst la formació de més de 500 professionals, amb cursos adaptats a cada 

categoria professional. El primer curs s’ha desenvolupat durant el gener i març, i s’hi han acreditar nou 

persones com a formadores en IHAN que, al seu torn, han de poder fer una formació de qualitat. 

Els cursos més bàsics, de dues i quatre hores, s’han adreçat a professionals sense responsabilitat 

directa en el camp de la salut maternoinfantil. També s’han dut a terme cursos de formació 

teoricopràctica de vint hores de durada, adreçats a professionals amb responsabilitat directa en el camp 

de la salut maternoinfantil. 

 

La Unitat de Mama de l’Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova aconsegueix l’acreditació de la Senologyc 

International Society 
La Unitat de Mama de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova ha estat la primera de l’Estat espanyol a 

aconseguir la certificació com a unitat d’excel·lència, després de passar l’auditoria de la Senologyc 

International Society (SIS). Ha estat també la primera Unitat a obtenir la doble acreditació per la Societat 

Espanyola de Sinologia i Patologia Mamària (SESPM) i la SIS. 

La SIS és una societat d’àmbit mundial que agrupa 45 societats de diversos països dels cinc continents. 

Ser considerada una unitat d’excel·lència implica complir uns estàndards de qualitat molt exigents, 

l’objectiu dels quals és vetllar per la seguretat i la qualitat en el diagnòstic i tractament de les pacients 

amb càncer de mama. 
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La Unitat de Mama de l’Arnau de Vilanova està 

integrada per un comitè interdisciplinari que agrupa 

quinze especialistes experts en els processos de 

diagnòstic i tractament del càncer de mama 

(professionals de radiologia, patologia, cirurgia, 

oncologia, radioteràpia i medicina nuclear), que avaluen 

conjuntament cada cas de càncer. Això permet prendre 

decisions consensuades i personalitzar els tractaments. 

Aquest enfocament genera més confiança en les 

pacients i incrementa també la seguretat en els 

tractaments. 

Des del punt de vista de la investigació és important 

destacar que la Unitat de Mama participa en assaigs 

clínics nacionals i internacionals en què es comprova 

l’eficàcia de nous medicaments amb la intenció de 

millorar els resultats i augmentar l’esperança de curació 

de les dones amb càncer de mama. 

Des de l’any 2000 s’ofereix a les pacients suport 

psicològic des del mateix moment del diagnòstic, així 

com també la possibilitat de reconstruir la mama de forma immediata en l’acte operatori mateix en què 

es realitza la mastectomia. 

L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova és el centre de referència per a tots els casos amb patologia 

mamària complexa i càncer de mama de la Regió Sanitària de Lleida. Això fa que tots els especialistes 

implicats tinguin una gran experiència, tant en els processos de diagnòstic com en els de tractament. 

 

El Laboratori Territorial de l’ICS a Lleida compleix 15 
anys 

El mes de juny ha tingut lloc un acte commemoratiu per celebrar que fa 15 anys que es va crear el 

Laboratori Territorial de l’ICS a Lleida. Aquest Laboratori va ser el primer de Catalunya a implantar el 

model que, durant els darrers anys, s’ha anat estenent a la resta de territoris. 

Actualment realitza una activitat directa i de referència per 

a la majoria de centres sanitaris de Lleida –amb 180.000 

pacients atesos i més de 6,5 milions de determinacions 

anuals– i és pioner en model organitzatiu i acreditació en 

qualitat. 

És un laboratori modern, dotat dels darrers avenços en 

tecnologia i robotització, que disposa de sistemes 

d’informació que permeten la gestió dels processos i la 

comunicació immediata de resultats, i on treballen 

professionals molt qualificats i oberts al futur. 

La recerca, clínica i bàsica, i la docència en són també 

trets fonamentals, amb una important participació en xarxes estatals i internacionals. 

El treball dut a terme en col·laboració amb els altres laboratoris de l’ICS ha estat recentment reconegut 

com a Experiència Certificada per l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat (OIGS) a 

Catalunya. 
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La Unitat de Cures Intensives Neonatal de l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova de Lleida posa en marxa la 

campanya '12 mesos, 12 lemes' 
La campanya ‘12 mesos, 12 lemes’ ha volgut proporcionar eines per a la cura i l’atenció als nadons (ja 

siguin prematurs o hagin nascut a terme) que serveixin per millorar la seva evolució durant 

l’hospitalització. L’objectiu ha estat reforçar i actualitzar els aspectes més rellevants en les cures dels 

nadons. Però, a més, ha estat una manera d’implicar mares i pares en aquestes cures i d’aconseguir 

que se sentin partícips dels èxits obtinguts. Per iniciar la difusió de la campanya, s’ha dissenyat un 

cartell amb el lema de cada mes i s’han celebrat sessions de curta durada per explicar-ne el missatge, a 

les quals han pogut assistir tant el personal de la Unitat i com els progenitors dels nadons ingressats. 

L’ordre dels lemes ha estat:  

 Abril de 2017: ‘Protegim-nos de la llum’ 

 Maig de 2017: ‘Rentar-se les mans ens protegeix’ 

 Juny de 2017: ‘Millor que la incubadora: mètode 

cangur’ 

 Juliol de 2017: ‘Ben còmode em desenvolupo millor’ 

 Agost de 2017: ‘Llet materna, el millor aliment’ 

 Setembre de 2017: ‘Vigilem els accessos venosos’ 

 Octubre de 2017: ‘Dolor? No, gràcies’ 

 Novembre de 2017: ‘Observa'm, et puc explicar moltes 

coses’ 

 Desembre de 2017: ‘Per fi a casa’ 

 Gener de 2018: ‘Cuidem-nos per cuidar’ 

 Febrer de 2018: ‘Incorporem la família’ 

 Març de 2018: ‘Evitem el soroll’ 

 

Professionals d’atenció primària es formen en 
l’assistència al part extrahospitalari 

El CAP Tàrrega ha acollit la primera edició del 

curs Atenció al Part Extrahospitalari, dirigit a 

professionals d’atenció primària. Gairebé una 

trentena de professionals de medicina i 

infermeria de l’Institut Català de la Salut s’han 

format amb les llevadores docents de l’ASSIR 

de Lleida. 

La realització d’aquest curs ha respost a una 

demanda dels professionals sanitaris, ja que en 

els CAP de les poblacions més allunyades de 

Lleida s’ha produït un increment dels parts 

atesos fora del centre hospitalari i sembla que 

aquesta tendència està augmentant. És per 

aquest motiu que l’objectiu del curs ha estat 

facilitar al personal sanitari els coneixements, les tècniques i les eines d'actuació necessàries per a 

l'assistència al part imminent. 
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El curs, dividit en una part teòrica i una de pràctica, ha abordat l’atenció a la dona i al nounat en les 

diferents fases del part (dilatació, expulsió i infantament) i en el postpart immediat, tant en aspectes 

assistencials com, també, en el respecte a la intimitat, la tranquil·litat i el confort de la dona i 

l’acompanyant. També s’han tingut en compte les situacions especials del part, com són l’assistència al 

part de natges, les voltes i el prolapse de cordó, la distòcia d’espatlles, la retenció placentària i les 

hemorràgies de l’infantament. 

La resposta dels professionals d’atenció primària ha estat molt positiva i han expressat la voluntat 

d’actualitzar periòdicament els seus coneixements i habilitats sobre emergències obstètriques. 

 

Els professionals de pediatria del CAP Les Borges 
Blanques es desplacen als instituts per fer educació 

sanitària als adolescents asmàtics 
Un any més, coincidint amb la campanya de vacunació 

contra la grip, l’Equip d’Atenció Primària Les Borges 

Blanques ha organitzat dos tallers d’educació sanitària 

adreçats als adolescents asmàtics que cursen estudis 

de primer a quart d'ESO en els centres d’educació 

secundària IES Josep Vallverdú i Escola Mare de Déu 

de Montserrat. La novetat en les sessions d'enguany 

ha estat que els professionals de pediatria s'han 

desplaçat als instituts per impartir-hi la formació, per tal 

d’evitar que siguin els infants afectats els qui hagin 

d’anar al CAP i aconseguir així la major participació 

possible. 

Els tallers ha tingut com a objectiu donar als joves eines per conèixer la seva malaltia en aspectes com 

ara el reconeixement de les crisis, la detecció dels símptomes i desencadenants que té, saber el 

tractament que han de fer, l’ús de la medicació, i consells sobre com poden evitar el fum del tabac i els 

al·lèrgens. 

 

Altres notícies 
  
Residents de pneumologia dels 

hospitals Arnau i Santa Maria 

tornen a assolir resultats 

excel·lents en el curs teòric de la 

Societat Catalana de 

Pneumologia 

Grups d'escolars visiten el 

Centre d'Atenció Primària 

Eixample de Lleida 

 

Llevadores de l’atenció primària 

de Lleida es formen en salut 

mental perinatal 
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Compromís 
El compromís amb la societat és un dels eixos de l’activitat de l’ICS. L’activitat sanitària ja suposa 

una obligació amb la societat i la voluntat de construir un món millor, a través de la lluita contra les 

malalties i la promoció d’hàbits saludables entre la població. Des d’un punt de vista institucional, 

l’ICS també contribueix a fer que el món sigui una mica millor, mitjançant les seves polítiques per 

millorar el medi ambient i la societat. Però la voluntat d’ajudar els altres també es demostra amb les 

nombroses accions solidàries que, de forma individual, fan molts professionals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

L’Agrat inaugura la nova sala d’espera de pediatria del 
CAP Tàrrega amb un mural participatiu realitzat pels 

alumnes de la ciutat 
L’Associació Agrat, gràcies als beneficis de la venda d’entrades de la Fira del Playmobil que s’organitza 

juntament amb l’entitat SomosClicks, ha organitzat aquest projecte col·laboratiu en què s’han visitat 

escoles per explicar el mural que es volia pintar a la sala d’espera de pediatria. 

L’objectiu ha  estat crear un espai més amable i 

divertit amb dibuixos realitzats pels nens i nenes 

que ajudés els pacients i familiars durant el 

temps d'espera al CAP. Tots els centres 

educatius han rebut amb bons ulls la proposta i 

durant unes setmanes els alumnes han dibuixat 

els personatges o elements que els agradaria 

veure en aquest espai. Una vegada recollides 

les més de 800 propostes, la comissió 

organitzadora ha fet una selecció de 200 

dibuixos d’una manera equitativa, tenint en 

compte tots els nivells i edats, dels més petits 

als més grans. A partir d’aquí, s’ha planificat el 

mural i al mes de juny s’ha dut a terme l’execució amb la col·laboració especial de les artistes Mireia 

Gonzalez i Patrícia Nájar, i les estudiants Júlia Lagunas, Anna Maria Morales i Sara Godoy. 

El projecte ha rebut una molt bona acollida de l’àrea de pediatria del CAP de Tàrrega, ja que així es 

compta amb un espai molt més agradable i acollidor per a tots els visitants que han d’estar a la sala 

d’espera abans de passar a la consulta. La zona compta també amb una petita ludoteca amb llibres i 

jocs fruit d’anteriors col·laboracions. 

Aquest projecte està emmarcat en la col·laboració que hi ha entre l’Associació Agrat, el CAP Tàrrega i 

SomosClicks per la Fira del Playmobil de Tàrrega. En cada edició, s’ha destinat un 10% de les entrades 

a projectes solidaris destinats a l’àrea de pediatria. 

 

La campanya de recollida d’oli aconsegueix 80 litres a 
Lleida per a finalitats socials 

Els hospitals de Lleida han aconseguit reunir 80 

litres d'oli que es destinaran a la Fundació Arrels 

Sant Ignasi, que lluita per eradicar la pobresa i 

l'escassetat de recursos. 

Aquest any, el concurs estatal per a la distribució 

d'oli per als més desfavorits ha quedat desert, de 

manera que les aportacions privades han estat 

essencials i necessàries per garantir que tothom 

tingui accés a aquest element bàsic. Donada 

aquesta situació, Clece Restauració, l’empresa 

que gestiona cafeteries dels centres sanitaris, ha 

organitzat quatre dies de recollida d'oli sota el títol ‘Un esmorzar d'un litre’. Per cada contribució 

dipositada s'ha regalat un esmorzar gratuït. A més, per cada litre d'oli aportat pels usuaris de la 

cafeteria, Clece ha doblat la participació i l’empresa d’olis Olipen ha col·laborat amb una aportació 

solidària. 
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Grups d'escolars visiten el Centre d'Atenció Primària 
Eixample de Lleida 

Un total de 125 alumnes de dos centres escolars de 

les comarques de Lleida, amb edats compreses 

entre els dos i els cinc anys, han visitat el CAP 

Eixample de Lleida durant el primer trimestre de 

l’any. Aquesta visita està inclosa dins de l’activitat 

comunitària que s’ha dut a terme en el centre. 

El mes de febrer, alumnes de P2 de l’Escola Bressol 

del Centre Històric han fet una visita guiada al CAP 

on, mitjançant un petit espectacle fet amb titelles, 

han rebut consells de seguretat i d’hàbits saludables. 

Durant els mesos de gener, febrer i març, els 

alumnes de l’Escola Maristes Montserrat de Lleida, 

dins del Projecte Ciutat, han visitat els diversos espais del CAP per conèixer el personal que hi treballa i 

les diferents tasques que hi realitza. 

Amb aquestes trobades s’ha esperat que el fet d’anar a visitar-se a pediatria, infermeria i odontologia 

sigui per als infants, a partir d’ara, una experiència molt més positiva, i que els consells de salut impartits 

pels diversos professionals que els han atès hagin servit per millorar els hàbits dels més menuts. 

 

La Guardia Urbana visita l’Aula Hospitalària per acostar 
la seguretat viària als infants ingressats 

Amb l’objectiu de treballar l’educació viària, l’Aula Hospitalària de l’Arnau s’ha sumat a la iniciativa de la 

Guàrdia Urbana per acostar la feina que du a terme als més petits i les seves famílies. L’activitat ha 

estat emmarcada en l’extens Programa d’educació viària que aquest cos de seguretat imparteix cada 

curs en els centres educatius de la ciutat i que està inclòs en el programa educatiu municipal anomenat 

Educació a l’abast, del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Lleida. 

Agents de la Guàrdia Urbana s’han 

desplaçat a l’Aula per explicar què 

és la seguretat viària i quin ha de 

ser el comportament dels vianants i 

dels habitants de la ciutat. A més, 

els nens i nenes ingressats han 

pogut conèixer el funcionament del 

cos de seguretat, l’uniforme que 

utilitza, les seves eines de treball i 

la prevenció d’accidents que du a 

terme. Com a element destacat, els 

agents de la Guàrdia Urbana han 

portat una moto a l’Aula, perquè els 

més petits la poguessin veure. 

Aquesta activitat ha tingut el suport de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i de les Polítiques per al 

Civisme i la Igualtat; de la Regidoria de les Polítiques a favor de la Creativitat, la Cultura, l’Educació i els 

Esports, i la col·laboració principal del Programa d’educació viària de la Fundación Mapfre. 
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L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i el Centre 
d’Art la Panera presenten el projecte Art contemporani a 

l’Hospital 
El projecte Art contemporani a l’Hospital ha nascut de la petició del Servei d’Oncologia Radioteràpica de 

l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova al Centre d’Art la Panera d’elaborar un programa 

d’intervencions artístiques en l’espai amb la participació de pacients i personal del Servei, per tal de 

visibilitzar el procés curatiu dels malalts i sensibilitzar la comunitat d’afectacions freqüents però poc 

visibles, com el càncer de pròstata i el càncer de colon. 

Aquesta intervenció ha permès al Centre La 

Panera, que ja ha col·laborat en anteriors 

projectes amb l’Hospital, incidir en la 

investigació des de la pràctica sobre les 

possibilitats de l’art en el camp sanitari, 

centrant-se en la relació amb el pacient des de 

la perspectiva holística i no només per la seva 

condició de malalt. S’ha posat el focus en 

l'oncologia masculina i els tabús que s'hi 

associen, al voltant de la qual s’han produït una 

sèrie de dispositius artístics. 

Els artistes que han participat en el projecte són: Domestic Data Streamers, Valeriano López, Isabel 

Banal, Núria Mora, Marta Galán Sala, Lara Costafreda, Antoni Hervás, Javier Codesal, Carla Boserman, 

i el tàndem Aimar Pérez Galí i Jaime Conde-Salazar. 

La programació del primer any del projecte s’ha iniciat amb la il·lustradora lleidatana Lara Costafreda 

com a primera artista resident durant l’últim trimestre del l’any 2017; seguirà amb el col·lectiu Domestic 

Data Streamers durant el primer trimestre de 2018, els ballarins Aimar Pérez Galí i Jaime Conde-

Salazar, el tercer trimestre i Antoni Hervàs, de juliol a setembre de 2018. 

 

Projecte Cecell, valors socials i família realitza una 
activitat solidària amb els infants de l’Hospital Arnau  

El club femení de voleibol, entitat amb 130 

jugadores des dels sis fins als trenta anys amb 

equips escolars i federats, ha posat en marxa 

des de la temporada passada el Projecte 

Cecell, valors socials i família on es plantegen 

diferents activitats solidàries que ajuden a 

sensibilitzar les jugadores sobre la realitat de 

diferents col·lectius de la societat. 

Una d'aquestes activitats ha estat el torneig de 

les famílies que aquest club realitza 

tradicionalment per Nadal. Aquest any, cada 

família ha aportat una joguina de caire no sexista i no bèl·lica per infants menors de sis anys en 

concepte d'inscripció, amb la idea de donar-lo als infants ingressats a l’Hospital Universitari Arnau de 

Vilanova de Lleida. 
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L’Hospital Arnau de Vilanova s’adhereix a una campanya 
solidària amb els nadons prematurs 

El passat mes d’abril ha tingut lloc a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova l’acte de donació de 

popets solidaris, ninots teixits per voluntaris, en el marc del projecte internacional Octopus for a Preemie 

- España. 

Aquest projecte està centrat en el camp de la neonatologia, més concretament en els nadons 

prematurs. Es basa a lliurar als nounats prematurs uns pops teixits amb ganxet, amb la tècnica 

amigurumi, amb el propòsit de propiciar-los la millora clínica. 

La iniciativa va néixer a Dinamarca durant l’any 2013 i s'ha anat estenent a diversos països. Aquest any 

2017 la iniciativa ha arribat a Catalunya i a l’Estat espanyol, on en qüestió de dies ha aconseguit el 

suport de milers de voluntaris. 

El millor lloc on pot estar un nounat és als braços de la 

seva mare. En situacions en què això no és possible, 

com ara en el cas dels nadons prematurs que han 

d’estar en una incubadora, s’ha descobert que el fet de 

tocar els tentacles d’un pop de ganxet els ajuda a 

relaxar-se. Els recorda el cordó umbilical amb què han 

estat en contacte a l’úter. Això fa que respirin millor, 

que tinguin un ritme cardíac més regular i uns nivells 

més alts d’oxigen a la sang. A més, també permet 

evitar petits accidents, com ara que puguin treure’s els 

tubs i les sondes. 

Se sap que aquests nadons són molt sensibles a tot el que els envolta, de manera que les 

característiques d'aquests pops han de ser molt concretes i passen rigorosos controls de qualitat. Han 

d’estar elaborats amb fil amb un percentatge del 100% de cotó, no poden superar els 22 cm de llarg 

(tentacles inclosos), no poden dur elements com ara picarols o botons, s’han de poder rentar a 60 °C i el 

punt ha d’estar ben tensat. 

Un cop lliurats a l'Hospital, cada infant ha rebut un pop solidari, si els seus pares ho han considerat 

oportú, que l’ha acompanyat durant la seva estada hospitalària i s’ha pogut endur a casa seva. 

 

L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida acull 
un espai de jocs educatius per a infants amb diabetis  

A les Consultes Externes de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida s’ha inaugurat una sala 

d’espera per a infants amb diabetis. L’espai té 

l’objectiu de fer més acollidora l’espera, fomentar 

els hàbits saludables i ajudar les famílies, 

mitjançant material didàctic, a entendre la 

malaltia. 

Això ha estat possible gràcies a un conveni de 

col·laboració amb Lilly per instal·lar a l’Hospital un 

espai lúdic i formatiu, anomenat Play Zone, que 

disposa de jocs i recursos educatius. D’aquesta 

manera, els infants s’entretenen i es relaxen 

jugant, abans d’entrar a la consulta mèdica i/o 

d’infermeria. 
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A la Play Zone es promou de forma divertida i fàcil, mitjançant el joc, la cura de la diabetis i la 

importància de seguir un estil de vida saludable. Es tracta d’un programa que causa un impacte positiu 

tant en els menors que esperen per entrar a la consulta, tinguin o no diabetis, com en els seus familiars. 

L’espai disposa de taules i cadires, i de material didàctic perquè els nens i nenes juguin, pintin i llegeixin, 

a les zones de lectura, on hi ha contes educatius com ara el protagonitzat per la mona Coco, el primer 

personatge de Disney amb diabetis. Amb un llenguatge senzill, aquests contes expliquen com Coco pot 

fer la mateixa vida que els nens de la seva edat perquè coneix la malaltia i planifica com tractar-la. 

El personatge va sorgir l’any 2011, mitjançant un acord mundial entre Lilly i Disney, per reduir l’impacte 

de la diabetis en la infància amb un missatge positiu davant d’aquesta malaltia. 

D’aquest nou espai, se’n beneficien uns 100 infants diabètics que actualment visiten la consulta de 

diabetis del Servei d’Endocrinologia de l‘Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida; el segon de 

Catalunya a acollir aquesta iniciativa que, properament, s’estendrà a altres centres catalans. 

 

Altres notícies 
 

  
La Unitat Funcional del Càncer 

de Pròstata de Lleida se suma al 

moviment Movember a favor de 

la lluita contra aquesta malaltia 

 

Equips de professionals de 

l’atenció primària de Lleida 

col·laboren en diverses activitats 

organitzades amb motiu del Dia 

Mundial de l’Alzheimer 

 

L’atenció primària de Lleida i el 

Col·legi Oficial d’Òptics i 

Optometristes de Catalunya 

signen un conveni de donació 
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Transparència 
Gairebé un de cada deu euros del pressupost de la Generalitat el gestiona l’ICS, que és l’empresa 

més gran del país. Mitjançant la Llei de 

pressupostos de la Generalitat, la institució 

rep cada any un import global que s’ha de 

repartir entre les diverses unitats 

productives. D’altra banda, cadascuna 

d’aquestes signa amb el CatSalut un 

contracte pro-grama que, en el cas dels 

hospitals, defineix l’activitat que aquesta 

entitat compra i els ingressos que les 

direccions d’atenció primària haurien de 

rebre per la població que tenen assignada. 
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Resultat de l’exercici 2017: ingressos i despeses  
El pressupost inicial de la Gerència Territorial de l’ICS a Lleida ha estat de 198.680.939,20 €. D’aquest 

import, un 97,23% correspon a ingressos provinents del Servei Català de la Salut (CatSalut) com a 

contrapartida a l’activitat assistencial que duen a terme els seus centres i que queda fixada en el 

Contracte programa. Cal destacar que, per primera vegada, dins els ingressos provinents del CatSalut 

s’incorpora la compra de medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA) com a ‘venda de 

prestació de serveis’ (capítol 3 del pressupost d’ingressos), en lloc de com a ‘transferències corrents’ 

(capítol 4 del pressupost d’ingressos). 

Una aportació molt menor, del 2,77%, són ingressos 

per prestacions sanitàries a tercers obligats al 

pagament i altres ingressos i transferències per 

prestacions no assistencials. 

Al llarg de l’any, aquest pressupost inicial ha 

incorporat modificacions per l’import de 33,89 M€, 

entre les quals destaquen: 

 Les transferències del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda per al 

finançament addicional de l’1% d’increment retributiu (1,37 M€) i la devolució parcial de la paga 

extraordinària de 2012 (2,29 M€). 

 Les transferències del CatSalut en concepte de major despesa assolible (9,4 M€). 

 L’augment d’ingressos propis de l’ICS, perquè el CatSalut ha incorporat la compra d’MHDA (15,28 

M€) i per la venda de serveis assistencials a tercers obligats al pagament-no CatSalut (7,79 M€). 

 Les diverses generacions de crèdits derivades d’ingressos finalistes per un total d’1,25 M€, entre 

les quals destaquen els ajuts i subvencions de la Diputació de Lleida (1,1 M€). 

 Les reassignacions entre diferents gerències territorials per l’import de -3,5 M€. 

Per la seva banda, el tancament pressupostari de la despesa de la Gerència Territorial de l’ICS a Lleida 

de l’exercici 2017 ha estat de 232,12 M€. Això ha suposat una liquidació de 0,46 M€, per sota del sostre 

màxim de despesa autoritzat. 

 

Més activitat assistencial 
Cal destacar que aquest resultat s’ha obtingut tot i l’increment dels nivells d’activitat assistencial, fet que 

ha contribuït a la reducció de les llistes d’espera. Així mateix, s’ha enregistrat estalvi en el marc del 

projecte de compres agregades, s’han assolit els compromisos laborals d’increment de les retribucions, 

els creixements vegetatius per carreres professionals i antiguitats, l’increment de dies de vacances i de 

lliure disposició i les recurrències de noves accions engegades l’exercici 2016, amb impactes tant en 

despesa de personal com en compres de béns i serveis. 

Capítol 1 

En comparació amb l’any anterior, al llarg de 2017 s’ha produït un augment de la despesa de personal 

per diversos motius: el retorn del 34,42% de la paga extra de 2012, el pagament de l’1% de l’increment 

retributiu aprovat pel govern estatal, la concessió de jornades completes amb recurrències per al 2017, 

l’augment de l’atenció continuada i les substitucions per recuperacions d’activitat derivades d’actuacions 

iniciades el 2016 (despeses recurrents). També hi ha hagut un augment de les bases de cotitzacions a 

la Seguretat Social. 

Igualment, s’ha incorporat la despesa meritada derivada dels fons per l’Índex socioeconòmic compost i 

la despesa meritada derivada dels fons d’incapacitat temporal en atenció primària, i els plans de xoc 

hospitalaris i noves accions 2017 pels valors reals. 
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Capítol 2 

La despesa en béns corrents i serveis ha experimentat un augment el 2017 motivat per l’increment de 

l’activitat assistencial (material fungible sanitari, reactius, pròtesis, instrumental, etc.), l’increment dels 

costos estructurals del servei (conservació i reparacions, subministraments energètics, neteja, 

bugaderia, menjador, etc.) i la despesa associada al Pla de xoc hospitalari, així com les noves accions 

de 2017. 

Quant a la farmàcia, l’evolució incremental de la despesa en agents antineoplàstics i 

immunomoduladors, juntament amb els abonaments aplicats el 2017 per als antivirals, fan que l’evolució 

de la despesa per compra en farmàcia presenti una lleugera baixada respecte de l’exercici anterior. 

Capítol 6 

La Gerència Territorial de l’ICS a Lleida ha invertit un 

total de 2,61 M€ en obres i equipaments als seus 

centres i serveis durant l’exercici 2017. A aquest import 

s’han de sumar les actuacions del Pla d’inversions de la 

Diputació de Lleida i del Servei Català de la Salut 

(CatSalut). 

La xifra fa referència a inversions amb finançament de la Diputació de Lleida (obra i equipament UCI de 

l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida) i altres amb finançament a càrrec del pressupost de 

l’ICS destinades a infraestructures (53,44%), equipament (44,16%) i mobiliari (2,40%). 

 

20 hospitals del sector públic i concertat fan la primera 
compra conjunta de medicaments en què participa tot el 

sector sanitari públic català 
L'ICS i el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), mitjançant el seu servei agregat de 

contractacions administratives (SACAC-CSC), han realitzat per primer cop una compra conjunta de 

medicaments per al tractament de l'hepatitis C, a través de la fórmula de l'acord marc. 20 hospitals -8 de 

l'ICS i 12 del SISCAT- s'han sumat a aquesta compra que, en total, ha estat de 94 milions d'euros 

(sense IVA) i que suposarà una major eficiència per al sistema. El passat 15 de febrer es va publicar 

l'anunci de licitació de l'expedient a la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya. En el 

marc de la normativa vigent en termes de contractació pública, en aquesta ocasió s'ha aprofitat la 

possibilitat de mancomunar-se (sumar diferents entitats amb un objectiu comú). Les estratègiques de 

compra agregada han permès que tant el CSC com l'ICS hagin estalviat al voltant d'un 20% de despesa 

als seus centres. 

Les dues entitats, CSC i ICS, són públiques i amb iniciatives com aquesta reforcen l'eficiència en aquest 

àmbit. En aquest sentit, l'impacte dels nous fàrmacs en el pressupost sanitari és en aquests moments i 

serà a mitjà termini un gran repte per al sistema sanitari, ja que la seva aportació en millores de salut va 

lligada a uns alts costos associats. L'aplicació de l'economia d'escala a través d'aquestes sinergies 

genera estalvis econòmics directes i la minimització de les càrregues administratives. 

L'hepatitis C és un problema social i de salut pública. En els últims anys, s'han desenvolupat nous 

medicaments que milloren de manera molt important els resultats i que suposen un canvi dràstic en el 

pronòstic dels malalts. Aquesta situació comporta un impacte pressupostari alt que, a través 

d'estratègies de contractació conjunta, es pot minimitzar. Amb aquest objectiu, l'ICS i el CSC han 

realitzat la seva primera experiència de compra mancomunada. 
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L’Institut Català de la Salut 
és l’empresa pública de serveis de salut 

més gran de Catalunya, 
amb més de 40.000 professionals 

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