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CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITALARI DE VIC 

       

Institució: HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC 

       
Línia de servei: Serveis assistencials   

       

Unitats proveïdores: 
Servei de Ginecologia i Obstetrícia - Dra. Assumpta Colomer – 
acolomer@chv.cat 

 HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 
 

ALTRES PROVEIDORS PROVES COMPLEMENTÀRIES 

 
 

 

       

 Obstetrícia   

       

INTERNAMENT    

           

HOSPITALITZACIÓ  

Inclou  les activitats i procediments habituals bàsics a que és sotmesa una pacient 
gestant o puèrpera ingressada per al tractament de la patologia obstètrica: 
tractament de la patologia obstètrica en general. Assistència al part vaginal o 
cesària. Atenció al nounat o puerperi. 

 
Hospital Clínic: parts pretermes de menys de 35 setmanes. Gestants 
de risc molt alt. 

       

AMBULATORI    

          

CONSULTES EXTERNES  

Procediments assistencials propis de l’obstetrícia en l’àmbit ambulatori. Atenció a 
totes les gestants de risc baix o mitjà entre les 35 i 36 setmanes. 
Consulta específica de risc obstètric. Seguiment de les dones gestants amb 
patologia associada o amb antecedents obstètrics desfavorables. 
Consulta específica d’esterilitat. 
Consulta específica de sòl pèlvic 

 

Hospital Clínic 
Pacients amb risc obstètric molt alt: gestant diabètica amb 
complicacions. Gestant amb cardiopatia 
Ecografia obstètrica amb algunes tècniques invasives: cordocentesi. 
 
Hospital Vall Hebrón  
Sospita cardiopaties congènites eco 

       

PROVES COMPLEMENTÀRIES  

Diagnòstic prenatal. Tècnica de l’amniocentesi, biòpsia de cori. 
Ecografia obstètrica. Exploració mitjançant ultrasons de la pacient obstètrica per 
a l’estudi de l’anatomia embrionària i fetal normal, placentació, malformacions 
fetals, biometries i creixement, estudi Doppler fetal i ecografia de 2n trimestre .Eco 
4D si es creu convenient 
Estudis cardiotocogràfics. Control del batec cardíac fetal i de la dinàmica uterina, 
per a l’estudi del benestar fetal a partir de les 40 setmanes de gestació i durant el 
treball de part. 
 

 
Hospital Clínic. Ecografia obstètrica amb algunes tècniques 
invasives: cordocentesi. 

 

URGÈNCIES / UNITAT OBSERVACIÓ  
Consultors de patologia ginecològica/obstètrica urgent i seguiment si s’escau a 
Observació d’aquests pacients 
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Ginecologia  

 
       

INTERNAMENT    

         

HOSPITALITZACIÓ  

Inclou  les activitats i procediments habituals bàsics a que és sotmesa una pacient 
ingressada per a l’estudi i/o tractament de la patologia ginecològica: tractament de 
la patologia mèdica ginecològica. Cirurgia de patologia benigna i maligna de 
genitals interns i externs. Cirurgia de la incontinència urinària femenina. Cirurgia 
del prolapse uterí. Cirurgia endoscòpica (laparoscòpia i histeroscòpia). Cirurgia 
laparoscòpica del càncer d’endometri. Linfadenectomia oberta i laparoscòpica 

 
Hospital Clínic. Cirurgia oncològica alta especialització d’òrgans 
genitals  
 

       

AMBULATORI    

       

CIRURGIA AMBULATÒRIA  

CIRURGIA MAJOR AMBULATÒRIA: Procediments quirúrgics que es duen a 
terme sense ingrés convencional de la pacient. Patologia mamària. Laparoscòpia 
diagnòstica i per esterilització. Conització de cèrvix. Patologia de la vulva. 
Curetatges ginecològics. Histeroscòpies terapèutiques: per al tractament de la 
patologia de la matriu (resecció de miomes mucosos, polipectomia, ablació de 
l’endometri, Resecció tàbics uterins). Cirurgia laparoscòpica de patologia anexial . 
Realització IVE. 
 
CIRURGIA MENOR AMBULATÒRIA. Procediments d’exèresi de baixa 
complexitat i baix risc amb anestèsia local/regional o general: aspirats d’endometri, 
biòpsies de lesions vulvars i vaginals, nòduls de mama. 
 
 
  

  

         

CONSULTES EXTERNES  
Procediments assistencials propis de la ginecologia en l’àmbit ambulatori. Inclou 
les primeres visites derivades pel metge de capçalera. Programa d’atenció a la 
dona i altres especialitats i les visites successives postoperatòries i de seguiment 

 
Hospital Clínic. Estudis d’esterilitat-infertilitat que necessiten de 
tècniques diagnòstiques i tractaments específics (ex: FIV) 

       

PROVES COMPLEMENTÀRIES  

Histeròscopia diagnòstica. Tècnica que utilitza un sistema de fibra òptica per al 
diagnòstic i tractament de les malalties de la matriu. Per al diagnòstic d’algunes 
patologies de l’úter, sovint és realitzada amb anestèsia local, associant-se a una 
biòpsia i/o extracció de pòlips de l’endometri. 
Ecografia ginecològica.  Utilització dels ultrasons per al diagnòstic i seguiment 
de la patologia dels genitals interns femenins. Inclou l’ecografia transvaginal i 
l’abdominal. 

 

 
ALTRES PROVEÏDORS   (proves complementàries) 

 
 
Consultori Bayés :. Urodinàmies. 

 

URGÈNCIES / UNITAT OBSERVACIÓ  
Consultors de patologia ginecològica/obstètrica i seguiment si s’escau a 
Observació d’aquests pacients 

  

 

 
 

 

 

  

 



  
  
 CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITALARI DE VIC 

       

Institució: HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC  

       
Línia de servei: Serveis assistencials   

       

Unitats proveïdores: Servei de Pediatria - Dra Meritxell Torrabías – mtorrabias@chv.cat 
 HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 

 
ALTRES PROVEIDORS PROVES COMPLEMENTÀRIES 

       
       
       

INTERNAMENT    

       

HOSPITALITZACIÓ  

Inclou  totes les activitats i procediments habituals en un nounat / lactant o infant 
ingressat per al tractament integral de la seva situació clínica.  
Utilització de CPAP en nadons amb distrés respiratori. 
Oxigenoteràpia d’alt flux en el tractament de les bronquiolitis. 
 
Cirurgia pediàtrica 
 
Neonatologia (nivell I-IIA) Nounats a partir de les 35 setmanes de gestació i els 
nounats a qui durant l’embaràs no es detecti cap patologia que suposi l’ingrés en una 
UCI. Reanimació a sala de parts i quiròfan. Estabilització de problemes neonatals no 
esperats amb habilitat per estabilització cardiorespiratòria de patologia subsidiària 
d´ingrés a Uci, prematurs greus, petits per edat gestacional extrems, etc, previ al 
trasllat. 
Inclou l’aplicació dels programes de detecció precoç neonatal: cribratge de 
metabolopaties, hipotiroïdisme, fenilcetonúria, fibrosi quística, hipoacúsia, 
cardiopaties congènites, hiperbilirrubinèmia. 
Fototeràpia contínua 
 
 
 

 

Hospital Sant Joan de Déu, Hospital Vall d´Hebron, Hospital Clínic, 
Hospital Parc Taulí i Hospital Sant  Pau.  
Pacients aguts que requereixen un nivell superior (UCI pediàtrica i 
neonatal), neurocirurgia. 
Patologia neonatal (prematuritat i patologia greu), traumatismes cranials 
greus i nens amb necessitat d’atenció a la unitat de cures intensives.  
Hospital de Sant Joan de Déu. Patologia oncològica, cirurgia ortopèdica, 
EEG. 
Fundació Puigvert. Patologia renal (estudis complexos i procediments 
quirúrgics) i patologia urològica: alteracions de les vies urinàries i renals. 
Hospital Vall d´Hebron: patologia cardíaca complexa 
CETIR: RMN amb anestèsia (< 6 anys) 
Parc Taulí: Monitorització d´apnees. 
 

       

       

AMBULATORI    

       

CIRURGIA MAJOR AMBULATÒRIA 
 

 
Cirurgia pediàtrica de processos no complexos, herniorràfia, criptorquídees, 
circumcisió 
Frenetomies sublinguals 

 
Hospital Parc Tauli: Procediments quirúrgics de cirurgia general 
complexos 

       
 
 
 
 

CONSULTES EXTERNES 

 

 

 

 
 

 

Procediments assistencials propis de la pediatria en l’àmbit ambulatori. Inclou les 
primeres visites en menors de 15 anys derivades pel pediatre d’atenció primària i 
altres especialistes i les visites successives per al seguiment i tractament de les 
malalties pediàtriques en tots els pacients menors de 15 anys, o fins a 18 anys si són 
malalties cròniques.  
Subespecialitats: 
d’al·lèrgia, pneumologia, endocrinologia, neurologia de baixa complexitat, 
gastroenterologia, nefrologia, cardiologia infantil, neonatologia, infeccioses. 
 

 

Hospital Vall d’Hebron / Parc Taulí: Al·lèrgia: pautes de 
dessensibilització, polisomnografia. Pneumologia. Fibrosi quística, 
bronquièctasis, pneumotòrax recidivants.  
Vall d´Hebró: Cardiologia. Cardiopaties congènites 
Hospital de Sant Joan de Déu-Neurologia. Patologia complexa, 
epilèpsies greus.  
Vall d´hebró/Parc Taulí/St Joan de Déu: Infusió subcutània contínua 
d´insulina. 
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PROVES COMPLEMENTÀRIES  

Pneumologia pediàtrica:  test de la metacolina. Pricks intradèrmics betalactàmics. 
Espirometries basal i postexercici.  
Electromiografia (EMG): estudi de la conducció nerviosa.  
Determinació hemoglobina glicosilada en sang capil·lar.  
Monitorització contínua subcutània de glucosa 
Cribratge hipoacúsia neonatal. 
Ecografia pediàtrica 
Dermatoscòpia 
Sedació amb oxid nitrós per procediments 
Endoscòpies digestives esofagogastroduodenal i colonoscòpies 

 

Hospital Clínic.. Estudis gammagràfics. EMG complexos  
HospitalSant Joan de Déu: EEG, Potencials evocats (auditius o 
visuals), polisomnografies. Estudis genètics  
Fundació Puigvert/Vall d´hebron:  Urodinàmies, gammagrafia renal, 
litotricia 
CETIR: RMN amb sedació, densitometries. 
 
 
 

       

HOSPITAL DE DIA  

Immunoteràpia al.lèrgia 
Profilaxis d´infecció neonatal per VRS amb anticossos monoclonals  
Frenetomies en anquiloglóssia. 
Proves de provocació oral a aliments i medicaments 
Recanvi gastrostomia/traqueostomia 
Recollida mostres de suc gàstric per estudi tuberculosi 
Tècniques en pacient amb discapacitat que requereix sedació (ex. Analítica de 
sang) 
Administració medicació endovenosa (ferro) 

  

 
 

URGÈNCIES / UNITAT OBSERVACIÓ  
Consultors de patologia pediàtrica i seguiment si s’escau a Observació d’aquests 
pacients 

  

  



 
 

CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITALARI DE VIC 
       

Institució: HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC  

       
Línia de servei: Serveis assistencials   

       

Unitats proveïdores: 
Servei d’Anestesiologia i Reanimació – Dra. Marta Lacambra – 
mlacambra@chv.cat  

 HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 
 

ALTRES PROVEIDORS PROVES COMPLEMENTÀRIES 
HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA        

INTERNAMENT    

       

BLOC QUIRÚRGIC  

Vigilància anestèsica i postanestèsica dels pacients: comprèn l’acte anestèsic i la 
recuperació postanestèsica (sala de recuperació). Tècniques anestèsiques: 
anestèsia general, anestèsia regional i vigilància monitoritzada. Població adulta i 
pediàtrica, tots els riscs ASA. Maneig via aèria fibrobroncoscòpia (FBG). Tècniques 
de Target controlled infusion (TCI) i monitoratge profunditat anestèsica i relaxació 
muscular. Reanimació postquirúrgica (mentre la UCI tingui ocupació del 100 % 

 
 
 

       

BLOC OBSTÈTRIC  
Atenció anestèsica al part i altres procediments analgèsics i de reanimació lligats 
al part. Tècniques anestèsiques: anestèsia regional i anestèsia general. 
Reanimació avançada neonatal. Reanimació materna 

 
 
 

       

SUPORT HOSPITALITZACIÓ  

Valoració anestèsica de pacients quirúrgics diferits. Atenció a complicacions 
postoperatòries. Atenció a pacients amb tècniques especialitzades d’analgèsia 
postoperatòria, analgèsia controlada pel pacient (PCA). Inserció vies venoses 
centrals i puncions lumbars. 

 
 
 

       
AMBULATORI    

       

CCEE 
VISITA 

PREANESTÈSICA 
 

Valoració de pacients candidats a procediments diagnòstics o terapèutics amb 
intervenció de l’anestesiòleg.  
Aplicació d’escales de risc i inclusió en el circuit quirúrgic més apropiat (cirurgia 
amb ingrés a l’hospital, circuit de cirurgia ambulatòria).  
Premedicació pacient. 

  

       

SUPORT A URGÈNCIES  
Atenció del pacient politraumàtic greu i del traumàtic cranial greu. Maneig de la via 
aèria difícil. Personal acreditat com a instructors pel Consell Català de ressucitació. 
Inserció vies venoses centrals i puncions lumbars. 

  

     

ALTRES ACTIVITATS AMBULATÒRIES  

Programes de CMA. Selecció de pacients i de la tècnica anestèsica. Control de 
la recuperació immediata (sala de despertar) i retardada (UCSI). Alta dels pacients 
segons protocols. 
Vigilància i sedació en procediments diagnòstics i terapèutics fora de 
quiròfan: endoscòpia digestiva, CREP, teràpia electroconvulsiva (TEC) i 
procediments a radiodiagnòstic. 
Tractament del dolor agut, crònic i sever. Infiltracions espai epidural,infiltracions 
caudals,articulacions sacroilíaques, facetàries, quadrat lumbar,múscul piramidal, 
punt trigger, supraescapular, trigemin,interescalènic,femoral, tunelització de 
catèters peridurals, cateterisme intradural, estimulació nerviosa transcutània 
(TENS), iontoforesi. Bloquejos pronòstics previs a l’ablació per radiofreqüència. 
Suport HSC tractament pal·liatiu del dolor. 
 

 
Hospital Clínic. Tractament i control del dolor  complex. Col·locació de 
neuroestimuladors. 

        

 

 

 

 

   

 
  



 
 

CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITALARI DE VIC 
       

Institució: HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC 

       
Línia de servei: Serveis assistencials   

       

Unitats proveïdores: Unitat Clínica de Dolor – Dra. Mercè Jimenez – mjimenez@chv.cat 

 HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 
 

ALTRES PROVEIDORS PROVES COMPLEMENTÀRIES 

 
 

 

       
       

INTERNAMENT    

           
         

HOSPITALITZACIÓ  
IC de dolor a ingressats  
Infiltracions urgents d’hèrnies discals ingressats i dolors invalidants (seguiment 
ambulatori) 

  

       

AMBULATORI    

       

CLINICA DEL DOLOR  

Visites, seguiment telefònic,  tractament mèdic individualitzat , TENS, Iontoforesi 
Perfusions i.v.,Aplicació de pegat de Qutenza, Bloquejos nerviosos perifèrics  i 
craniofacials, bloquejos nerviosos de plexes, alguns bloq. Centrals, Infiltrac. 
Epidurals (lumbars, toràciques), bloquejos facetars  radiodirigits (lumbars, toràcis, 
cervicals), bloquejos de grans articulacions  (Eco- RX), bloq. Miofascials de grans 
músculs, infiltracions Ptos trigger, infiltració botox, alguns bloquejos simpàtic, 
bloqueig selectiu d’arrels, radiofreqüència facetar, algunes radiofreqüències de 
nervis perifèrics  
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 CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITALARI DE VIC 

       

Institució: HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC 

       
Línia de servei: Serveis assistencials   

       

Unitats proveïdores: Unitat d’Intervencionisme – Dr. Jordi Serrat – jserrat@chv.cat 

 HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 
 

ALTRES PROVEIDORS PROVES COMPLEMENTÀRIES 

 
 

 

       
       

INTERNAMENT    

           
         

HOSPITALITZACIÓ  

Endoscòpia digestiva adults i pediàtrics. 
Teràpia electroconvulsiva 
Procediments intervencionistes urològics 
Procediments intervencionistes ginecològics 
Procediments intervencionistes a pneumologia 
Procediments intervencionistes a hematologia 
Cardioversions elèctriques 
 

  

       

AMBULATORI    

       

INTERVENCIONISME  

Endoscòpia digestiva adults i pediàtrics. 
Teràpia electroconvulsiva 
Procediments intervencionistes urològics 
Procediments intervencionistes ginecològics 
Procediments intervencionistes a pneumologia 
Procediments intervencionistes a maxil.lofacial 
Procediments intervencionistes a hematologia 
Cardioversions elèctriques 
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 CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITALARI DE VIC 

       

Institució: HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC  

       
Línia de servei: Serveis assistencials   

       

Unitats proveïdores: 
 
Servei d’Urgències – Dra. Marta Exposito – mexposito@chv.cat  

 
 

 HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 
 

ALTRES PROVEIDORS PROVES COMPLEMENTÀRIES 

       

URGÈNCIES    

       

Atenció a les urgències  

▪ Disponibilitat de triatge per gravetat les 24 h, tots els dies de l’ any.   (sistema 
MAT amb nivells de 1 a 5). 
▪ Servei físic adequat  per donar atenció urgent a pacients adults i pediàtrics les 24 
hores del dia, tots els dies de l’ any.   
▪ Garanteix l‘atenció integral assistencial. Inclou presència de professionals 
urgenciòlegs propis del servei d’urgències,  per l’atenció de les  patologies  
mèdiques ; a més de professionals de  pediatria, obstetrícia-ginecologia, cirurgia i 
traumatologia i  psiquiatria  per l’atenció específica dels  motius de consulta segons 
la seva cartera de serveis  i suport d’altres especialitats del CHV : anestesia, cures 
intensives durant 24h; i altres especialitats en jornada ordinària. 
▪ Disposa de sistema d’activació dels codis IAM, ictus, sepsis i pacient 
politraumàtic 
▪ Assegurar la continuïtat del procés assistencial.  
▪ Es divideix en diferents àrees operatives durant les 24h:  
Àrea Nivell I :  
Atenció de pacients amb nivell de gravetat del sistema MAT 3, 4 i 5, amb boxes 
per  l’atenció de pacients mèdico-quirúrgics, psiquiàtrics, pediàtrics i  de 
traumatologia. 
Àrea Nivell II :  
Atenció  de pacients amb nivell de gravetat  MAT 1, 2 i 3,  amb box específic dotat  
de telemedicina per l’atenció  de malalts amb “codi ictus, boxes per  l’atenció de 
pacients mèdico-quirúrgics, psiquiàtrics, pediàtrics i  de traumatologia. 
Sala d’emergència per l’atenció de les urgències crítiques com aturada 
cardiorespiratòria, insuficiència respiratòria molt greu amb necessitat 
d’intubació/VM o politraumatisme greu.  
Àrea d’observació. Àrea específica destinada al seguiment i observació de 
l’evolució de certes patologies amb una durada màxima de 24 hores. 
Servei d’Emergències Mèdiques (SEM). Suport Vital Avançat (SVA) Ofereix 
atenció a les emergències mèdiques extrahospitalàries de la nostra comarca, 
mitjançant el desplaçament des del centre hospitalari d’una ambulància 
medicalitzada amb personal capaç de fer front a situacions mèdiques crítiques. De 
col·laborar com a serveis mèdics en les catàstrofes i amb capacitat per donar 
suport vital avançat . L’equip que es mobilitza està format per un metge, una 
infermera  i un tècnic de transport sanitari.  
També fan transport  interhospitalari (secundari) coordinat per la central SEM. 

 

CECOS ,  SEM  :  centres de cordinació de ”codi ictus”, “codi IAM”, “codi 
pacient politraumàtic” i “codi sèpsia” 
 
Hospitals de tercer nivell: Hospital Clínic, Hospital de la Vall d’Hebron, 
Hospital Bellvitge, Hospital de Sant Pau. Traumatismes toràcics greus. 
Traumatismes craneoencefàlics tributaris valorats per neurocirurgia o amb 
procediment quirúrgic tributari d’hemodinàmia cerebral.  Politraumàtic amb 
necessitat de cirurgia toràcica i/o neurocirurgia. Cremats per sobre del 10% 
de la superfície corporal. Patologia crítica en nens. Intoxicacions greus 
amb afectació hepàtica o edema cerebral greu. Ingesta de càustics 
tributària de cirurgia esofàgica o toràcica. 
 
Hospital Vall d’Hebron. Tractament fibrinolític de l’ictus mitjançant 
tecnologia de telemedicina, tractament intervencionista del codi IAM 
 
Hospital Clínic: Tractament resta de cardiopatia isquèmica tributària de 
cateterisme i/o ACTP, cirurgia toràcica o complicacions; i protocols 
concrets de patologies quirúrgiques acordats. 
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CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITALARI DE VIC 
 

Institució: HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC  

       
Línia de servei: Serveis assistencials   

       

Unitats proveïdores: UNITAT DE CURES INTENSIVES (UCI) – Dr. José Luis Lopera - jlloperac@chv.cat 
 HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 

 
ALTRES PROVEIDORS PROVES COMPLEMENTÀRIES 

 
 

HOSPITALITZACIÓ  

Inclou totes les activitats i procediments habituals per donar atenció al pacient crític 
(pacient amb disfunció  actual o potencial  d’un o varis òrgans , que representen 
una amenaça  per la vida, i son susceptibles de recuperació)  les 24 hores del dia, 
tots els dies de l’any.  Inclou el monitoratge, diagnòstic, suport de les funcions vitals  
compromeses i el tractament  de les malalties subjacents.  
Inclou :  
Sistema cardíac: Síndrome coronària aguda amb o sense elevació del ST. Xoc 
cardiogènic. Arítmies cardíaques que requereixen  monitoratge  i intervenció. 
Fallida cardíaca congestiva amb insuficiència respiratòria i/o necessitat de suport 
hemodinàmic. Emergències hipertensives. Taponament cardíac amb inestabilitat 
hemodinàmica. Bloqueig cardíac complert. Parada cardíaca. Xoc sèptic 
Sistema respiratori:  Insuficiència respiratòria amb necessitat de ventilació 
mecànica invasiva i no invasiva.  Embòlia pulmonar amb inestabilitat 
hemodinàmica. Deteriorament respiratori progressiu. Necessitat de cures 
/infermeria  no disponibles en plantes d’hospitalització  convencional. Hemoptisi 
massiva (estabilització inicial) 
Sistema neurològic: Ictus isquèmic agut sense indicació de neurocirurgia. 
Fibrinòlisi. Coma metabòlic, tòxic o anòxic. Hemorràgia intracranial  o 
subaracnoidea sense indicació de neurocirurgia / radiologia intervencionista. 
Meningitis amb alteració de l’estat mental o compromís respiratori. Malalties del 
sistema  nerviós central o neuromuscular amb deteriorament neurològic o 
respiratori. Estatus epilèptic. Mort cerebral o potencial mort cerebral en pacients 
pel tractament de suport en espera de possible donació d’òrgans . 
Intoxicacions: Per drogues amb inestabilitat hemodinàmica. Ingestió de drogues 
amb alteració significativa del nivell de consciència  i protecció inadequada de la 
via aèria. Convulsions. 
Alteracions gastrointestinals: Hemorràgia gastrointestinal amb compromís vital: 
hipotensió, sagnat actiu, angina, comorbilitat. Pancreatitis aguda greu. Perforació 
esofàgica o visceral. 
Alteracions endocrines: Cetoacidosi diabètica amb inestabilitat hemodinàmica, 
alteració de l’estat mental, Insuficiència respiratòria  o acidosi greu. Tempesta 
tiroïdal o coma mixedematós amb inestabilitat hemodinàmica. Estat hiperosmolar 
amb coma o inestabilitat hemodinàmica. Hipercalcèmia greu  amb alteració estat 
mental o inestabilitat hemodinàmica. Hipo o hipernatrèmia  amb convulsions o 
alteració neurològica. Hipo o hipermagnesèmia  amb compromís hemodinàmic o 
arítmies. Hipo o hiperpotassèmia amb debilitat muscular o arítmies. Hipofosfatèmia 
amb debilitat muscular. 
Cirurgia: pacients postquirúrgics  que precisin suport hemodinàmic  o respiratori o 
cures infermeria  continuats.   
Miscel·lània : Sèpsia greu. Insuficiència renal amb una disfunció orgànica 
associada. Monitoratge hemodinàmic, Cremats lleus < al 9%. Ofegament. 
Hipohipertèrmia. Estudi hemodinàmic intravascular. (Catèter Swan-Ganz). 
Tècniques contínues de tractament substitutiu renal en el pacient crític. 
 

 

Centres de ccordinació de”codis ictus”, “codi IAM”, “codi pacient 
politraumàtic” i “codi sèpsia” 
Hospitals de tercer nivell: Hospital Clínic, Hospital Vall d’Hebron,, 
Hospital Bellvitge  Hospital de Sant Pau. Traumatismes toràcics 
greus. Traumatismes craneoencefàlics tributaris valorats per un 
neurocirurgià o procediment quirúrgic tributari d’hemodinàmia cerebral. 
Politraumàtic amb necessitat de cirurgia toràcica i/o neurocirurgia. 
Cremats per sobre del 10% de la superfície corporal. Patologia crítica en 
nens. Nefrologia. Tècniques contínues i plasmafèresi. 
 
Hospital Clínic: Tractament de  la cardiopatia isquèmica tributària de 
cateterisme i/o ACTP, cirurgia toràcica i complicacions 
 
Fundació Puigvert o altres centres, si s’escau. 
Hemoperfusió (tècnica per a l’eliminació de tòxics, fàrmacs que no 
s’hemodialitzen, intoxicació per bolets…) 
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 CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITALARI DE VIC 

       

Institució: HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC  

       
Línia de servei: Serveis assistencials   

       

Unitats proveïdores:  Servei de Cirurgia General – Dra. Helena Vallverdú – hvallverdu@chv.cat   
 HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 

 
ALTRES PROVEIDORS PROVES COMPLEMENTÀRIES 

    

INTERNAMENT    
 

       

HOSPITALITZACIÓ  

Inclou totes les activitats i procediments habituals a que és sotmès un pacient 
ingressat des d’urgències o programat, per l’estudi i tractament integral dels 
processos mèdics o quirúrgics de la cirurgia general, 
 

 Cirurgia general i de l’aparell digestiu. 
Patologia i cirurgia gastro-intestinal benigna i neoplàsica. Cirurgia gàstrica, del 
budell prim, còlon i recte.  Tumors de l’estroma gastrointestinal (GIST). Malaltia 
inflamatòria intestinal. Patologia de la vesícula i vies biliars, del fetge i pàncrees. 
Cirurgia esofàgica no neoplàsica. Proctologia i patologia del terra de la pelvis. Cura 
d’estomes intestinals.   Paret abdominal i hèrnies. Cirurgia endocrina benigna i 
neoplàsica: tiroides i paratiroides.  
 
Cirurgia Bariàtrica 
 
Cirurgia laparoscòpia i mínimament invasiva: es practica en operacions de la 
vesícula biliar i vies biliars, dels refluxos esofàgics, hèrnies hiatus esofàgic, cirurgia 
del còlon, apèndix i recte. Cirurgia endoscòpica transanal: TAMIS i TaTME. 
Cirurgia abdominal d’urgències 
 
Cirurgia oncològica d’alta complexitat: neoplàsia recte, neoplàsia gàstrica. 
Altres cirurgies oncològiques. 
 
Patologia urgent: Abdomen agut, diverticulitis, pancreatitis, apendicitis , 
colecistitis, perforacions intestinals, abscessos abdominals, oclusions intestinals. 
sèpsia d’origen abdominal. Hemorràgia digestiva alta i baixa. Proctologia 
d’urgències. Pneumotòrax. Fractures costals. Politraumatismes toràcic i 
abdominal.  
 
Altres: Patologia esplènica,  biòpsia d’adenopaties, tumoracions de parts toves.  
Col·locació de catèters per diàlisis peritoneal. Accessos venosos centrals. 
Tractament abdomen obert i teràpia de pressió negativa. 
 

 

Hospital Clínic:  
 
Cirurgia oncològica per terciarisme:  pàncrees i via biliar, cirurgia 
hepàtica i metàstasis, cirurgia esofàgica i carcinomatosis.  
Derivació per especialitat: Cirurgia toràcica.  
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AMBULATORI       

 

 
      

CIRURGIA AMBULATÒRIA  

Procediments quirúrgics que es duen a terme sense ingrés convencional del 
pacient. 
 
Cirurgia major ambulatòria (CMA): procediments quirúrgics terapèutics o 
diagnòstic de mitjana/moderada  complexitat que es practiquen amb anestèsica 
general, loco-regional o local, amb o sense sedació en pacients que el mateix dia 
poden tornar al seu domicili després d’un període d’observació. 
Hernia engonal, umbilical i ventral.  
Cirurgia proctològica. Quist sacre. Biòpsia d’adenopaties. Tumoracions de partes 
toves 
Colecistectomia 
Catèter peritoneal. 
 
Cirurgia menor ambulatòria: procediments quirúrgics de menor complexitat, de 
baix risc, i de curta durada, en teixits superficials o fàcilment accessibles, 
habitualment realitzats amb anestesia local.  
Cirurgia de parts toves 
Procediments diagnòstics com PAAF i biòpsies. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

CONSULTES EXTERNES  

Procediments assistencials propis de les malalties quirúrgiques en l’àmbit 

ambulatori  
 
Primeres visites derivades pel metge de capçalera, altres especialistes o del 
servei d’urgències  
 
Visites successives. Controls postoperatoris, seguiment i estudis de proves 
complementàries per al diagnòstic. 
 
Consulta infermera quirúrgica: Consulta d’estomes orientada al seguiment i 
educació del pacient amb ostomia. Marcatge preoperatori d’estomes. Fast-track en 
cirurgia colorectal. 

  

       

PROVES COMPLEMENTÀRIES  

Gabinet proctològic 
 
Ecografia endoanal i endorectal: Prova d’imatge que mitjançant la introducció 
d’una sonda a través de l’anus permet poder estudiar les malalties benignes i 
malignes del recte i canal anal 
 
Anuscòpia. Rectoscòpia: examen que permet explorar el canal anal i la part més 
distal del recte. 

 

 

Hospital Clínic: Estudis gammagràfics. pHmetria i manometria 
d’esòfag, manometria anal, càpsula endoscòpica, ecoendoscòpia i 
CPRE colangiopancreatografia retrògrada 
  

 
ALTRES PROVEÏDORS (Proves complementàries) 

 
 
H. Olot :  estudis funcionals (pHmetria i manometria digestiva) 

       

URGÈNCIES / UNITAT OBSERVACIÓ  
Consultors de patologia quirúrgica urgent i seguiment si s’escau a Observació 
d’aquests pacients 

  

  



 

CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITALARI DE VIC 
       

Institució: HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC  

       
Línia de servei: Serveis assistencials   

       

Unitats proveïdores: Servei de Cirurgia General – Dra. Helena Vallverdú – hvallverdu@chv.cat 
 

 HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 
 

ALTRES PROVEIDORS PROVES COMPLEMENTÀRIES 

    

 Cirurgia Màxil·lo Facial    

 

INTERNAMENT  

       

HOSPITALITZACIÓ  

Inclou totes les activitats i procediments habituals a que és sotmès un pacient 
ingressat des d’urgències o programat, per l’estudi i tractament integral dels processos 
mèdics o quirúrgics de  la cirurgia màxil·lo facial. 
 
 
Cirurgia màxil·lofacial. Cirurgia de mitjana i baixa complexitat: exèresi quist de 
tiroglòs, exèresi tumors, glàndula salivar menor, parotiroïdectomia, submaxil·lectomia 
i exèresi de quist branquial 
 

 

  
 
Cirurgia màxil·lofacial. Hospital Clínic. 
 

- Cirurgia reparadora extensa posttraumàtica i 
oncològica (neoplàsies en protocol N-III) 

- Traumatologia facial. 
- Patologia de l’articulació temporomandibular. 
- Sialoendoscopia diagnòstica-terapèutica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AMBULATORI       

       

CIRURGIA AMBULATÒRIA  

Procediments quirúrgics que es duen a terme sense ingrés convencional del 
pacient: 
CIRURGIA MAJOR AMBULATÒRIA (CMA). Procediments quirúrgics de mitjana i 
moderada complexitat i baix risc amb anestèsia local/regional o general. 
 
Cirurgia maxil·lofacial. Exodòncia cordal, quist mandibular i maxil·lar, 
miscel·lània de cirurgia oral menor. Fre labial superior i  lingual. 
 
CIRURGIA LOCAL. Procediments exèresi de patologia de baixa complexitat 
realitzables amb anestèsia local. 
 
Cirurgia maxil·lofacial. Exodòncia de cordals, apicectomies, miscel·lània de 
cirurgia oral menor 
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CONSULTES EXTERNES  

Procediments assistencials propis de les malalties quirúrgiques en l’àmbit 
ambulatori 
 
Primeres visites derivades pel metge de capçalera, odontologia, altres 
especialistes o del servei d’urgències. 
 
Visites successives. Controls postoperatoris i estudis de proves complementàries 
per al diagnòstic.  

 
 
 
 

       

 

 

  



 

CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITLARI DE VIC 
       

Institució: HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC  

       
Línia de servei: Serveis assistencials   

       

Unitats proveïdores: 
Servei de Cirurgia General – Dra. Helena Vallverdú – hvallverdu@chv.cat 
Coordinador UPA MAMA – Dr. Raül Guerrero – rguerrero@chv.cat 

 HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 
 

ALTRES PROVEIDORS PROVES COMPLEMENTÀRIES 

       

 Patologia de la  mama    

       

INTERNAMENT    

       

HOSPITALITZACIÓ  

Inclou totes les activitats i procediments habituals a que és sotmès un pacient 
ingressat dirigides a la detecció, tractament i seguiment de la patologia benigna i 
maligna de mama femenina i masculina. Mastectomia simple i radical, cirurgia 
conservadora mama, tècnica del gangli sentinella. Cirurgia oncoplàstica i 
oncoreparadora de mama. 
 
Associació Osona Contra el Càncer. Programa anual de suport i formació a 
dones intervingudes quirúrgicament 

 

H. Clínic de Barcelona: 
- Marcatge preoperatori de gangli sentinella amb tècniques ROLL/ 
SNOLL 
- Estudi extensió amb gammagrafia òssia /  PET-TAC 
- Plataformes genòmiques: PROSIGNA (PAM50) 
 
Hospital Sant Pau: 
- Tractament radioteràpic 
 
H Parc Taulí:  Biòpsia esterotàxica mama. (enguany iniciarem aquest 
procediment al nostre centre) 
Biòpsia guiada per ressonància 
 

       

AMBULATORI  
 

  

    

CIRURGIA MAJOR 
 

AMBULATÒRIA 

 

 

 

 
  

Inclou totes les activitats i procediments habituals a que és sotmès un pacient 
dirigides a la detecció, tractament i seguiment de la patologia benigna i maligna de 
mama femenina i masculina. Tumorectomies benignes i malignes, tècnica del gangli 
sentinella. Cirurgia oncoplàstica i oncoreparadora de mama. 
Associació Osona contra el Càncer. Programa anual de suport i formació a dones 
intervingudes quirúrgicament 

  

    

CONSULTES EXTERNES  

Inclou totes les visites, primeres i successives, dirigides a la detecció, tractament i 
seguiment de la patologia benigna i maligna de mama, així com la valoració i 
seguiment postoperatori de les pacients de cirurgia oncològica, oncoreparadora i 
oncoplàstica. 
Consulta d’avaluaió de càncer de risc familiar. 
Consulta infermeria UPA MAMA: cures post-quirúrgiques + procediments 
micropigmentació 
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CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITALARI DE VIC 
       

Institució: HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC  

       
Línia de servei: Serveis assistencials   

       

Unitats proveïdores: Cirurgia Vascular – Dr. Oriol Parés – opares@chv.cat  
 HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 

 
ALTRES PROVEIDORS PROVES COMPLEMENTÀRIES 

    

  

INTERNAMENT  

       

HOSPITALITZACIÓ  

Inclou totes les activitats i procediments habituals a que és sotmès un pacient 
ingressat des d’urgències o programat, per l’estudi i tractament integral dels 
processos mèdics o quirúrgics de  la cirurgia vascular. Aquesta activitat ve regulada 
per la Instrucció que regula l’activitat dels serveis de cirurgia vascular i 
endovascular a Catalunya (catsalut_insturcció_09_2015.pdf).  
 
Inclou entre altres: Cirurgia de varices, cirurgia arterial (reconstrucció i derivacions, 
cirurgia endovascular perifèrica (ATP endopròtesi), embolectomies, 
trombectomies), amputacions majors i FAVIS complexos, TVP i síndrome 
posttrombòtic.  
 
Actualment volem afegir: tractament endovascular de les complicacions de les 
FAVI's, tractament endovascular de les Trombosis venoses profundes, tractament 
endovascular le les varices pèlviques i col.locació de filtres de vena cava 
 
 
 

 

 
Cirurgia vascular. Hospital Clínic : Cirurgia venosa complexa (cirurgia 
reconstructora venes profundes, tumoracions de cava, síndrome vena 
cava superior), malformacions arteriovenoses, cirurgia arterial d’alta 
especialització (cirurgia caròtida,endovascular complexa, aneurismes 
tóraco-abdominals, cirurgia dels troncs supraaòrtics proximals, cirurgia 
de la cava inferior i revascularitzacions d’artèries renals. Cirurgia de 
tumors vasculars i angioplàsties percutànies arbre arterial, algunes 
situacions d’isquèmia aguda i aneurismes d’aorta fisurats en situació de 
necessitats d’intervenció urgent). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
      

AMBULATORI       

 

 
      

CIRURGIA AMBULATÒRIA 

 
 

Procediments quirúrgics que es duen a terme sense ingrés convencional del 
pacient: 
CIRURGIA MAJOR AMBULATÒRIA (CMA). Procediments quirúrgics de mitjana i 
moderada complexitat i baix risc amb anestèsia local/regional o general. 
Cirurgia vascular. Cirurgia de varices (tècnica Chiva i fleboextracció). Implantació 
de reservoris per quimioteràpia. Fístules arteriovenoses (FAVI). Amputacions 
menors i dels dits no complicades. 
 
CIRURGIA LOCAL. Procediments exèresi de patologia de baixa complexitat 
realitzables amb anestèsia local. 
Cirurgia vascular. Retirades de reservoris i biòpsies de l’artèria temporal. 
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CONSULTES EXTERNES  

Procediments assistencials propis de les malalties quirúrgiques en l’àmbit 
ambulatori 
Primeres visites derivades pel metge de capçalera, altres especialistes o del 
servei d’urgències. 
Visites successives. Controls postoperatoris i estudis de proves 
complementàries per al diagnòstic.  

 
 
 
 

       

PROVES COMPLEMENTÀRIES  

Cirurgia vascular. Estudi amb ultrasons del sistema vascular perifèric (arterial o 
venós). Dopplers digitals (estudi de la corba de pols de dits, mans o peus). 
Marcatge de varices (tècnica Chivas). Estudi amb ecografia Doppler venós 
d’extremitats superiors i inferiors.  

 

 

Hospital Clínic:  Estudis gammagràfics. 
 

 
ALTRES PROVEÏDORS (Proves complementàries) 

 
 
Consultori Bayés : electromiografia (EMG) d’extremitats. 
 

       

URGÈNCIES / UNITAT OBSERVACIÓ  
Consultors de patologia vascular urgent i seguiment si s’escau a Observació 
d’aquests pacients   

       
       
       
       

 
   

  



 
CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITALARI DE VIC 

       

Institució: HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC  

       
Línia de servei: Serveis assistencials   

       

Unitats proveïdores: Servei d’Urologia – Dra. Piqueras – mpiqueras@chv.cat   

 
HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 

 
ALTRES PROVEIDORS PROVES COMPLEMENTÀRIES 

       

INTERNAMENT  

       

HOSPITALITZACIÓ  

Inclou totes les activitats i procediments habituals a que és sotmès un pacient 
ingressat des d’urgències o programat, per l’estudi i tractament integral dels 
processos mèdics o quirúrgics de la Urologia. 
 
Urologia: Andrologia excepte pròtesi de penis. Urolitiasi (litotrípsia endoscòpica). 
Uroginecologia: diagnòstic i tractament de la incontinència urinària. Urooncologia: 
diagnòstic i tractament dels tumors urològics. Patologia pene-escrotal de nens 
d’edat superior als 8 anys. Cistoprostatectomia radical. Cirurgia laparoscòpia de 
pròstata,  ronyó i de massa suprarenal no funcionant. Infeccions del tracte urinari 
associades a processos urològics, abscessos. 
Enucleació prostàtica 
Suprarenalectomia laparoscòpica 
 
 

 

  
 
 
Hospital Clínic, Fundació Puigvert. Cirurgia oncològica alta 
especialització. Biòpsia renal. Trasplantament renal. Litotrípsia 
extracorporea. Andrologia: inserció pròtesi de penis i esfinter urinari 
artificial. Ureteroplàsties complexes.  Cirurgia de malformacions de 
l’aparell urinari o genital masculí.  
 

 

AMBULATORI       

 

 
      

CIRURGIA AMBULATÒRIA  

Procediments quirúrgics que es duen a terme sense ingrés convencional del 
pacient: 
CIRURGIA MAJOR AMBULATÒRIA (CMA). Procediments quirúrgics de mitjana i 
moderada complexitat i baix risc amb anestèsia local/regional o general. 
Ureterorenoscòpia flexible amb làser (sense làser pendent) 
Botox intravesical 
 
Urologia: Fimosi de l’infant. Patologia penescrotal. Inserció i retirada cateters 
ureterals. Nefrostomia percutània. Cirurgia meatouretral 
 
CIRURGIA LOCAL. Procediments exèresi de patologia de baixa complexitat 
realitzables amb anestèsia local. 
 
Urologia. Fimosi. Vasectomies. Biòpsies de pròstata. Cistoscòpies (diagnòstic 
terapèutic ) Dilatació uretral. Injecció prostaglandines intracavernoses 

 

Hospital Clínic, Fundació Puigvert. Andrologia, pacients amb 
necessitats de litotrípsia  
 
Clínica Plató.  Tractaments de braquiteràpia prostàtica 
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ÀREA INTERVENCIONISME 

 

 

 

   
Cateterismes ureterals, nefrostomia percutània, biòpsia prostàtica, dilatació uretral. 
injecció prostaglandines intracavernoses 

  

       

CONSULTES EXTERNES  

Procediments assistencials propis de les malalties quirúrgiques en l’àmbit 
ambulatori  
Primeres visites derivades pel metge de capçalera, altres especialistes o del 
servei d’urgències. 
Visites successives. Controls postoperatoris i estudis de proves 
complementàries per al diagnòstic. Seguiment i tractament de malalties 
urològiques 
 
 

 
 
 
 

       

PROVES COMPLEMENTÀRIES  

Cistoscòpies. Tècnica que utilitza un sistema de fibra òptica per al diagnòstic i 
tractament de les malalties de la bufeta urinària. Cistoscòpia diagnòstica: Per al 
diagnòstic de les patlogies de la bufeta urinària, sovint s’associa a una biòpsia i/o 
extracció de pòlips. Ecografia del sistema urinari. Utilització dels ultrasons per al 
diagnòstic i seguiment de la patologia de l’aparell genitourinari. Inclou l’ecografia 
transrectal. Ecografia abdominal. Fluxometries.  
 

 

Hospital Clínic: estudis gammagràfics 
 

 
ALTRES PROVEÏDORS (Proves complementàries) 

 
 
 
Consultori Bayés :  Urodinàmies 
 

       

URGÈNCIES / UNITAT OBSERVACIÓ  
Consultors de patologia urològica urgent i seguiment si s’escau a Observació 
d’aquests pacients 

  

       

 
   

  



FET! 
CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITLARI DE VIC 

       

Institució: HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC  

       
Línia de servei: Serveis assistencials   

       

Unitats proveïdores: Servei de COT – Dr. Jaime José Morales – jmorales@chv.cat 
 

 HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 
 

ALTRES PROVEIDORS PROVES COMPLEMENTÀRIES  

    

  
 
 
 
 

     
       

INTERNAMENT  
 

  

       

HOSPITALITZACIÓ  

 
Inclou  totes les activitats i procediments habituals a que és sotmès un pacient 
ingressat per a l’estudi i tractament de la patologia traumatològica i ortopèdica. 
Malalt traumàtic. 
Cirurgia protètica de substitució (anca, genoll, espatlla) 
Cirurgia de la patologia degenerativa articular 
Cirurgia de la patologia tumoral benigna 
Hèrnies discals simples  i altres IQ de raquis que necessiten estabilització   
Patologia quirúrgica complexa de la mà. 
Patologia quirúrgica urgent 
Patologia quirúrgica del peu 
Patologia de traumatismes de l’aparell locomotor 
Cirurgia ortopèdica infantil 
 
 

 

  
Hospital Vall d’Hebron/ Hospital de Sant Pau/ Hospital Clínic. 
Exèresi de grans tumors. Microcirurgia de lesions de plexes 
nerviosos i nervis perifèrics. Fractures complexes de pelvis. 
Lesionats medul·lars i processos infecciosos severs. 
 
Hospital Sant Joan de Déu.  Cirurgia ortopèdica infantil complexa 
 
ALTHAIA:  cirurgia de mielopatia cervical 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

AMBULATORI    

       

CIRURGIA AMBULATÒRIA  

Procediments quirúrgics que es duen a terme sense ingrés convencional del 
pacient. 
CIRURGIA MAJOR AMBULATÒRIA (CMA). Procediments quirúrgics de 
mitjana complexitat i baix risc amb anestèsia local/regional o general. 
Tumoracions superficials d’extremitats. Síndrome de la canal carpiana, 
Síndrome de la canal de Guyon, cirurgia dels dits (en ressort, urpa, artodesi dits) 
Dupuytren, retirades material osteosíntesi, malaltia de Quervain, epicondilitis, 
artroscòpies, intervenció de FICAT. Artroscòpia de genoll i d’espatlla. Cirurgia 
percutània del peu. Plàstia lligamentosa de genoll. Cirurgia de síndromes 
canaliculars dels nervis perifèrics Tractament de lesions dels músculs i dels 

lligaments. Artroscòpia d’espatlla 
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CONSULTES EXTERNES  

Procediments propis de les malalties ortopèdiques i traumàtiques dins l’àmbit 
ambulatori. 
Primeres visites derivades pel metge de capçalera, altres especialistes o del 
servei d’urgències. 
Visites successives.  Controls postoperatoris i estudis de proves 
complementàries per al diagnòstic. 
Consulta d’ortopèdia infantil. Alteracions d’extremitats superiors i inferiors i de la 
columna en el període de creixement. Consulta en col·laboració amb l’Hospital de 
Sant Joan de Déu. 
Consulta d’infermeria de cures. Retirada de punts, retirada de fèrules, 
immobilitzacions i cures en general. 

 

Hospital Vall d’Hebron / Hospital Clínic  valoració casos complexes. 
 
Hospital de Sant Joan de Déu. Patologia ortopèdica infantil complexa. 
 

       

PROVES COMPLEMENTÀRIES  EMG: Estudi de la conducció nerviosa  

Hospital Clínic:  Gammagrafies, artrRNM                         
 

 
ALTRES PROVEÏDORS (Proves complementàries) 

 
 
Consultori Bayés  :  EMG, 
 
CETIR  i  CRC Mar :  artroRNM 
 

       

URGÈNCIES / UNITAT OBSERVACIÓ  
Consultors de patologia traumatològica urgent i seguiment si s’escau a Observació 
d’aquests pacients 

  

 

  



 

CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITLARI DE VIC 
       

Institució: HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC  

       
Línia de servei: Serveis assistencials   

       

Unitats proveïdores: Servei de Reumatologia – Dr. Eduard Kanterewicz – ekanterewicz@chv.cat 

 HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 

 
ALTRES PROVEIDORS PROVES COMPLEMENTÀRIES  

    

       

       

AMBULATORI 

 

 

 

 

      

       

CONSULTES EXTERNES    

Procediments assistencials propis de la reumatologia de l’àmbit ambulatori. 
Inclou les primeres visites derivades pel metge de capçalera, altres 
especialistes o del servei d’urgències. Visites successives. Controls i estudis 
de proves complementàries per al diagnòstic. 
Unitat de fibromiàlgia. 

 

Hospital Clínic. Diagnòstic i seguiment específic de malalties 
neuromusculars, malalties reumatològiques complexes. Gammagrafies. 
Artroscòpia reumatològica. 
 

 
ALTRES PROVEÏDORS (Proves complementàries) 

 
 NEURODIR - Consultori Bayés : Estudis neurofisiològics convencionals. 
 
Consultori Bayés : densitometries. 

 

EXPLORACIONS 
COMPLEMENTÀRIES 

   Capiloroscòpia 
Ecografies reumatològiques 

  

       

UNITAT DE TRACTAMENTS 
ESPECÍFICS 

   
Unitat on es fan determinats tractaments ambulatoris específics en coordinació 
amb M. Interna de reumatologia. 

  

 

URGÈNCIES / UNITAT OBSERVACIÓ  
Consultors de patologia reumatològica urgent i seguiment si s’escau a 
Observació d’aquests pacients 

  

 
 

  



 
CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITLARI DE VIC 

       

Institució: HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC  

       
Línia de servei: Serveis assistencials   

       

Unitats proveïdores: Servei de Rehabilitació  – Dra. Rosa Terré – rterre@chv.cat 

 HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 
 

ALTRES PROVEIDORS PROVES COMPLEMENTÀRIES  

 
 

       

INTERNAMENT    

       

SUPORT A HOSPITALITZACIÓ  

Suport que comprèn el diagnòstic, avaluació, prevenció i tractament de la 
incapacitat, amb l’objectiu de facilitar, mantenir o retornar el major grau de capacitat 
funcional i independència possibles.  
 
Rehabilitació en regim d’internament: dirigida als pacients ingressats que es troben 
en fase de recuperació d’un procés agut (mèdic o quirúrgic)  i amb pèrdua 

d’autonomia potencialment recuperable. 

  

       

AMBULATORI    

       

RHB AMBULATÒRIA  

- Orientada a la rehabilitació  després de processos aguts, o en el curs evolutiu 
de malalties cròniques que cursen amb pèrdua d’ autonomia. 

- Rehabilitació traumatològica: tractament de les seqüeles de traumatismes, 
postoperatoris de cirurgia ortopèdica. 

- Membres de l’equip multidisciplinar de la unitat Funcional de Raquis d’Osona 
- Rehabilitació reumatològica: tractament de reumatismes articulars i 

extraarticulars, inflamatoris, degeneratius i mecànics. 
- Rehabilitació neurològica de traumatismes, malalties i processos del 

sistema nerviós central i perifèric. 
- Tractament de l’espasticitat focal, després d’un ictus i en pacients afectes 

d’esclerosi múltiple. 
- Infiltració eco-guiada aparell locomotor 
- Tractament de les àlgies i deformitats de la columna vertebral. Escola de 

columna 
- Rehabilitació preprotètica i postprotètica dels amputats 
- Tractament i prevenció del limfedema. 
- Rehabilitació de la incontinència urinària. 
- Rehabilitació pulmonar (fisioteràpia respiratòria) 
- Electroteràpia: microona, ona curta, ultrasons, infraroig, electroteràpia 

excitomotora i analgèsica, magnetoteràpia 
- Diverses tècniques de termoteràpia i crioteràpia superficial 
 

 

Hospital Sant Joan de Déu. Rehabilitació infantil de caire 
multidisciplinari. 
 
 
 
Institut Guttman. TCE greus, lesionats medul·lars, malalties 
neurodegeneratives amb gran discapacitat 

       

 
 
 
 
 
 



 
 
 

DOMICILIARI 
 
 
 
 

  

       

RHB DOMICILIÀRIA  

Aplicable en els mateixos processos que la RHB ambulatòria, però quan es 
presenta alguna de les circumstàncies següents: 
 
- Quan el pacient no pot desplaçar-se al centre perquè comporta un risc atesa 
la seva patologia subjacent o perquè té dificultats d’orientació. 
- El pacient té limitació important per realitzar les activitats de la vida diària 
bàsiques. 
- Quan la base del procés rehabilitador és la integració del discapacitat en el 
propi domicili. 

  

 

 
       

 
LOGOPÈDIA 

 
 

 

   

       

LOGOPÈDIA AMBULATÒRIA  

Forma part del projecte integrat de Rehabilitació d’Osona compartit amb 
Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu, Hospital Santa Creu, MUTUAM, 
FCMPPO, ICS, EBAs 
 
Funció: diagnosticar, avaluar, prevenir i tractar els trastorns de la parla amb 
l'objectiu de facilitar, mantenir o retornar el major grau de capacitat funcional i 
independència possible. 
 
Pacients amb trastorns secundaris a disfuncions cerebrals i malalties 
neurològiques: disfàsia, dislèxia i disfluència, afàsies i disàrtries.  
 
Rehabilitació a processos laringis:  difonies orgàniques i funcionals.   
 
Rehabilitació a alteracions orodentofacials:  disglòssies, respiració oral, 
deglució atípica, alteracions masticatòries, malformacions orofacials. 

 
Disfàgia. Avaluació clínica i tractament de la disfàgia orofaríngia de causa 
neurològica i estructural. 

  

       
 

  



 
 

 

CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITLARI DE VIC 
       

Institució: HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC  

       
Línia de servei: Serveis assistencials   

       

Unitats proveïdores: 
Unitat de Valoració de la Discapacitat i Dependència  – Dra. Núra Llopart – 
nllopart@chv.cat 

 HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 
 

ALTRES PROVEIDORS PROVES COMPLEMENTÀRIES  

 
 

 

 

 

      

VALORACIÓ DE LA DISCAPACITAT I DE LA 
DEPENDÈNCIA 

   

       

VALORACIÓ DE LA DISCAPACITAT  

Servei de valoració del grau de discapacitat: la discapacitat és la impossibilitat 
o la dificultat de la persona que presenta un trastorn físic o mental per al 
desenvolupament normal de la seva activitat. El reconeixement oficial de la situació 
de discapacitat en qualsevol dels graus establerts és un requisit indispensable per 
accedir a les prestacions econòmiques i les accions assistencials que la llei de 
serveis socials reconeix per a les persones amb discapacitat. El certificat s’atorga 
a aquelles persones amb una discapacitat igual o superior  al 33% del barem 
establert per la normativa. 

  

    

VALORACIÓ DE LA DEPENDÈNCIA  

Servei de valoració de la dependència (SEVAD 15): la dependència és la 
necessitat d’ajuda que té una persona per a realitzar les activitats bàsiques de la 
vida diària, derivada de l’edat, la malaltia i/o discapacitat i, lligada a la falta o a la 
pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial. Segons la necessitat 
d’ajuda que té una persona per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, 
a partir del barem de valoració de la dependència (BVD) s’estableixen tres graus 
de dependència: dependència moderada (grau I), dependència severa (grau II), i 
gran dependència (grau III) 

  

 

 
   

 
 
 
  



 
 CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITALARI DE VIC 

       

Institució: HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC  

       
Línia de servei: Serveis assistencials   

       

Unitats proveïdores: Servei Cardiologia – Dra. Sílvia Montserrat – smonterrat@chv.cat 

 HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 
 

ALTRES PROVEIDORS PROVES COMPLEMENTÀRIES  

    

 

 

   

INTERNAMENT    

       

 
HOSPITALITZACIÓ 

   

Hospitalització  de pacients mèdics amb cardiopaties. Inclou totes les 
activitats i procediments habituals propis de la medicina i especialitats 
mèdiques a que és sotmès un pacient ingressat en un hospital comarcal 
de referència. Inclou implantació marcapasses.provisionals o definitius.  

 
Hospital Clínic: Centre de referència per l’atenció cardiològica especialitzada. 
Cirurgia cardíaca i procediments intervencionistes de implantació 
desfibril·ladors. Estudis electrofisiològics i ablació.Hemodinàmica 

       

AMBULATORI       

       

HOSPITAL DE DIA MÈDIC     

Circuit assitencial de les proves invasives sense ingrés (EEF i 
hemodinànica) 
Tractament específic de la ICC avançada (perfusió de furosemida, 
levosimendan, ferroteràpia iv..) 
 

 
 
 

 

UNITAT ICC    

Unitat multidisciplinar liderada per cardiòlegs (dra Valenzuela) i infermeria 
(Montse Codony). Abarca àmbit de hospitalització convencional 
(valoració i educació previ a l alta),seguiment dels pacients amb 
hospitalització domiciliaria, tractaments específics a Hospital de dia, cura 
en la transició, seguiment a consultes externes amb consulta híbrida 
metge/infermera específica de ICC, titulació de fàrmacs, educació 
sanitària infermeria, valoració de derivació a unitat de ICC avançada, etc..  

 
 
 

 

  



 
       
       
       

CONSULTES EXTERNES    

Procediments assistencials propis de la cardiologia en l’àmbit ambulatori: 
e-consulta: Consulta  d’accessibilitat immediata dirigida a la valoració del 
motiu de consulta de pacients derivats des de ABS i citació en presencial 
quan sigui requerit i en el temps i consulta especfíca  
Consulta immediata AE1. Consulta genèrica dirigida a la resolució del 
motiu de consulta en un sol acte mèdic (visita al cardiòleg i proves 
complementàries) 
Consulta d’alta resolució del dolor toràcic: consulta de ràpid accés 
amb ergometria  
Consulta específica de miocardiopaties (Dra Carballeira) Consulta 
específica pels pacients afectes de miocardiopaties tan genètiques 
(hipertròfica, no compactada, etc.) com adquirides (amiloïdosis) 
Consulta de  malalties congènites del adult: seguiment pacients amb 
cardiopaties congènites (Dra Silvia Montserrat) 
Consultes de cardiooncologia (Dra Solande) : consulta específica pels 
pacients amb malalties oncològiques i cardiopaties.  
Consulta de IPCSk9 (Dra Meroño). Seguiment específic de pacients 
amb malaltia coronaria, dislipèmia i tto amb ipcsK9 
Visites successives per al diagnòstic i seguiment dels pacients. 
Consulta de marcapassos. Consulta específica per al seguiment i 
control dels marcapassos. 
Consulta d’educació infermeria: educació en cardiopatia isquèmica, 
ICC, educació prèvia a la realització de proves invasives (estudis EEF, 
estudis hemodinàmics) 
 
 
 
 

  

       

CMA    

Procediments ambulatoris en règim de la CMA, propis de la cardiologia: 
Implant/Recanvi de marcapassos. Branca de la cirurgia cardíaca que 
recanvia marcapassos en règim de cirurgia major ambulatòria (CMA). 
Cardioversió elèctrica. Tractament programat de determinades arítmies 
mitjançant un desfibril·lador en règim de cirurgia major ambulatòria (CMA) 

  

       

URGÈNCIES / UNITAT 
OBSERVACIÓ 

   

Valoració pacients dolor toràcic. Recurs destinat a donar suport a l’àrea 
d’observació d’urgències als pacients amb dolor toràcic, amb l’objectiu de 
millorar-ne el diagnòstic i seguiment: el cardiòleg valorarà el pacient i les 
proves diagnòstiques adients com prova d’esforç, ecocardiografia 

  

       
       

PROVES COMPLEMENTÀRIES    

Ergometria (prova d’esforç amb cinta rodant). Estudia la resposta de 
diferents constants i la tolerància del miocardi en l’esforç 
Ecocardiografia de Doppler en color. Estudi morfològic (Eco) i dinàmic 
(Doppler) del cor. Ecografia transesofàgica Ecocardiografia estrés. 
Ecocardiografia FOP  
Holter. Estudi de les alteracions de la conducció cardíaca (arítmies) 
mitjançant registre electrocardiogràfic de 24 hores. 
Electrocardiograma 

 
Hospital Clínic: Gammagrafia de perfusió miocàrdica, RNM cardíaca, spect 
miocardi, angioTAC coronari  

 
   
 
   

  



 

 
 

CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITALARI DE VIC 
       

Institució: HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC  

       
Línia de servei: Serveis assistencials   

       

Unitats proveïdores: Servei Onco-Hematologia – Dra. Marta Parera – mparera@chv.cat 

 
HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 

 
ALTRES PROVEIDORS PROVES COMPLEMENTÀRIES  

    

 

 

   

INTERNAMENT    

       

HOSPITALITZACIÓ 

 
   

 
Inclou  totes les activitats i procediments habituals a que és sotmès un 
pacient ingressat per a l’estudi i tractament de complicacions de la seva 
patologia oncològica i hematooncològica, ja sigui per toxicitat als 
tractaments oncohematològics, com per progressió de la seva malaltia. 
 

 
Hospital Clínic: Centre de referència per hospitalització pel malalt 
hematooncològic complex. 
 

       

AMBULATORI       

       

CONSULTES EXTERNES    

Procediments assistencials propis de l’oncologia I la hematologia clínica 
de l’àmbit ambulatori. Inclou les primeres visites derivades pel metge 
de capçalera, altres especialistes o del servei d’urgències. Visites 
successives. Controls i estudis de proves complementàries per a 
estadiar o reestadiar la malaltia oncològica. Psicooncologia. Consell 
genètic. Consulta integral de farmacia oncològica i suport a la nutrició del 
pacient oncohematològic.  Oncogeriatria. 

 

Hospital Clínic:  Hematooncologia mèdica i hemopaties oncològiques d’alta 
especialització, patologia oncològica de cirurgia d’alta especialització . cirurgia 
toràcica complexa i radioteràpia c.pulmó, ginecologic i hematològic. 
Clínica Plató / Sant Pau: altra patologia oncològica amb necessitat de 
tractament radioteràpic 

       

PROVES COMPLENTÀRIES      

Hospital Clínic: Tècniques d’EMG complexes i centrals (estimulació 
magnètica cortical i altres), EEG i potencials evocats. Estudis gammagràfics. 
PET.  
 

 
ALTRES PROVEÏDORS (Proves complementàries) 

 
 
Consultori Bayés: Densitometria òssia 

       
 



HOSPITAL DE DIA ONCOLÒGIC 
 

UNITAT DE TRACTAMENTS 
ESPECÍFICS 

 

H. Dia :  unitat alternativa a l’hospitalització convencional i urgències 
conjunta amb infermeria per l’avaluació diagnòstica i tractament de 
pacients amb patologies oncològiques i hematològiques que presenten 
alguna complicació per la qual consulten sense programació prèvia. 
UTE :  unitat on es fan determinats tractaments ambulatoris específics de 
les especialitats d’oncologia i hematologia. També es fan alguns 
tractaments d’Urologia 
 

 

  



 
 

CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITALARI DE VIC 
       

Institució: HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC  

       
Línia de servei: Serveis assistencials   

       

Unitats proveïdores: Servei de Digestologia– Dr. Joan Saló – jsalo@chv.cat 

 

HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 
ALTRES PROVEIDORS PROVES COMPLEMENTÀRIES  

    

 

 

   

INTERNAMENT    

       

 
HOSPITALITZACIÓ 

   

Hospitalització de pacients per complicacions derivades de malaltia 
inflamatòria intestinal 
Suport a l’hospitalització de pacients amb patologia hepàtica i 
gastroenterològica a càrrec de MI 
Interconsultes de serveis diferents a MI 
Inclou totes les activitats i procediments propis de l’especialitat que 
necessita un pacient ingressat en un hospital comarcal de referència 

 
Hospital Clínic: Centre de referència per hospitalització en hepatologia 
incloent oncologia hepàtica, cirurgia hepàtica i gastroenterologia (MII). 

       

AMBULATORI       

       

HOSPITAL DE DIA MÈDIC     
Unitat on es fan determinats tractaments ambulatoris específics en 
coordinació amb M. Interna de les diferents especialitats mèdiques  
 

  

 

CONSULTES EXTERNES    

Procediments assistencials propis de les malalties digestives en l’àmbit 
ambulatori. Inclou: 
IS3-econsulta: atenció a les derivacions efectuades des de l’AP, altres 
especialistes o servei d’urgències, en format e-consulta (IS3).  
Primeres visites (derivades): primeres visites a partir d’IS3 
Visites successives. Resolució després de proves complementàries i 
control de patologia crònica no derivable a AP 
Consulta monogràfica de Malaltia Inflamatòria Intestinal 

 

Hospital Clínic: Centre de referència per derivacions en hepatologia, en 
especial per trasplantament o per tractament de càncer de fetge. 
 
Hospital de la Vall d’Hebron: patologia funcional digestiva 

  

mailto:jsalo@chv.cat


       
 

 

 

      
       

PROVES COMPLENTÀRIES    

Endoscòpia digestiva. Tècnica que utilitza els sistemes de vídeo-CCD en 
un extrem d’un tub flexible per al diagnòstic i tractament de les malalties de 
l’aparell digestiu, amb atenció continuada de 24 hores.  
Gastroscòpia i colonoscòpia diagnòstica: s’efectuen totes les proves 
diagnòstiques i cribratge poblacional del CCR 
Gastroscòpia i colonoscòpia terapèutica: 

 Tractament de l’hemorràgia digestiva (incloent HTportal) 

 Dilatació d’estenosi  

 Tractaments de l’acalàsia 

 Polipectomia i resecció mucosa endoscòpica 

 Extracció de cossos estranys 

 Col·locació de sondes de gastrostomia 
 

 

 

Ecoendoscòpia i endoscòpia terapèutica complexa incloent CPRE 
Hospital Clínic / Hospital Parc Taulí 
Manometria i pHmetria 
Hospital Clínic / Hospital Vall Hebrón 
Col·locació d’endopròtesi. 
UDIAT-Parc Taulí. 
Càpsula endoscòpica 
CST / Althaia  (pendent de confirmar) / Hospital Clínic 
Arteriografia 
UDIAT-Parc Taulí  / Unitat de Diagnòstic Plató / Hospital Vall d’Hebron 
 

       

URGÈNCIES / UNITAT OBSERVACIÓ    
Consultors de patologia digestiva urgent i seguiment si s’escau a Observació 
d’aquests pacients 

  

       

  



 
 

CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITALARI DE VIC 
       

Institució: HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC  

       
Línia de servei: Serveis assistencials   

       

Unitats proveïdores: Unitat de Neurologia – Dra. M.Angels Font – mafont@chv.cat 

 
HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 

 
ALTRES PROVEIDORS PROVES COMPLEMENTÀRIES  

 

 

INTERNAMENT    

       
 

HOSPITALITZACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Hospitalització al servei de neurologia. Inclou totes les activitats i 
procediments habituals propis de la neurologia i especialitats mèdiques a 
que és sotmès un pacient ingressat en un hospital comarcal de referència.  
 
Interconsultes a Neurologia per part d’altres especialitats mèdiques o 
quirúrgiques.  
 
Especial atenció a l’ictus (equip d’ictus) 
 

 

Hospital Clínic: Centre de referència per a l’atenció neurològica d’alta 
especialització i neurooncològica 
 
Hospital Vall d’Hebrón: Centre de referencia regional d’ictus (rescat fibrinòlisi 
intravenosa, trombòlisi endovascular, Unitat d’Ictus) 
 
 

       

AMBULATORI       

       

HOSPITAL DE DIA MÈDIC 
UNITAT DE TRACTAMENTS 

ESPECÍFICS  
   

H. Dia : unitat alternativa a l’hospitalització convencional conjunta amb 
infermeria per a l’avaluació diagnòstica i tractament de pacients amb 
patologies neurològiques protocol·litzades provinents de serveis mèdics o 
d’Urgències.  
Diagnòstic ràpid en malalties neurològiques subagudes. 
Proves diagnòstiques (punció lumbar, test Tensilon, etc) 
UTE : unitat on es fan determinats tractaments ambulatoris específics de 
les especialitats de Neurologia. Tractaments ambulatoris específics 
(Polsos de prednisolona i tractament  immunomodulador en esclerosi 
múltiple, Immunoglobulines en Miastènia gravis i neuropaties 
disimmunes), etc 
 

  

 

 

 

 

 



 
 

 
      

CONSULTES EXTERNES    

Procediments assistencials propis de les malalties neurològiques de 
l’àmbit ambulatori. Inclou les primeres visites derivades pel metge de 
capçalera, altres especialistes o del servei d’urgències. També inclou els 
controls dels pacients ingressats a neurologia que ho requereixin. 
Visites successives. Controls i estudis de proves complementàries per 
al diagnòstic.  
Consulta de neurologia especialitzada en esclerosi múltiple, trastorns del 
moviment i neurovascular. 

 

Hospital Clínic. Cirurgia oncològica alta especialització i patologia no 
oncològica SNC. Diagnòstic mol·lecular de malalties immunològiques, 
malalties neuromusculars. Aplicació de la oxina botulínica. Seguiment de 
pacients neuroquirúrgics. Estudis complexos. 

 

PROVES COMPLENTÀRIES    

 
EMG i Neurografia: estudi de patologies de nervis perifèrics, arrels 
nervioses, músculs i motoneurona. 
Potencials Evocats Somatosensorials (PESS): estudi de vies 
sensitives centrals en patololgies medul.lars i cerebrals. 
Potencials Evocats Auditius (PEATCs): estudi de vies auditives 
centrals i de dintell d’audició 
Potencials Evocats Visuals (PEVs): estudi de neuropaties òptiques i  
vies visuals centrals.  
Video-Electroencefalograma basal i vídeo-electroencefalograma amb 
privació de son (pròximament) amb consultoria de casos complexes amb 
HCBP inicialment.   

 
 

  

 

URGÈNCIES / ÀREA OBSERVACIÓ    

Consultors de patologia neurològica urgent. 
En el codi  ictus es valora el diagnòstic per telemedicina. Es pot indicar la 
pràctica de fibrinòlisi, o bé el trasllat a Vall d’Hebrón per rescat o 
tractament endovascular. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITALARI DE VIC 
       

Institució: HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC  

       
Línia de servei: Serveis assistencials   

       

Unitats proveïdores: 
Unitat de Pneumologia i Al·lèrgia Respiratòria 
– Dr. Joan Serra Batlles –    jserra@chv.cat 

 HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 
 

ALTRES PROVEIDORS PROVES COMPLEMENTÀRIES  

 

 

INTERNAMENT    

       
 

HOSPITALITZACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Suport a l’hospitalització de pacients mèdics, portant directament  un 
màxim de 5 pacients ingressats  que precisen una Atenció Especialitzada. 
Inclou totes les activitats i procediments habituals propis de la especialitat 
de Pneumologia a que és sotmès un pacient ingressat en un hospital 
comarcal de referència. 
 
Interconsultes a qualsevol Servei del Hospital que precisi ajuda 
especialitzada. Especialment a urgències, UCI i post-operatoris. 
 

 
Hospital Clínic: Centre de referència per a l’hospitalització tant  a Pneumologia 
com a Cirurgia Toràcica 
 

       

AMBULATORI       

       

HOSPITAL DE DIA MÈDIC 
UNITAT DE TRACTAMENTS 

ESPECÍFICS  
   

Unitat on es fan determinats tractaments ambulatoris específics, sobre tot 
en Asma , MPOC, bronquiectasies, inmunodeficiències o Fibrosis 
Pulmonar,  sempre en coordinació amb M. Interna  
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
       

CONSULTES EXTERNES    

Procediments assistencials propis de les malalties pneumològiques de 
l’àmbit ambulatori que inclou el diagnòstic,  tractament i seguiment de 
pacients amb diferents patologies com son MPOC , Asma , patologia 
intersticial, trastorns de la son,  al·lèrgies respiratòries.... així com un 
programa específic per a l’atenció al malalt amb MPOC. Programa 
d’oxigenoteràpia domiciliària.   
 
Primeres visites derivades pel metge de capçalera, altres especialistes 
o del servei d’urgències. Visites successives. Controls i estudis amb 
proves complementàries per al diagnòstic 

 

Hospital Clínic. A Pneumologia i Al·lèrgia respiratòria del H. Clínic per 
patologies complexes com HTP, Fibrosi Pulmonar , SAHS complexes ... 
Al·lèrgies de difícil control com poden ser a  himenòpters, episodis 
d’angioedemes, al·lèrgies alimentàries... 
Com per Cirurgia Toràcica , tant oncològica d’alta especialització i altre 
patologia pulmonar no maligna que necessita valoració i tractament quirúrgic 
com empiemes, pneumotòrax recidivant, alteracions pleurals .   
 

 
 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROVES COMPLEMENTÀRIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
Estudis de la son. Estudi amb Poligrafia respiratòria i amb 
Pulsioximetria en pacients amb sospita  o diagnosticats de síndrome 
d’apnea obstructiva de la son (SAHS). Valoració i control de la CPAP.   
 
Proves funcionals respiratòries. Espirometries complertes amb PBD, 
DLCO, estudi de Volums pulmonars. PIM i PEM, test de la marxa, test 
de metacolina per pacients amb sospita d’Asma.  
 
Broncoscòpies amb totes les tècniques com BAS, BAL, biòpsies 
bronquials, trans-bronquials i puncions sobre adenopaties hiliars. 
Estudi de la via respiratòria mitjançant un fibroscopi de fibra òptica. 
Permet realitzar maniobres diagnòstiques i terapèutiques. Es poden 
realitzar tant a intervencionisme com a la UCI. 
Proves diagnòstiques i terapèutiques de la pleura. Biòpsies, 
drenatges i talcatges.  
Controls d’Oxigenoteràpia domiciliària. Aplicació de suport tècnic 
assistencial a malalts que necessiten tractament amb oxigenoteràpia, 
ventilació mecànica ( VMNI), a domicili. 
 
Estudis d’al·lèrgia respiratòria.  PRICKS. Proves cutànies d’al·lèrgia 
d’al·lèrgies respiratòries i test de la suor.  
 

 

  
Hospital Clínic :  
 
- Polisomnografies  complertes en pacients amb SAHS complextes o 

centrals, 
- Gammagrafies pulmonars de gal·lí 67 i gammagrafies pulmonars 

ventilació perfusió . 
- Estudis de Hipertensió Pulmonar (HTP) amb cateterisme i valoració de 

fàrmacs. 
- Estudis complerts de patró Intersticial (Fibrosis Pulmonar) per ajudar al 

diagnòstic i tractament. 
- EBUS : Ecobroncoscòpia per estudi de lesions mediastíniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

URGÈNCIES / UNITAT OBSERVACIÓ    
Consultors de patologia pneumològica urgent i seguiment si s’escau a 
Observació d’aquests pacients 

  

  



 
 

CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITALARI DE VIC 
       

Institució: HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC  

       
Línia de servei: Serveis assistencials   

       

Unitats proveïdores: Unitat d’Endocrinologia – Dr. Ignasi Saigí – isaigi@chv.cat 
 

 HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 
 

ALTRES PROVEIDORS PROVES COMPLEMENTÀRIES  

 
 
 

HOSPITALITZACIÓ    
Interconsultors en ingressos per descompensació de patologia 
endocrinològica o per descompensació en context de la patologia aguda 
intercurrent que motiva l’ingrés. 

  

       

ALTERNATIVES A L’HOSPITALITZACIÓ    

Inici d’activitat tipus hospital de dia a l’àrea ambulatòria actualment amb 
l’intenció d’afavorir drenatge ràpid des d’UCIES/Hospitalització i amb 
certa capacitat de monitorització de variables per patologia 
endocrinològica descompensada (intenció d’augmentar horari i 
monitorització de variables amb estada més prolongada). 

  

       

ÀREA AMBULATÒRIA / HdDIA    

Proves funcionals diagnòstiques endocrinològiques: 

 Test de la set o de Miller 

 Test de la hipoglucèmia insulínic (avaluació de suficiència de 
GH o ACTH) 

 Megatest 
Test de hipoglucèmia de dejú 

  

       

URGÈNCIES / UNITAT OBSERVACIÓ    
Consultors de patologia endocrinòlgica urgent i seguiment si s’escau a 
Observació d’aquests pacients 

  

       

  



       

       

CONSULTES EXTERNES    

Procediments assistencials propis de les malalties endocrinològiques en 
l’àmbit ambulatori.  
1. Diabetis mellitus: 

a. Abordatge diagnòstic, terapèutic, cribratge de 
complicacions i maneig de les mateixes i seguiment. 

b. Tecnologies aplicades a la diabetis: Monitorització 
continua de glucosa, infusors subcutanis continus 
d’insulina i integració amb monitoratge en temps real. 

c. Educació terapèutica avançada i estandarditzada per 
l’autocontrol de la diabetis.  

d. Abordatge multidisciplinari (Endocrinologia, Educadora 
en diabetis i Obstetrícia) de la diabetis gestacional i 
pregestacional.(inclou optimització pregestació). 

2. Patologies de la tiroide: 
a. Abordatge diagnòstic, terapèutic i seguiment de les 

patologies funcionals de la tiroide.  
b. Abordatge diagnòstic i trerapèutic de la patologia nodular 

de la tiroide, incloent ecografia i estudi citològic.  
c. Diagnòstic i seguiment del càncer de tiroide, incloent el 

tractament, cribratge de recidiva amb ecografia i citologia 
i interpretació de marcadors biològics, indicant 
tractaments adjuvants a la cirurgia.  

d. Seguiment multidisciplinari de la tiroïdopatia pre-gestació 
i intragestació.  

e. Coordinació del comitè multidisciplinarI (Endocrinologia, 
Cirurgia general i Anatomia Patològica) de patologia 
nodular tiroïdal. 

3. Obesitat: 
a. Avaluació del grau d’obesitat, causes etiològiques, 

factors contribuents i/o limitants, comorbiditats i indicació 
de tractaments agressius (cirurgia bariàtrica) 

b. Programa de canvi d’estuil de vida (Dietètica) 
c. Indicació de fàrmacs antiobesitat.  
d. Inici Unitat Funcional de cirurgia bariàtrica. 
e. Seguiment, cribratge i tractament de complicacions post-

cirurgia bariàtrica.  
4. Dislipèmia: 

a. Unitat de lípids: avaluació diagnòstica, terapèutica i 
seguiment de les dislipèmies complexes (Inclou indicació 
d’estudi genètic d’Hipercolesterolèmia familiar). 

b. Comitè de tractament amb a-PCSK9 (Farmàcia, 
Endocrinologia, Cardiologia i Medicina Interna). 

5. Altres patologies endocrinològiques menys prevalents: 
Abordatge diagnòstic (indicació i interpretació d’exploracions 
complementàries), terapèutic i seguiment.  
 
 

 

Hospital Clínic. Derivació de procediments que requereixen tècniques 
diagnòstiques i/o invasives. Valoració de cirurgia bariàtrica per al tractament 
de l’obesitat mòrbida. Diabetis: Tractaments amb bombes d’insulina. Gestants 
diabètiques d’alta risc o amb complicacions cròniques. Valoració quirúrgica de 
patologia hipofisària i suprarenal.  
Necessitat de tractaments de medicina nuclear. 

       
    

 

 

 

   

    

 
  



 
CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITALARI DE VIC 

       

Institució: HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC  

       
Línia de servei: Serveis assistencials   

       

Unitats proveïdores: Unitat de Dermatologia – Dra. Isabel Vidal – ividal@chv.cat  
 

 HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 
 

ALTRES PROVEIDORS PROVES COMPLEMENTÀRIES 

       
       

INTERNAMENT    

       

HOSPITALITZACIÓ  

Suport a en les activitats i procediments habituals bàsics a que és sotmès un 
pacient ingressat per a l’estudi o tractament dels processos dermatològics: 
malalties cutànies primàries, malalties cutànies per agents microbians, patologia 
cutània tumoral, manifestacions cutànies relacionades amb la medicina interna, 
venereologia. 
 

 

Hospital Clínic. Tractament no quirúrgic del melanoma 
(quimioteràpia).   
 
Hospital de Sant Joan de Déu. Patologia dermatològica complexa 
en nens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

AMBULATORI    

       

CIRURGIA AMBULATÒRIA  

Procediments quirúrgics que es duen a terme sense l’ingrés convencional del 
pacient. 
CIRURGIA MAJOR AMBULATÒRIA (CMA). Procediments quirúrgics de mitjana 
complexitat i baix risc amb anestèsia local/regional o general: tumors cutanis 
benignes i malignes, exèresi complexa (penjall, empelt). 
CIRURGIA LOCAL: Procediments exèresi de patologia de baixa complexitat amb 
anestèsia local: biòpsies cutànies, pílings, electrocirurgia, curetatges, exèresi per 
llescat, exèresi simple. 

  

 

CONSULTES EXTERNES  

Procediments assistencials propis de les malalties dermatològiques en l’àmbit 
ambulatori. 
Primeres visites derivades pel metge de capçalera o altres especialistes. Visites 
successives: seguiment i tractament de malalties cutànies causades per agents 
microbians, malalties cutànies primàries, patologia tumoral, manifestacions 
cutànies de malalties sistèmiques. 
Tractaments mèdics 
Teràpia fotodinàmica  
Unitat d’urticària crònica 
Unitat psoriasi 

 

Hospital Bellvitge. Tractaments amb  làser quirúrgic per a adults. 
Hospital de Sant Joan de Déu. Tractaments amb làser quirúrgic per 
a nens i patologia dermatològica complexa.  
Hospital Clínic. Fototeràpia no estàndard. Tractament melanomes 
complexes.  
UDAM – H Moisés Broggi : Al·lèrgies medicamentoses. 
Hospital Vall d’hebron : Altres tipus d’estudis d’al·lèrgia complexos. 
Cirurgia de Mohs 

       

PROVES COMPLEMENTÀRIES  
Biòpsies cutànies: proves de provocació epicutànies dermatològiques estàndards i 
especials (dermatitis cutànies), estudis fotobiològics, llum de Wood, diascòpia. 

 
Hospital Clínic-CDB : Tècniques d’immunofluorescència. 
 

       

URGÈNCIES / UNITAT OBSERVACIÓ  
Consultors de patologia dermatològica urgent i seguiment si s’escau a Observació 
d’aquests pacients  

  

 
 

  
  

mailto:ividal@chv.cat


 
 

CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITALARI DE VIC 
       

Institució: HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC  

       
Línia de servei: Serveis assistencials   

       

Unitats proveïdores: Unitat d’Otorrinolaringologia (ORL) – Dr. Pedro Martínez – pmartinez@chv.cat 
 

 
HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 

 
ALTRES PROVEIDORS PROVES COMPLEMENTÀRIES  

       
       

INTERNAMENT    

       

HOSPITALITZACIÓ  

Inclou  les activitats i procediments habituals bàsics a que és sotmès un pacient 
ingressat per al tractament de la patologia otorrinolaringològica pròpia de l’hospital 
comarcal de referència. Cirurgia de gola, nas i orella mitjana. 
Cirurgia de radiofreqüència amígdales i adenoides 
 

 

  
Hospital Clínic, Hospital de Sant Pau o Hospital Vall d’Hebron. 
Patologia otoneurològica: neurinomes o túmors d’angle 
pontocerebel·lós. Cirurgia reconstructiva (patologia congènita). 
Implants coclears. Cirurgia de base de crani. Tancament fístules 
LCR. Angiofibromes de càvum. Patologia susceptible de tractament 
amb làser i cirurgia endoscòpia complexa.  
Hospital de Sant Pau:  Patologia oncològica d’alta especialització. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

AMBULATORI    

       

CIRURGIA AMBULATÒRIA  

Procediments quirúrgics que es duen a terme sense ingrés convencional del 
pacient. 
CIRURGIA MAJOR AMBULATÒRIA (CMA). Procediments quirúrgics de mitjana 
complexitat i baix risc amb anestèsia local/regional o general:  
adenoïdectomia, paracentesi timpànica, algunes miringoplàsties, plàsties de fre 
lingual, la majoria de microcirurgies laríngies, algunes tumoracions benignes de 
CAE, orofaríngia i fossa nasal. Reducció amigdalar. Cirurgia de radiofreqüència 
amígdales i adenoides. Cirurgia nasal (septoplàstia i cirurgia de cornets) 
CIRURGIA LOCAL (a la pròpia consulta externa). Procediments exerètics de 
patologia de baixa complexitat amb anestèsia local: tumors benignes de 
l’orofaringe, papil·lomes del vestíbul nasal, pòlips o papil·lomes del conducte 
auditiu extern, otomicroaspiracions i endoscòpies nasals o laríngies que 
requereixin anestèsia local. Injecció intratimpànica de dexametasona. 
 
 

  

 

 

 

      

mailto:pmartinez@chv.cat


CONSULTES EXTERNES  

Procediments assistencials propis de les malalties Otorrinolaringològiques en 
l’àmbit ambulatori. Inclou les primeres visites derivades pel metge de capçalera 
o altres especialistes i les visites successives: controls postoperatoris i estudis 
de proves complementàries per al diagnòstic. 
 

 

Hospital Clínic, Hospital de Sant Pau, Hospital Vall d’Hebron, 
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Patologia 
otoneurològica: neurinomes o tumors d’angle pontocerebel·lós. 
Cirurgia reconstructiva (patologia congènita). Implants coclears. 
Patologia susceptible de tractament amb làser i cirurgia endoscòpia 
complexa. Determinada patologia oncològica. Visita i exploració 
foniàtrica. 

       

PROVES COMPLEMENTÀRIES  
Audiometries, timpanometries (impedanciometries), Endoscòpia ORL: tècnica que 
utilitza un sistema de fibra òptica per al diagnòstic de les malalties de la laringe, 
orofaringe i hipofaringe. Exploració microotoscòpica. 

 

Hospital Clínic. Electronistagmograma, potencials evocats auditius 
de tronc en adults, electroneurografia – electromiografia (N.facial) i 
otoemissions acústiques, estudi de l’olfacció. 
 
Hospital  Vall d’Hebron. Potencials Evocats d’Estat Estable. Estudi 
d’hipoacúsia congènita i/o infantil. Estroboscòpia. 
 
Hospital Sant Joan de Déu: potencials evocats auditius i 
audiometria en infants 
 

 
ALTRES PROVEÏDORS (Proves complementàries) 

 
 
NEURODIR (Consultori Bayés) : potencials evocats auditius, 
electromiografies i electroneuronografies. 
 
 

       

URGÈNCIES / UNITAT OBSERVACIÓ  
Consultors de patologia d’otorrinolaringologia urgent i seguiment si s’escau a 
Observació d’aquests pacients 

  

  



 
CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITALARI DE VIC 

       

Institució: HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC  

       
Línia de servei: Serveis assistencials   

       

Unitats proveïdores: 
Unitat d’Oftalmologia (OFT) – Dr. Hassenein Assaf – hassaf@chv.cat 
 

 
HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 

 
ALTRES PROVEIDORS PROVES COMPLEMENTÀRIES  

       
       

INTERNAMENT    

    
       

HOSPITALITZACIÓ  
Inclou  les activitats i procediments habituals bàsics a que és sotmès un pacient 
ingressat per al tractament de la patologia oftalmològica en requeriment d’ingrés.  

 
Cirurgia del pol anterior. 
Trasplantaments de còrnia. Neoplàsies segons mida i localització. 
Implantació de vàlvules en glaucomes refractaris a cirurgia 
convencional. Cauterització de pestanyes en distriquiasi. 
Determinats estrabismes. 
 
Cirurgia orbitària. Tumors. Exoftalmia-descompressió orbitària. 
Cossos estranys. 
 
Altres. Endoftalmitits, perforacions oculars i traumatismes greus, 
úlceres còrniques greus, glaucomes aguts refractaris. 

      

AMBULATORI   

      

CIRURGIA AMBULATÒRIA  

Procediments quirúrgics que es duen a terme sense ingrés convencional del 
pacient. 
CIRURGIA MAJOR AMBULATÒRIA (CMA). Procediments quirúrgics de mitjana 
complexitat i baix risc amb anestèsia local/regional o general:  
cirurgia de cataractes, glaucoma, estrabisme, implants secundaris de lents 
intraoculars enucleació i evisceració del globus ocular. 
Cirurgia del pol posterior 
Tot tipus de patologia quirúrgica. Despreniments de retina. Cirurgia extraescleral 
en el despreniment de retina. Vitrectomies en hemovitris. Cossos estranys 
intraoculars. Luxació/subluxació del cristal·lí (lensectomia). Fragments de cristal·lí 
(postcirurgia de cataracta). 
 
CIRURGIA LOCAL. Procediments exerètics de patologia de baixa complexitat 
amb anestèsia local:  
exèresi de pterígion i calazi, correcció d’entropi i ectropi, correcció de ptosis, 
exèresi de lesions palpebrals, conjuntivals segons la seva localització. 
Tractament degeneració macular associada a l’edat (DMAE) 

 

 

CONSULTES EXTERNES  

Procediments assistencials propis de les malalties oftalmològiques en l’àmbit 
ambulatori. 
Primeres visites derivades pel metge de capçalera o altres especialistes. 
Visites successives. Controls postoperatoris i seguiment de patologies mèdiques 
especialment en pacients diabètics i hipertensos. Glaucoma i processos 
infecciosos. 
Consulta optometrista. Per a la valoració i correcció dels defectes de refracció 
conjuntament amb l’oftalmòleg.  
Fotocoagulació amb làser argó, capsulotomies amb làser YAG, trabeculoplàsties 
amb làser YAG, iridotomies amb làser YAG. 
 
 

 

Hospital del Sagrat Cor.  Teràpia fotodinàmica. 
 

 
ALTRES PROVEÏDORS (Proves complementàries) 

 
 
Consulta de cribratge de càmera no midriàtica. Situada al SAP 
Osona per al control de la retinopatia diabètica i hipertensiva.   
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PROVES COMPLEMENTÀRIES  

Fundoscòpia: estudi del fons de l’ull. 
Gonioscòpia: lent de 3 miralls dirigida a l’exploració de la retina. 
Dacriocistografies: visualització del conducte llacrimal . Aquesta prova es 
realitza al servei de diagnòstic per la imatge amb la presència de l’oftalmòleg. 
OCT (tomografia òptica de coherència): prova d’imatge diagnòstica en patologia 
degenerativa o inflamatòria de la retina. 
Campimetria : exploració per valorar alteracions del camp visual en patologia de 
glaucoma o de retina 
Biometria (càlcul de la lent) 

 

 
 

ALTRES PROVEÏDORS (Proves complementàries) 
 

 
Institut Català de la Retina. Electroretinograma, 
electrooculograma Ecografies oculars. Angiofluoresceingrafia. 
 
Consultori Bayés:  potencials evocats. 
 
 
        

URGÈNCIES / UNITAT OBSERVACIÓ  
Consultors de patologia oftalmològica urgent i seguiment si s’escau a Observació 
d’aquests pacients 

 
Hospital Vall d’Hebron. Pacients que  necessitin una valoració 
oftalmològica d’urgències i ingrés. 
 

    

 
 
  



 
 CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITALARI DE VIC 

       

Institució: HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC  

       
Línia de servei: Serveis assistencials   

       

Unitats proveïdores: 
Servei  de Laboratori clínic  - Dr. Víctor Farré – vfarre@chv.cat – 93.702.77.71 

 

 HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 
 

ALTRES PROVEIDORS PROVES COMPLEMENTÀRIES 

 

 

 

    
 
 

  

    HEMATOLOGIA   

       

INTERNAMENT    

       

SUPORT ALS PACIENTS 
HOSPITALITZATS 

 

Inclou els trastorns de la coagulació, el tractament anticoagulant i la medicina 
transfusional. També inclou la realització d’estudis i proves funcionals d’anàlisis 
clíniques. 
Laboratori urgent 24 hores. 

 

 

      

AMBULATORI   

      
      

CONSULTES EXTERNES  Consulta específica de control del tractament anticoagulant oral (TAO)  

       
       

PROVES COMPLEMENTÀRIES  
Mielograma. Estudi citològic de la medul·la òssia. Biòpsia de la medul·la òssia. 
Extracció de la mostra per l’anàlisi citogenètic i de biologia molecular del moll de 
l’os.  

 

Hospital Clínic-CDB : citologia convencional, citogenètica i biologia 
molecular de sang perifèrica, moll d’os i gangli limfàtic. 
Immunofenotip de limfòcits, cariotip a la sang perifèrica i a la 
medul·la òssia.  
Proves laboratori de referència . Estudis especials d’hematologia i 
hemostàsia.  
Estudis de trombofília. 

 
       

TRANSFUSIÓ    

       

TRANSFUSIÓ    
Inclou totes les activitats pròpies de la medicina transfusional: donació de sang, 
realització de proves de compatibilitat, lliurament de productes (hemoderivats) i el 
sistema d’hemovigilància 

 

Banc de Sang i Teixits (BST) : a través unitats Centre de 
Transfusió (CT) de l’Hospital Mútua de Terrassa de Barcelona i 
Centre de Transfusió de l’Hospital Vall Hebron: preparació 
d’unitats d’hemoderivats fenotipats, pools de plaquetes i estudis 
d’immunohematologia. 
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CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITALARI DE VIC 
       

Institució: HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC  

       
Línia de servei: Serveis assistencials   

       

Unitats proveïdores: Servei de Medicina Interna – Dr. Ruben Lopez – rlopezm@chv.cat 

 HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 
 

ALTRES PROVEIDORS PROVES COMPLEMENTÀRIES  

 

 

 

      
       
       
INTERNAMENT    

       

HOSPITALITZACIÓ  

Inclou tota l’hospitalització mèdica (no quirúrgica) que es realitza a l’Hospital 
Universitari de Vic, incloent totes les activitats i procediments habituals propis de 
la medicina i especialitats mèdiques a que és sotmès un pacient ingressat en un 
hospital comarcal de referència.  Inclou l’atenció als pacients amb problemes 
respiratoris, cardíacs, neurològics, digestològics, hematològics, oncològics, i amb 
malalties autoinmune sistèmiques. 
Amb el suport de la UGA-unitat geriàtrica d’aguts- s’atenen els pacients propis de 
l’especialitat de geriatria.  
   

 

Tractaments derivats del diagnòstic que per les seves característiques 
no poden ser atesos en l’àmbit d’un hospital comarcal. 
Hospital Clínic:  Cardiologia intervencionista. 
Malalties infeccioses. Infeccions per cirurgia cardíaca, per 
neurocirurgia, de grans cremats i per trasplantaments. 
Neurologia. Neurocirurgia, tractament endovascular de patologia 
malformativa cerebral i espinal. Diagnòstic molecular de malalties del 
SNC, situacions especials d’estats epilèptics. 
Endocrinologia. Cirurgia hipofisària i suprarenal. Tractaments amb 
radioteràpia i radioiode. 
Oncologia.  Determinades situacions en  oncologia mèdica i 
hematològica aguda. 
Pneumologia. Cirurgia toràcica, estudi diagnòstic d’hipertensió 
pulmonar Digestiu. Trasplantaments hepàtics, tractament de 
l’hepatocarcinoma i shunts portals. 
 
Altres hospitals : Hospital Vall d’Hebron i Hospital Sant Pau 
 

       

 
 AMBULATORI 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

    
   

 
 
 
 

HOSPITAL DE DIA MÈDIC 

   Unitat alternativa a l’hospitalització convencional conjunta amb infermeria per 
l’avaluació diagnòstica i tractament de pacients amb patologies mèdiques 
cròniques protocolitzades provinents de la comunitat altres serveis mèdics o 
Urgències del CHV. Unitat de diagnòstic ràpid per a pacients amb patologies 
greus no urgents que requereixen diagnòstic ràpid. 
Unitat de tractaments específics :  unitat on es fan determinats tractaments 
ambulatoris específics de diferents especialitats mèdiques ( malalties infeccioses, 
reumatològiques, digestològiques, neurològieques, pneumològiques...) 
 No inclou tractaments quimioteràpics 
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  HOSPITALITZACIÓ A DOMICILI 

   

Alternatives a l’hospitalització: pacients amb tractaments endovenosos que per la 
seva estabilitat es pot fer un tractament a domicili. 

  

    
   

CONSULTES EXTERNES  
Inclou les primeres visites derivades pel metge de capçalera, altres especialistes 
o del servei d’urgències. Visites successives. Controls i estudis de proves 
complementàries per al diagnòstic 

  

 

 
      

Malalties infeccioses i MTLO: 

(malalties de transmissió per mitjà de líquids 
orgànics) 

   
Procediments assistencials propis de les malalties infeccioses – VIH + i/o sida de 
l’àmbit ambulatori 

  

       

MEDICINA INTERNA    Procediments assistencials propis de la medicina interna de l’àmbit ambulatori.    

 
Malalties Inflamatòries sistèmiques 

 

   
Visites especialitzades en malalties inflamatòries sistèmiques i valoració 
interdisciplinar en casos especials 

  

Suport a Atenció Primària    Suport amb presència física a les diferents ABS per ajuda a la decisió clínica   

       

        PROVES COMPLEMENTÀRIES     

       

 
Medicina Interna 

 
   Capil·laroscòpia en l’estudi de malallties sistèmiques  

Hospital Clínic : Tècniques d’EMG complexes i centrals (estimulació 
magnètica cortical i altres), EEG i potencials evocats 
Estudis gammagràfics.  
 

 
PROVEÏDORS (Proves complementàries) 

 
 
Consultori Bayés, SL Densitometria òssia.  
Consultori Bayés (NEURODIR) : EMG convencional 

       

URGÈNCIES / UNITAT OBSERVACIÓ  
Consultors de patologia mèdica urgent i seguiment si s’escau a Observació 
d’aquests pacients 

  

    

 
 
  



 
 CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITALARI DE VIC 

       

Institució: CONSORCI HOSPITALARI DE VIC 

       
Línia de servei: Serveis assistencials   

       

Unitats proveïdores: Servei de Geriatria - Dr. Joan Espaulella - jespaulella@hsc.chv.cat  
 

HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 

 

 

 

      
       

       

 Servei Territorial de Geriatria i Cures Pal·liatives   

       
       

SERVEI TERRITORIAL DE GERIATRIA I 
CURES PAL·LIATIVES 

 

És un organisme multiproveïdor que integra els professionals metges de geriatria i 
cures pal·liatives de hospital d’aguts i d’hospitals d’atenció intermèdia, amb la 
finalitat de planificar l’activitat assistencial i gestionar la cartera de serveis segons 
les directrius del CatSalut. També té per objectiu definir un model d’atenció i 
coordinar els aspectes de docència, innovació i recerca. 
També estableix dinàmiques de treball compartit amb l’atenció primària mitjançant 
la ruta de complexitat. 
Planifica conjuntament amb atenció primària el funcionament dels recursos 
especialitzats que intervenen a la comunitat. 
 

  

       
       

 Hospital Universitari de Vic   

     

UNITAT GERIÀTRICS D’AGUTS  

És una unitat d’internament de l’hospital d’aguts formada per equips 
multidisciplinars amb estructura física específica, que atén persones d’edat 
avançada amb fragilitat (Persones amb complexitat clínica i dificultat de presa de 
decisions). Poden atendre tant pacients mèdics con quirúrgics, és una unitat 
transversal a l’hospital i està orientada per necessitats dels pacients i no per 
diagnòstics.  
Estableix relacions funcionals amb altres especialitats de l’hospital que també 
atenen pacients geriàtrics: ortogeriatria, cirurgia vascular, cardiogeriatria, 
oncogeriatria, urgències,... 
 

  

     

URGÈNCIES / UNITAT OBSERVACIÓ  
Consultors de patologia geriàtrica urgent i seguiment si s’escau a Observació 
d’aquests pacients 
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 Hospital Sant Jaume de Manlleu   

     

INTERNAMENT 
 
  
 

  

     

MITJA ESTADA  

Unitat de convalescència  
Aquesta unitat està destinada a la recuperació funcional i cures complexes de 
pacients en general geriàtrics que han tingut un event agut. La majoria de pacients 
provenen de l’hospital d’aguts. En pacients prèviament coneguts amb avaluació 
prèvia poden ingressar directament des d’urgències i des de la comunitat. En el 
seu procés d’atenció poden necessitar des de rehabilitació d’alta intensitat fins a 
atencions pal·liatives. 
 
Unitat de psicogeriatria 
Atén a persones amb demència i pacients psiquiàtrics grans amb fragilitat que 
presenten situacions de canvi de la seva problemàtica per problemes intercurrents, 
alteracions de conducta o dificultats de la cures en el seu domicili. Els pacients 
poden ingressar des de la comunitat o des de l’hospital d’aguts.  
 

  

 

LLARGA ESTADA  

Unitat de llarga estada 
Atén a persones amb necessitats clíniques i dependència que no poden ser atesos 
a domicili i que es necessita un procés d’atenció perllongada abans de retornar a 
domicili o una residència geriàtrica. Inclou tant pacients geriàtrics com 
psicogeriàtrics. 
 

  

    

AMBULATORI 
 
  
 

  

     

EQUIP AVALUACIÓ  
INTEGRAL AMBULATÒRIA  (EAIA)  

 
 

La EAIA de trastorns cognitius és un recurs ambulatori multidisciplinar destinat al 
diagnòstic i seguiment de persones amb demència. La majoria de pacients 
procedeixen de l’atenció primària i hi ha criteris establerts de derivació i retorn en 
funció de les necessitats dels pacients. 
Hospital de dia sociosanitari 
L’Hospital de dia atén persones grans amb necessitats d’avaluació global fent 
activitats de rehabilitació física o cognitiva. També desenvolupa programes 
individuals com el de cura de ferides. L’Hospital de Dia també és un recurs per 
atendre persones amb situació de canvi, candidats a ser atesos per l’atenció 
intermèdia i que no precisen un ingrés hospitalari. 
 

  

 

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 
 
  
 

  

     

PADES  

És un recurs compartit amb l’hospital de la Santa Creu i en aquest moment està en 

fase de redisseny. 
 

  

 

 

  



 
CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITALARI DE VIC 

       

Institució: HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC  

       
Línia de servei: Serveis assistencials   

       

Unitats proveïdores: Unitat de Nefrologia – Dr. Laureà Perez – lperez@chv.cat 

 HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 
 

ALTRES PROVEIDORS PROVES COMPLEMENTÀRIES  

       

INTERNAMENT    

       

SUPORT ALS PACIENTS 
HOSPITALITZATS 

 

Diagnòstic, tractament i seguiment del pacient amb patologia nefrològica, 
alteracions hidroelectrolítiques i de l’equilibri àcid-base, i/o trastorns hipertensius 
(inclosos els estats hipertensius de l’embaràs).   
Tractament substitutiu renal mitjançant hemodiàlisi o diàlisi peritoneal del pacient 
ingressat quan es requereix (inclou  els pacients HBsAg durant el període d’ingrés, 
i el maneig dels pacients crítics a la UCI). 
Seguiment del pacient trasplantat renal ingressat. 
 

 

UDIAT: Diagnòstic i/o tractament de patologies en què calguin tècniques 
de radiologia intervencionista. Col·locació de catèters centrals 
permanents en pacients amb alt risc de complicacions.  
Fundació Puigvert: Biòpsia renal 

       

AMBULATORI    

       
       

TRACTAMENT SUBSTITUTIU RENAL  

Hemodiàlisi. Unitat amb els recursos adients per al maneig del malalt renal crònic 
ambulatori o ingressat, així com del pacient amb fracàs renal agut. Inclou les 
tècniques d’hemodiàlisi amb bicarbonat i hemodiafiltració on-line amb membranes 
d’alta permeabilitat.  
Col·locació de catèters transitoris i permanents per a hemodiàlisi. 
Valoració i seguiment dels pacients candidats a trasplantament renal.  
Atenció continuada mèdica i d’infermeria, les 24 hores del dia durant tot l’any, de 
presència física quan hi ha activitat assistencial i localitzada la resta de temps 

 

 
UDIAT.  Diagnòstic i/o tractament de patologies en què calguin tècniques 
de radiologia intervencionista. Col·locació de catèters centrals 
permanents en pacients amb alt risc de complicacions. 
Centres de diàlisi amb torn específic per pacients HBsAg + 
(H.Althaia Manresa a la Catalunya Central o altres centres de 
Barcelona): derivació de pacients HBsAg+ que requereixin inici 
d’hemodiàlisi crònica. 
Hospitals amb Unitat de Trasplantament renal de Catalunya: per 
valoració de trasplantament renal de donant viu o cadàver.  
 
 

       

 
       

  

Diàlisi peritoneal. Inclou valoració prèvia del pacient, seguiment del procés de 
col·locació del catèter, aprenentatge de la tècnica, i seguiment amb visites 
presencials i domiciliàries. Inclou diàlisi peritoneal ambulatòria contínua i diàlisi 
peritoneal automàtica. Diàlisi peritoneal assistida: diàlisi peritoneal amb suport 
de la primària en casos seleccionats.  
Valoració i seguiment dels pacients candidats a trasplantament renal. 
Atenció continuada mèdica i d’infermeria, les 24 hores del dia durant tot l’any, de 
presència física quan hi ha activitat assistencial i localitzada la resta de temps. 

 
Hospitals amb Unitat de Trasplantament renal de Catalunya: per 
valoració de trasplantament renal de donant viu o cadàver.  
 

       

 
  



CONSULTES EXTERNES  

Prevenció, diagnòstic, tractament, i seguiment de patologies en l’àmbit de la 
nefrologia i la hipertensió arterial.  
Primeres visites CCEE Nefrologia i CCEE Hipertensió Arterial (derivades des 
de A.Primària o des de l’àmbit hospitalari). 
Visites successives de seguiment. 
Inclou valoració i seguiment dels pacients candidats a trasplantament renal. 
Consulta d’infermeria nefrològica (primeres visites i successives, vacunació 
hepatitis B, administració de fàrmacs ev, interconsultes d’hospitalització i 
realització de MAPA*). 
Consulta específica d’accessos vasculars per hemodiàlisi. 
Consulta específica de tractament conservador de la insuficiència renal 
crònica (pacients no candidats a tècniques de tractament substitutiu). 
Programa d’ajuda a la decisió: consulta multidisciplinar (mèdica i d’infermeria) on 
el pacient, de forma personalitzada, rep informació verbal i simulada sobre les 
diferents alternatives del tractament substitutiu renal. 
Consulta de diàlisi peritoneal: Seguiment del pacient inclòs en aquesta tècnica 
de tractament substitutiu. 
 

 

Hospitals amb Unitat de Trasplantament renal de Catalunya: per 
valoració de trasplantament renal de donant viu o cadàver.  
 
Fundació Puigvert: Biòpsia renal 
 
UDIAT.  Diagnòstic i/o tractament de patologies en què calguin tècniques 
de radiologia intervencionista. Col·locació de catèters centrals 
permanents en pacients amb alt risc de complicacions. 
 
 

       

PROVES COMPLEMENTÀRIES  
MAPA*: Monitoratge ambulatori de la pressió arterial de 24 hores, del qual s’emet 
un informe. 

 

 
ALTRES PROVEÏDORS (Proves complementàries) 

 
 
CETIR S.A. i HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA: Estudis isotòpics. 
 

       

URGÈNCIES / UNITAT OBSERVACIÓ  
Consultors de patologia nefrològica urgent i seguiment si s’escau a Observació 
d’aquests pacients   

    

 
 
 
  



FET!! 
CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITALARI DE VIC 

       

Institució: HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC  

       
Línia de servei: Serveis assistencials   

       

Unitats proveïdores: Direcció de Psiquiatria i Salut Mental –Dr. Santi Escoté – sescote@chv.cat  
 HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 

 
ALTRES PROVEIDORS PROVES COMPLEMENTÀRIES 

REFERÈNCIA        

INTERNAMENT    

       

HOSPITALITZACIÓ  

Unitat de referència de psiquiatria infantojuvenil (URPI). Hospitalització 
psiquiàtrica de pacients < de 18 anys  amb patologia psiquiàtrica aguda amb risc 
alt de fuga i auto o heteroagressivitat. (diagnòstics habituals: Psicosi, T. Afectius i 
Trastorns de Conducta Alimentària). Diagnòstic i tractament intensiu i integral per 
l’equip interdisciplinari amb un projecte terapèutic individualitzat. L’ingrés té lloc a 
zona habilitada com a àrea d’ingrés a la Unitat de Pediatria. 2 llits 
 
Hospitalització d’Aguts. Hospitalització psiquiàtrica de pacients > de 18 anys 
amb diagnòstic psiquiàtric principal i necessitat d’estada menor de 20 dies. 
Diagnòstic i tractament intensius i integrals fets per l’equip interdisciplinari amb un 
projecte terapèutic individualitzat. Assistència integral dels pacients.. Diagnòstics 
habituals: Psicosi, T. Afectius, T. Personalitat, T. Conducta Alimentària... 
Possibilitat de TEC (Teràpia Electro-Convulsiva) d’Hospitalització. 10 llits. 
 
Hospitalització de Subaguts. Per a pacients psiquiàtrics >18a, amb diagnòstic 
psiquiàtric principal i necessitat d’estada major de 20 dies. Diagnòstic i tractament 
intensius i integrals fets per l’equip interdisciplinari amb un projecte terapèutic 
individualitzat. Assistència integral dels pacients. Diagnòstics habituals: Psicosi, T. 
Afectius, T. Personalitat, T. Conducta Alimentària... Possibilitat de TEC (Teràpia 
Electro-Convulsiva) d’Hospitalització. 12 llits. 
 
Dispositiu de TEC. Gestionat pels adjunts d’Hospitalització i adreçat tant a 
pacients que necessiten TEC d’Hospitalització com Ambulatori. Ubicat a Àrea 
d’Intervencionisme d’HUV. 
 
Dispositiu d’Interconsulta (ICH) de Salut Mental a Hospital Universitari de Vic, 
Hospital de la Santa Creu i Hospital de Sant Jaume de Manlleu que inclou 
existència de psiquiatre (HUV, HSC i HSJM), psicòleg clínic (HUV) i psico-oncòleg 
(HUV) per atendre necessitats d’atenció en Salut Mental generades via ICH pels 
diferents serveis hospitalaris. 
 
Dispositiu de Desintoxicació d’alcohol. Gestionat pel psiquiatre d’ICH i adreçat 
a pacients amb problemàtica de dependència a l’alcohol com a problemàtica única 
i amb voluntarietat d’ingrés. L’ingrés té lloc a Unitats de Medicina Interna a càrrec 
de psiquiatria (ingrés ectòpic). 
 
Dispositiu d’Atenció continuada al Servei d’Urgències de Psiquiatria. 
Psiquiatre/a consultor durant 24h. 
 

 

Unitat de Crisis de l’Adolescent (UCA) a Complex Assistencial 
Benito Menni (Sant Boi de Llobregat), Hospitalització psiquiàtrica de 
pacients < de 18 anys  amb patologia psiquiàtrica aguda amb risc alt de 
fuga i auto o heteroagressivitat (diagnòstics habituals: Psicosi i Trast. 
Conductuals NE). Diagnòstic i tractament intensiu i integral per l’equip 
interdisciplinari amb un projecte terapèutic individualitzat.    
 
Hospitalització psiquiàtrica de llarga estada a Centre Torribera 
(Santa Coloma de Gramenet, antiga Clínica Mental): Hospitalització 
psiquiàtrica de pacients > 18 anys  amb patologia psiquiàtrica 
evolucionada amb pèrdua de l’autonomia funcional (resistència de 
símptomes o conseqüències funcionals i/o socials persistents de la 
malaltia psiquiàtrica) que requereixen intervencions de suport hospitalari 
a llarg termini (diagnòstics habituals: Psicosi i trastorns afectius).  
 
Unitat d’Hospitalització específica per a Disminució Intel·lectual 
(UHE-DI) a Institut d’Assistència Sanitària (Salt, Girona): 
Hospitalització psiquiàtrica de pacients > 18 anys  amb comorbilitat entre 
disminució intel·lectual  i patologia psiquiàtrica greu que requereix 
Diagnòstic i tractament intensius i integrals fets per l’equip 
interdisciplinari amb un projecte terapèutic individualitzat (diagnòstics 
habituals: Psicosi i trastorns afectius en context de disminució 
intel·lectual). 2 llits. 
 
Unitat Hospitalària de Desintoxicació (vàries UHDs a Catalunya de 
referència suprasectorial: Mútua de Terrassa, Unitat de Crisi Alba, 
Hospital del Mar...): Unitats d’ingrés orientades a l’estada de pacients > 
18 anys amb problemàtica de dependència de tòxics (únic o varis 
simultàniament) que requereixen desintoxicació. 
 
Unitat de Patologia Dual a Complex Assistencial Benito Menni 
(Martorell) suprasectorial: Unitat d’ingrés orientada a l’estada de 
pacients > 18 anys amb problemàtica simultània de dependència de 
tòxics (únic o varis simultàniament) i patologia psiquiàtrica que 
requereixen intervenció multidisciplinar. 
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AMBULATORI 
 
 
 
 

  

       

HOSPITAL DE DIA  

Hospital de Dia d’adults: Recurs alternatiu a l’hospitalització convencional per a > 18 
anys, on es fan intervencions diagnòstiques i terapèutiques intensives i 
interdisciplinàries, d’acord amb un projecte terapèutic individualitzat. Estada limitada al 
matí / migdia Diagnòstics habituals: Psicosi, T. Afectius, T. Personalitat, TCA... 12 
places.   
 

Hospital de Dia d’infanto-juvenil: Recurs alternatiu a l’hospitalització convencional per 
a < 18 anys, on es fan intervencions diagnòstiques i terapèutiques intensives i 
interdisciplinàries, d’acord amb un projecte terapèutic individualitzat. Estada limitada al 
matí. / migdia. Diagnòstics habituals: Psicosi, T. Afectius, T. Personalitat, TCA... Existeix 
programa de suport educatiu. 10  places.   
 

 

  

       

CONSULTES EXTERNES  

Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA): Dispositiu d’assistència ambulatòria per a 
usuaris > 18 anys amb patologia mental lleu-moderada-greu que no requereixen estada 
hospitalària ni a HD; poden precisar intervenció multidisciplinar (psiquiatre, psicòleg, 
infermeria i treball social) i alhora diferents tipus de visites (1ª visita i successives) i 
d’intervencions (individuals, grupals, familiars...). Patologia atesa habitualment: Psicosi, 
T. Afectius, T. Personalitat, T. Ansiosos... S’hi integren diferents programes: 
   *Programa de Seguiment Individualitzat (PSI): Intervenció multidisciplinar 
(psiquiatria, infermeria, treball social, psicologia i monitors -CPIs-) a nivell domiciliari per 
a pacients amb diagnòstic de gravetat (Psicosi, T. Afectius) amb problemàtica de 
vinculació i limitacions en aspectes d’autogestió i relacionals que precisen d’intervenció 
intensiva que pot incloure des de la supervisió domiciliària a aspectes de sociabilització 
i suport en tasques diverses extradomiciliàries. 30 usuaris. 
   *Programa de Suport a la Primària: Desplaçament de professionals de CSMA 
(psiquiatres i psicòlegs) a ABS per a efectuar tasca de filtratge, assistencial (de patologia 
lleu-moderada), de coordinació i formativa de metges d’Atenció Primària. Es cobreixen 
les 11 ABSs d’Osona. 
   *Programa Trastorn Mental Sever (TMS) : Atenció específica, intensiva i coordinada 
amb Primària per part professionals de CSMA (infermeria, treball social, psiquiatria i 
psicologia) adreçada a aquells pacients amb diagnòstics TMS (de major gravetat). 
   *Programa d’Atenció a Trastorns de Conducta Alimentària (TCA): Atenció 
específica i intensiva per professionals de CSMA per aquells pacients amb diagnòstic de 
TCA. 
   *Dispositiu de Gestió i Seguiment de les Temptatives Autolítiques d’Osona 
(PGSTAO) adreçat a la detecció i atenció a les persones amb intencionalitat autolítica o 
temptativa autolítica realitzada en forma d’accions de prevenció (formació de 
professionals, difusió...), detecció proactiva (que trascendeix el Codi Risc Suïcidi, CRS), 
assistència específica (individual o grupal; presencial o seguiment telefònic; d’infermeria, 
psicologia, treball social o psiquiatria), coordinada (Comissió de Seguiment 
interdisciplinar amb conveni amb Departament de Justícia) i post-mortem (comissió de 
mortalitat i grup de supervivents). 
   * Dispositiu d’Atenció en Salut Mental als professionals de a Sanitat d’Osona 
amb col·laboració amb el Servei de Prevenció de CHV i altres serveis sanitaris osonencs 
de cara a l’atenció psicològica i psiquiàtrica a professionals sanitaris (present ja en època 
pre-COVID. 
   * Dispositiu de col·laboració amb Càries Arxiprestal d’Osona per al suport 
emocional a persones en risc d’exclusió social (suport als pisos socials de Càrites). 
   * Dispositiu de Suport psiquiàtric als usuaris amb problemàtica psico-orgànica 
ingressats a la Fundació Vella Terra de Gurb (12 usuaris) 
   * Dispositiu d’Atenció a la Psicosi Incipient d’Osona: Direcció i participació 
majoritària en el dispositiu multiprofessional (psiquiatria infanto-juvenil psicologia 
d’adults i infanto-juvenil, TS d’adults i infanto-juvenil, infermeria d’adults i infanto-juvenil, 
neuropsicologia, integració social i rehabilitació social) adreçat a l’atenció específica i 
multidisciplinar d’usuaris afectes de primers episodis psicòtics (14-25 anys). 
   * Unitat Funcional de Síndromes de Sensibilitat Múltiple: Participació (psicologia) 
en la Unitat específica multidisciplinar (CSMA, Reumatologia i Atenció Primària) per a 
l’atenció específica de casos complexes de fibromiàlgia, fatiga crònica i síndrome de 
sensibilitat química múltiple) 
   * Unitat Funcional de Raquis: Participació (psicologia) en la Unitat específica 
multidisciplinar (COT, Anestèsia, Rehabilitació, Reumatologia i CSMA) per a l’atenció 
específica de casos complexes de problemàtica osteo-articular de problemàtica lumbar. 
 

 

Assistència a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) d’Osona: Servei 
especialitzats d’atenció ambulatòria a aquells problemes psicològics 
associats a aspectes de sexualitat (disfuncions diverses, tant per gènere 
masculí com femení) com reproductiu. Estructurat en  quant a tipus de visites 
(1ª visita i successiva) i format (individual i/o grupal) i en íntima col·laboració 
amb ginecologia i urologia. Tasca fonamentalment desenvolupada per 
psicologia. Depen de l’ICS. 
 
Centre de Diagnòstic i Atenció Precoç (CDIAP) d’Osona (Tris – Tras) 
depenent de Sant Tomás: Servei d’atenció ambulatòria per a usuaris 
menors de 6 anys que presenten problemàtica neuro-psiquiàtrica (TEA, 
Asperger...) que es diagnostiquen de forma precoç i són ateses per diferents 
professionals (neuropediatre, psiquiatre infantil, psicòleg, treballador social, 
educador social, integrador social, monitors...). 
 
 Servei Especialitzat de Salut Mental per a Disminució Intel·lectual 
(SESM-DI): Servei d’atenció ambulatòria per a usuaris afectes de patologia 
psiquiàtrica en el context de disminució intel·lectual. Usuaris > 18 anys amb 
patologia mental lleu-moderada-greu que no requereixen estada hospitalària 
ni a HD; poden precisar intervenció multidisciplinar (psiquiatre, psicòleg, 
infermeria i treball social, estant aquests dos darrers professionals de CSMA 
Osona i els llicenciats professionals desplaçats des de l’Institut d’Assistència 
Sanitària de Salt, Girona) i alhora diferents tipus de visites (1ª visita i 
successives), d’intervencions (individuals, grupals, familiars...) i de lloc 
d’intervenció (Osona Salut Mental; tallers, llars residencials i residències de 
la Fundació Sant Tomàs, Escola Especial Estel (< 18 anys) o residència de 
Fundació Vella Terra). Patologia atesa habitualment: Psicosi, T. Afectius, T. 
Personalitat, T. Ansiosos en el context de disminució intel·lectual. ElsS’hi 
integren diferents programes: 
 
Servei de Rehabilitació Comunitària d’Osonament (antiga Fundació 
Centre Mèdic Psico-Pedagògic d’Osona o FCMPPO): Recurs orientat per 
a la rehabilitació i reinserció de pacients psiquiàtrics, mantenint-se el pacient 
a tant a domicili, com a llars protegides o residències de malalts mentals. 
 

  



       
       

CONSULTES EXTERNES  

Centre de Salut Mental d’Infanto-Juvenil (CSMIJ): Dispositiu d’assistència 
ambulatòria per a usuaris < 18 anys amb patologia mental lleu-moderada-greu que no 
requereixen estada hospitalària ni a HD; poden precisar intervenció multidisciplinar 
(psiquiatre, psicòleg, infermeria i treball social) i alhora diferents tipus de visites (1ª visita 
i successives) i d’intervencions (individuals, grupals, familiars...). Patologia atesa 
habitualment: Psicosi, T. Afectius, T. Espectre Autista, TDAH, T. Ansiosos... S’hi integren 
diferents programes: 
    *Programa de Suport a la Primària: Desplaçament de professionals de CSMA 
(psicòlegs a ABS) per a efectuar tasca de filtratge, assistencial (de patologia lleu-
moderada), de coordinació i formativa de metges d’Atenció Primària. 
   *Programa Trastorn Mental Greu (TMG) : Atenció específica, intensiva i coordinada 
amb Primària per part professionals de CSMIJ (infermeria, treball social, psiquiatria i 
psicologia) adreçada a aquells pacients amb diagnòstics TMG (de major gravetat). 
   * Programa d’Atenció a Trastorns de Conducta Alimentària (TCA): Atenció 
específica i intensiva per professionals de CSMIJ per aquells pacients amb diagnòstic 
de TCA. 
   * Dispositiu de coordinació CASD – CSMIJ per a l’atenció específica (psicologia, 
TS, infermeria i TS) per a < 18 anys amb problemàtica de consum de tòxics. 
   *Programa de Salut i Escola: programa de prevenció i intervenció precoç en 
adolescents escolaritzats amb sospita de trastorn mental. Col·laboració entre CSMIJ 
(psicologia i infermeria) i professionals d’infermeria / professorat d’escoles. 
   *Programa de Suport a la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència 
(DGAIA): Programa de suport per part de professionals de CSMIJ (psicologia i 
psiquiatria) a professionals de recursos residencials o formatius de la DGAIA. La 
intervenció s’efectua en forma directa (assistencial) o de coordinació / formació; en els 
diferents centres o a CSMIJ. Aquests dispositius són: 
        *** Centre Residencia Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE). 4 a Osona. 
        *** Aules d’Integració Social (AIS). 1 a Osona. 
   *Unitat Funcional d’Atenció al Trastorn de l’Espectre Autista: Participació 
(psicologia, psiquiatria i TS) i Direcció (psicologia) d’Unitat específica multidisciplinar 
(CSMIJ, EAP, CDIAP, Pediatria i Neuropediatria de zona) per a l’atenció específica de 
casos complexes de l’espectre autista. 
   * Dispositiu d’Atenció a la Psicosi Incipient d’Osona: Direcció i participació 
majoritària en el dispositiu multiprofessional (psiquiatria infanto-juvenil, psicologia 
d’adults i infanto-juvenil, TS d’adults i infanto-juvenil, infermeria d’adults i infanto-juvenil, 
neuropsicologia, integració social i rehabilitació social) adreçat a l’atenció específica i 
multidisciplinar d’usuaris afectes de primers episodis psicòtics (14-25 anys). 
 

   

       

PROVES COMPLEMENTÀRIES  

Exploracions psicomètriques específiques (psicodiagnòstic): Tests, Qüestionaris i 
entrevistes diagnòstiques específiques de malalties mentals, a pacients atesos a CSMA, 
CASD i CSMIJ per trastorn mental i segons protocols del propi servei. Efectuades 
habitualment per psicòlegs. 
 
Exploracions psiocomètriques a pacients TMS / TMG. Avaluació neuropsicològica 
específica (diagnòstica i de seguiment) per pacients greus. Efectuades habitualment per 
neuropsicòloga i/o altres psicòlegs. 

 
Exploracions psiocomètriques a pacients amb psicosi. Avaluació 
específica dels pacients derivats al Servei de Rehabilitació Comunitària 
(SRC) 

       

URGÈNCIES / UNITAT OBSERVACIÓ  
Consultors de patologia psiquiàtrica urgent i seguiment si s’escau a Observació 
d’aquests pacients 

  

  



       

LÍNIA DE PRODUCTE ESPECÍFICA 

 
 
 
 

  

       

CENTRE D’ATENCIÓ I SEGUIMENT DE 
LES DROGODEPENDÈNCIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències (CASD): Dispositiu 
d’assistència ambulatòria per a usuaris > 18 anys amb patologia d’addiccions diverses o 
combinades, que no requereixen estada hospitalària; poden precisar intervenció 
multidisciplinar (psiquiatre, psicòleg, infermeria i treball social) i alhora diferents tipus 
d’intervencions (Primera visita i successiva; visites individuals, grupals, familiars...). 
Permet la consulta directa de l’usuari (visites d’acollida per iniciativa pròpia). Atenció a 
famílies. Patologia atesa habitualment: Dependència a alcohol, estimulants, opiacis, 
algunes dependències comportamentals. S’hi integren individus en diferents fases en 
relació a la seva dependència (precontemplativa, contemplativa, desintoxicació, 
deshabituació...). Inclou: 
   *Programa de Manteniment de Metadona de dispensació de l’agonista d’opiacis i 
alhora seguiment d’usuaris amb necessitat de supervisió de seguiment (controls d’orina) 
i administració consensuada i supervisada de tractaments establerts.  
   *Programa d’intercanvi de xeringues (PIX) i distribució de preservatius. 
   *Protocols d’intervenció en trastorns relacionats amb l’ús de substàncies que creen 
dependència (abús de l’alcohol, altres drogues…).  
 

 

Unitat Hospitalària de Desintoxicació (vàries UHDs a Catalunya, 
ubicades (o no) a diferents hospitals generals (no sectoritzades): Mútua 
de Terrassa, Unitat de Crisi Alba, Hospital del Mar...): Unitats d’ingrés 
orientades a l’estada de pacients > 18 anys amb problemàtica de dependència 
de tòxics (únic o varis simultàniament) que requereixen desintoxicació. 
 
Unitat de Patologia Dual a Complex Assistencial Benito Menni (Martorell) 
suprasectorial: Unitat d’ingrés orientada a l’estada de pacients > 18 anys 
amb problemàtica simultània de dependència de tòxics (únic o varis 
simultàniament) i patologia psiquiàtrica que requereixen intervenció complexa 
i multidisciplinar. 
 
Comunitats terapèutiques (vàries a l’entorn català, gestionades de forma 
privada (fundacions...) amb o sense concert i amb diferents formats 
(residències, pisos assistits...): Centres residencials amb recolzament 
mèdic puntual i enfocats al procés rehabilitador i de reinserció un cop 
superada la fase de desintoxicació. 
 
Centre de Dia de CADO d’Osonament (antiga Fundació Centre Mèdic 
Psico-Pedagògic d’Osona o FCMPPO): Recurs orientat per a la 
rehabilitació i reinserció de toxicòmans, mantenint-se el pacient a domicili. 
També s’ofereix un programa  de reducció de danys. 

       

 

 

 
 
 
 

  

 

  



 

 

CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITALARI DE VIC 
 

 

 

  
 

   

Institució: HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC  

       
Línia de servei: Serveis diagnòstics    

       

Unitats proveïdores: Servei d’Anatomia Patològica – Dra. Maria Alejo – malejo@chv.cat 

 HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 
 

ALTRES PROVEIDORS PROVES COMPLEMENTÀRIES  
REFERÈNCIA 

 
 

Línia de producte  ESTUDIS CITOLÒGICS  Sistema de recollida i fixació  Tipus de tècnica (citologies i biòpsies)  

Tipus de Producte Citologia General     

Tipus de mostra   
Estudi de tot tipus de líquids i secrecions 
orgàniques  

Orina: primera orina del matí llençada. Es recull la mostra de 
la segona micció  del matí. Rentat dels  genitals  amb sabó  
antisèptic eixugant amb gases estèrils 
Recollir mostra d’orina durant 3 dies consecutius  

Esput: recollida de mostra a primera hora del matí (s’obté 

dels exsudats de la nit). Pacient en dejú. Neteja de boca 
amb antisèptic no pasta de dents. Fer tossir profundament. 
Recollir esput durant 3 dies consecutius 
Líquids orgànics: Obtenció de mostra amb tècnica estèril 
Fixació (orina, esput i líquids org.): Pot net de boca ampla 
amb 1/3 de fixador de citologia. Cas de l’esput també es pot 
utilitzar alcohol de 50º 
Tzanck: extensió sobre el porta i fixar-la immediatament 
amb esprai fixador 

 Tècniques d’histoquímica  

  
  
Tècniques d’immunohistoquímica 
 
Marcadors de diagnòstic  

 
Marcadors de pronòstic 

   
Marcadors de predictius 

 

 

 
Tècniques de Biologia Molecular 

 
Determinació del virus del papil·loma humà (VPH) per la 
tècnica del HC2 (Hybrid capture 2) 
 
Amplificació gen Her2 (tècnica SISH) tècnica sobre bloc  
de parafina 

  Citologia Ginecològica      

Tipus de mostra  Vulvar 
Vaginal 
Cervicovaginal  
Endocervical  
Endometri  

 
Recollir la mostra amb escobilló o espàtula  
Fixació: Fer l’extensió sobre el porta i fixar-la 
immediatament amb esprai fixador  

  

 Citologia per punció aspiració (PAAF)    

Tipus de mostra  Tot tipus d’òrgans i parts toves  Fixació: Introduir el material en un pot net amb 1/3 part de 
Fixador de citologia  
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Línia de producte  ESTUDIS HISTÒLOGICS  Sistema de recollida i fixació  

    

    

Tipus de Producte  Biòpsia  Pots pre-omplerts de formol de 20 i 60 ml 
 

 

 Peça quirúrgica  
 
 
 
Biòpsia intraoperatòria 
Biòpsia ganglionar (estudi 
hematopatològic / 
microbiològic) 
Estudi de gangli 
sentinella (mama) 

Pots grans amb formol (volum de formol com a mínim 10 vegades superior a la peça)  
 
 
 
 
Enviar en fresc 

 

 
    

Línia de producte  AUTÒPSIES CLÍNIQUES   

  Procediment de sol·licitud 
1- Document d’autorització d’autòpsia clínica 
2- Certificat de mort certa 
3- Document de sol·licitud d’autòpsia clínica  

 

 Horari de recepció de mostres: de dilluns a divendres de 8 a 15 h (ext. 1070) 

 Casos urgents: especificar-ho en el full de sol·licitud. 

 Biòpsies que es deriven a un centre de referència: biòpsies renals i de pell per estudi d’immunofluorescència, biòpsies musculars per estudi de miopaties, 
consultes i estudis de biologia molecular per hematopatologia. 

 Tramitació de sol·licituds per estudis de microscòpia electrònica o biologia molecular o mutacionals. 
 
  



 
 CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITALARI DE VIC 

   
 

   

Institució: HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC  

       
Línia de servei: Serveis diagnòstics    

       

Unitats proveïdores: 
Programa de Detecció  Precoç del Càncer – Dr. Pere Roura – proura@chv.cat  

 
 

 HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 
 

ALTRES PROVEIDORS PROVES COMPLEMENTÀRIES  

 
 

LÍNIA DE PRODUCTE       

        

PROGRAMA DE CRIBRATGE DEL 
CÀNCER DE MAMA 

 

El Programa de detecció precoç del càncer de mama es va iniciar a Osona el 
desembre de 2000.  El seu objectiu és detectar, en cicles o rondes de dos anys, 
el càncer de mama en fases inicials per disminuir la mortalitat per aquesta causa. 
Està adreçat a la població de dones de la comarca que tenen de 50 a 69 anys, a 
les quals se’ls ofereix de fer-se una mamografia bilateral cada dos anys. 
L’oficina tècnica de cribratge (OTC) que realitza les tasques administratives de 
seguiment i avaluació està situada a la Clínica de Vic i el servei de 
Radiodiagnòstic i el d’Epidemiologia estan a l’edifici de l’Hospital Universitari. 
Els resultats s’avaluen anualment i globalment cada 2 anys. 

  

       

 
 

PROGRAMA DE CRIBRATGE DEL 
CÀNCER COLORECTAL 

 

El Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte es va iniciar a Osona 
al desembre de 2015 i el desembre de 2020 se n’ha tancat la tercera ronda o 
cicle de dos anys. El seu objectiu és detectar lesions pre-malignes (pòlips) o 
lesions de càncer maligne en fases inicials per al seu tractament i disminuir la 
mortalitat per aquesta causa. 
Està adreçat a la població general de la comarca que tenen de 50 a 69 anys, a 
les quals se’ls ofereix de fer-se un test immunològic per detectar, cada dos anys, 
sang oculta en femta i la realització d’una colonoscòpia si el resultat del test és 
positiu. L’oficina tècnica de cribratge (OTC) treballa en coordinació amb l’Hospital 
Clínic, i es realitzen les tasques de registre i seguiment d’informació així com 
l’avaluació de resultats del programa. 
Els resultats s’avaluen parcialment cada 3 mesos i globalment cada 2 anys. 
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CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITALARI DE VIC 
 

 

  

Institució: HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC  

       
Línia de servei: Serveis terapèutics    

       

Unitats proveïdores: 
Unitat Territorial de Farmàcia – Dra. Leonor Munell – lmunell@chv.cat / 
farmacia@chv.cat  

 
 

 HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 
 

ALTRES PROVEIDORS PROVES COMPLEMENTÀRIES  

   
 

   
 

 

INTERNAMENT  

  

INTERNAMENT  
AMBULATORI 

EXTERN 
 

Gestió logística del medicament 
Gestió de proveïdors en col·laboració amb el Departament de Logística 
Gestió d'estocs 
Recepció de mercaderies 
Emmagatzematge 
 
Preparació 
Elaboració de formules magistrals estèrils i no estèrils, barreges intravenoses i nutricions parenterals 
Reenvasat i acondicionament de medicaments 
 
Dispensació  
Dispensació individualitzada per pacient 
Dispensació per reposició 
 
Gestió clínica de la farmacoteràpia 
Informació de medicaments: consultes farmacoterapèutiques 
Informes avaluació de nous fàrmacs: informes de posicionament, participació en comissions farmacoterapèutiques 
Farmacovigilància i ús segur del medicament 
Detecció i resolució de problemes relacionats amb els medicaments (PRM) 
Informació referent a l'administració de medicaments 
 
 
Gestió de medicaments estrangers, ús compassiu i mostres per investigació clínica 
Assessorament en la prescripció 
Tramitació 
Gestió de les mostres per a investigació clínica dels assajos clínics aprovats per CEIC 
 
 
Seguiment farmaco-econòmic de la despesa 
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HOSPITALITZATS 
URGENCIES / UCI / OBSERVACIÓ 

BLOC QUIRÚRGIC 
HOSPITALITZACIÓ DOMICILIARIA 

 

 
Participació en el pla terapèutic del pacient 
Validació de la prescripció  
Conciliació de la medicació a l'ingrès 
Adequació del tractament farmacològic a la Guia Farmacoterapèutica del hospital 
Nutrició clínca: valoració indicació, seguiment individualitzat 
Adequació de la prescripció a l'alta ( geriatria) 
Dispensació en dosis unitàries al 100% dels pacients ingressats 
Circuits específics de dispensació d'estupefaents 
Validació de recepta electrónica CatSalut a l'alta 
Suport al Programa d'Optimització Antibiótica (PROA) al el servei de malaties infeccioses i microbiologia 
Centre vacunal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

  

     

HOSPITAL DE DIA ONCOLOGIC  
HOSPITAL DE DIA MÈDIC 
CONSULTES EXTERNES 

 

 

 
Participació en el pla terapèutic del pacient 
Validació de la prescripció ambulatòria 
Preparació de medicaments citostàtics, immunoteràpia i altres teràpies, administrats a Hospital de Dia 
Atenció farmacèutica al pacient onco-hematològic i mèdic d'hospital de dia 
Validació de recepta electrònica CatSalut  
Informació oral i escrita del tractament a pacients ambulatoris 
Seguiment farmacoterapèutic : adequació i adherència 
Programa de Nutrició Enteral Domiciliària 
Dispensació Medicació Ús Hospitalari 
Seguiment i avaluació dels indicadors de prescripció qualitatius i quantitatius 
Programa Manteniment amb Metadona 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

EXTERN  

     

CENTRES PRIVATS EXTERNS 
ATENCIÓ PRIMÀRIA 

 

 
Centres Privats Externs (dipòsits de medicaments) 
Adquisició i dispensació de medicaments 
Assessorament farmacèutic 
  
Atenció Primària (coordinadament amb farmacèutic d'atenció primària) 
Implantació model PCP 
Seguiment i avaluació dels indicadors de prescripció qualitatius i quantitatius 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

  



 

 CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITALARI DE VIC 

   
 

   

Institució: HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC  

  

Línia de servei: Serveis diagnòstics    

       

Unitats proveïdores: 
 
Servei de Laboratori Clínic – Dr. Víctor Farré – vfarre@chv.cat 

 

 
 

 HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 
 

ALTRES PROVEIDORS PROVES COMPLEMENTÀRIES  

 
 

Veure manual de procediments per a l'obtenció de mostres per Anàlisis Clíniques (clicar el següent enllaç): 
https://www.chv.cat/media/upload/arxius/serveis/laboratori/manual_procediments_laboratori_CHV.pdf 
 

 
Aquest catàleg conté el llistat detallat de totes les determinacions, magnituds biològiques i estudis de laboratori que estan  disponibles per a la seva sol·licitud per part dels facultatius del Consorci 
Hospitalari de Vic.   
 
Com ja és habitual, EN QUALSEVOL SOL·LICITUD D'ANÀLISIS CLÍNIQUES CAL QUE HI CONSTI L'ORIENTACIÓ DIAGNÒSTICA JUSTIFICATIVA DE LA MATEIXA. 
 
Per a la sol·licitud de determinacions, magnituds biològiques o estudis no inclosos en aquest catàleg  cal consultar prèviament amb els facultatius responsables de l’àrea corresponent (Bioquímica, 
Hematologia, Microbiologia). 
 
 Descripció dels ÍTEMS continguts en el catàleg: 
 
Columna 1 => SIST: Tipus de mostra en el que es realitza la determinació analítica: 
 
Alè Alè   aSan Sang arterial  Fem Femta 
LAm Líquid amniòtic  LAs Líquid ascític  LCR Líquid cefaloraquidi 
LDi Líquid diàlisi  Liq Altres líquids  LPe Líquid Pericardíac 
LPl  Líquid pleural  LSem Líquid seminal  LSi  Líquid sinovial 
Mic Mostra microbiològica Mos Moll d'os   Pac  Pacient 
Pla Plasma   Sal  Saliva   San Sang 
Uri Orina micció  dUri  Orina de 24 hores  vSan Sang venosa  
Srm Sèrum 
 
Columna 2 => Paràmetre: Descripció detallada de la determinació, ordenació alfabètica. 
Columna 3 => TE: Termini d'entrega del resultat via ordinària.  
Columna 4 => AR: Àrea del laboratori responsable de la determinació: 
  H: Hematologia. 
  B: Bioquímica. 
  M: Microbiologia.  
  R: Laboratori Extern de referència (Centre Diagnòstic Biomèdic- H. Clínic). 
Columna 5 => Observacions: Condicions  especials que cal  tenir  en compte  en fer la  sol·licitud d’aquesta determinació. 
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 CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITALARI DE VIC 

   
 

   

Institució: HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC  

  

Línia de servei: Serveis  diagnòstics i terapèutics   

       

Unitats proveïdores: 
Unitat de Diagnòstic per la Imatge – Dr. Joaquim Maideu –  radiologia@chv.cat – 
93.702.77.74 

 
 

 HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA 
 

ALTRES PROVEIDORS PROVES COMPLEMENTÀRIES  

 
 
LINEA DE PRODUCTE                                                TIPUS DE PRODUCTE  

  

ECOGRAFIES                                                            EGOGRAFIES GENERALS  i  INTERVENCIONISTA                                    

 Eco abdominal  
 Eco cervical  
 Eco tiroides 
 Eco mamària 
 Eco renovesical 
 Eco renovesicoprostàtica 
 Eco testicular 
 Eco transrectal   
 Eco musculoesquelètica 
 Eco maluc 
 Eco cranial  
 Doppler TSA 
 Doppler  venós extremitats 

 Doppler abdominal 
 Doppler testicular 

Doppler artèria renal 
 PAAF hepàtica 

 PAAF mama 

 PAAF tiroides 

 PAAF altres 

 BAG mama 
 BAG altres 
 Infiltració articular  
 Punció biòpsia hepàtica (PBH)  
 Drenatge intervencionista 
 

 
Localització 
Colecistostomia percutània 
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ECOGRAFIES                                                            ECOGRAFIA GINECÒLÒGICA  
  Eco transvaginal 
  Eco obstètrica normal 
  Eco obstètrica 20 setmanes 
  Eco ginecològica 
  Amniocentesi  
MAMOGRAFIES 

 Mamografia 
 Galactografia  
 Localització  

RADIOLOGIA SIMPLE                                              CRANI  

 Rx Crani  
                                              Rx cara i coll  
 Rx  càvum 
 RX sinus paranasals  
 Rx articulació temporomandibular 
 Rx laringe 

                                                                                    COLUMNA  

 Rx columna cervical  
 Rx columna dorsal  
 Rx columna lumbar  
 Rx columna sacre 
 Rx columna completa / escolio 

                                                                                    TÒRAX  

 Rx  tòrax  

                                                                                    ABDOMEN  

 Rx renal  
 Rx abdomen  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

                                                                                    OSTEOARTICULAR  

 Rx espatlla  
 Rx clavícula 
 Rx húmer 
 Rx telemetria total i extremitats inferiors 
 Rx braç i avantbraç 
 Rx colze 
 Rx canell 
 Rx mà 
 Rx dits de la mà  
 Rx maluc 
 Rx genoll  uni o bilateral  
 Rx fèmur 
 Rx pelvis i sacroilíaques 
 Rx cama  
 Rx turmell  
 Rx peu, uni o bilateral 
 Rx esternó 
 Rx edat òssia  
 Rx sèrie òssia protocol mieloma 
 Rx sèrie òssia protocol metàstasi 
 Rx sèrie òssia protocol osteodistrofia 
 Rx sèrie òssia protocol paget 
 Telemetria 

RADIOLOGIA ESPECIAL CONTRASTADA             DIGESTIU 

 Trànsit esofàgic 
 Trànsit esofagogastroduodenal  
 Trànsit intestinal  
 Enema opaca 
 Enema  o doble contrast  
 Enema opaca per colostomia  
 Colangiofistulografia 
 Intervencionisme especial  

Biòpsia hepàtica 

                                                                                    UROLOGIA 

 Urografia retrograda 
 Cistografia 

 Uréterocistografia 
 CUMS 

 UEV / retrograda 
 Recanvi catèter 

 
 
 



 
 

                                                                                    VASCULAR INTERVENCIONISTA 

 Flebografia 

                                                  GINECOLOGIA 

 Histerosalpingografia 

(TAC)   MULTIDETECTOR                                        CRANI  

 TAC crani  amb o sense contrast 
 AngioTAC crani 

                                                                                    BASE CRANI, MACIS  FACIAL  

 TAC sella turca amb o sense contrast  
 TAC òrbita facial amb o sense contrast  
 TAC sinus amb o sense contrast 
 TAC base crani amb o sense contrast 
 TAC conducte auditiu intern (CAI)  amb o sense contrast 
 TAC mandíbula amb o sense contrast 
 TAC oïde mitjana amb o sense contrast 
 TAC dental Nobelguide 
 Angio TAC base de crani  
 TAC càvum amb o sense contrast 
 TAC laringe amb o sense contrast 
 TAC cervical 
  Angio TAC cervical  

                                                                     COLUMNA  

 TAC columna cervical amb o sense contrast  
 TAC columna dorsal amb o sense contra 
 TAC columna lumbar amb o sense contra 

                                                                                            TÒRAX  

 TAC tòrax amb o sense contrast 
 TAC tòrax alta resolució 
  TAC tòrax TEP- Angio TAC  
  TAC tòrax estudi dinàmic 

                                                                                            ABDOMEN  

 TAC abdominal amb  sense contrast  
 ANGIO TAC abdominal  amb contrast  
 ANGIO TAC aorta i extremitats inferiors 
 TAC artèries renals  
 TAC renal amb o sense contrast 
 TAC pàncrees amb o sense contrast 
 TAC hepàtic amb o sense contrast 
 TAC suprarenals 

Colonografia-TAC  (indicacions seleccionades Digestologia) 
 

 

 



 

 

 

                                                                                     MUSCULOESQUELÈTIC  

 TAC espatlla amb o sense contrast 
 TAC colze  amb o sense contrast 
  TAC canell  amb o sense contrast 
 TAC maluc amb o sense contrast 
 TAC pelvis amb o sense contrast 
 TAC genoll amb o sense contrast 
 TAC turmell amb o sense contrast 
 TAC peu amb o sense contrast 
 TAC sacroilíaques amb o sense contrast 
 TAC musc. esquelètic amb o sense contrast 

                                                                                   TAC INTERVENCIONISTA  
 TAC tòrax amb PAAF 
 TAC altres amb PAAF 
 TAC amb BAG 
 TAC amb drenatge 

 DENTASCAN  
 TAC 1 maxil·lar  
 TAC 2 maxil·lars 
 TAC AMB SEDACIÓ 
 TAC pediàtric amb sedació 

 TELERADIOLOGIA   

 TAC urgent  en horari de guàrdia  (Centre referència :  
H Parc Taulí ) 

RESSONÀNCIA NUCLEAR MAGNÈTICA RM TORÀCICA 

 RM tòrax 
 ANGIO RM tòrax  
 RM  plexe braquial  
 RM  mama 

                                                                                   RM CEREBRALS PENYAL I CARA  
 RM cerebral    
 RM ATM   
 RM  hipòfisi 
 RM base crani  ( CAI )   
 RM òrbita 
 RM cara / sinus   
 ANGIO RM cerebral  
 ANGIO RM troncs supra-aòrtics  (TSA) 
 RM estudi difusió – perfusió  

 
  



 

                                                                                   RM COLL 
 RM laringe  
 RM orofaringe   
 RM càvum    
 RM coll  

                                                                                   RM COLUMNA  
 RM columna cervical    
 RM columna dorsal    
 RM columna lumbar    
 RM sacre/ sacroilíaques  
                                                                           RM EXTREMITATS 

 RM  extremitat no articular  
 RM extremitat articular    
 ANGIO RM extremitats  
 RM espatlla  
 RM colze  
 RM canell  
 RM mà 
 RM sacre 
 RM malucs unilateral o bilateral  
 RM genoll ( unilateral) 
 RM turmell  
 RM peu  
 ANGIO RM venosa extremitat inferior 

                                                                                  RM ABDOMEN I PELVIS 
 RM abdomen   
 ANGIO RM abdomen  
 RM pelvis 
 RM fetge 

RM prostàtica multiparamètrica 
COLANGIO RM 

 COLANGIO RM simple (estudi litiasis) 
COLANGIO RM complexa amb contrast 

 ANGIO RM aorta abdominal i ilíaques 
 ANGIO RM artèries renals  
 ANGIO RM venosa abdominal 

 

INTERCONSULTA RADIOLÒGICA / ASSESSORAMENT ESPECIALITZAT  

 

 
 


