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EDITORIAL

RECONEIXEMENT A
LA FEINA DEL CHV
Antoni Mirambell. President del Consorci Hospitalari de Vic
Voldria manifestar expressament un gran reconeixement al conjunt de professionals
del Consorci Hospitalari de Vic que fan possible que, dia a dia, la complexa ‘maquinària’
assistencial funcioni de forma ininterrompuda i amb un molt alt nivell de satisfacció per
part dels usuaris que, en realitat, són la nostra principal raó de ser.
Aquest reconeixement, gens gratuït, és fruit de la constatació personal, durant els tres
meus primers mesos de mandat, de la feina que es porta a terme al Consorci, una organització que s’ha fet gran i que assumeix reptes d’important magnitud a Osona i a la seva
àrea d’influència.
En la meva primera intervenció pública com a president del CHV, el 6 de març, amb
motiu de l’acte de relleu, ja vaig voler remarcar la importància que té per a mi el ‘capital
humà’. Cal que continuem essent un gran equip, ben cohesionat i ben format. És important que mantinguem viu el sentiment de pertinença al Consorci Hospitalari de Vic, empresa líder al territori, que té com un dels seus pilars un intangible tan preuat com és el
coneixement.
Hem de sentir-nos orgullosos de formar part d’una empresa, tecnològicament ben dotada, amb la capacitat d’estrènyer lligams amb múltiples entitats del territori i generadora
de llocs de treball i de riquesa.

INFOCOM
Edita: Consorci Hospitalari de Vic
Producció: CatPress, serveis de comunicació
Dipòsit legal: B-12058-2009
Impressió: Gràfiques Copyset, SL
Fotografies: Oriol Molas, Anna Defez, Pere
Gassó, Manel Seuba.

p02

El Consorci Hospitalari de Vic (CHV), en compliment
del que estableix la Llei Orgànica 15/99 de 3 de desembre, posa en el vostre coneixement que les dades
personals tractades en el present butlletí INFOCOM
es troben contingudes en un fitxer automatitzat amb
dades de caràcter personal denominat Fitxer de
Personal. En cas que un treballador no desitgi que les
seves dades personals siguin emprades en l’Infocom,
haurà de posar-se en contacte amb el departament
de comunicació (comunicacio@chv.cat), a fi de poder
procedir al cessament de l’ús de les mateixes. La
distribució de l’Infocom va dirigida prioritàriament als
treballadors del CHV i de SAS que presten serveis al
CHV; en cap cas aquesta informació es cedirà a terceres persones sense el previ consentiment del titular.
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è Des del 1987, data de constitució de l’organització sanitària osonenca, aquest és el quart canvi de president

El 6 de març
va començar
un nou cicle
al CHV

Relleu a la presidència
del Consorci
Hospitalari de Vic

El catedràtic
Antoni Mirambell
relleva l’empresari
Joaquim Comella,
que ha estat dotze
anys al capdavant de
la institució
El Consorci Hospitalari de Vic, va
viure el 6 de març passat una jornada
històrica. Després de més de 12 anys
al capdavant del Consorci Hospitalari
de Vic, l’empresari Joaquim Comella
deixava la presidència de la institució
amb un llegat ple avenços assistencials i tecnològics i amb un equip
humà de 1.300 professionals.
La consellera de Salut de la Generalitat, que va presidir un consell de
govern extraordinari, va nomenar
nou president Antoni Mirambell,
catedràtic de Dret Civil i Síndic de
Greuges de la Universitat de Barcelona. Aquesta reunió, plena de components emotius, va servir per recordar
les principals fites assolides durant
el període que Joaquim Comella ha
portat el timó d’una organització que
actualment gestiona l’Hospital General de Vic, la Clínica de Vic, Osona
Salut Mental i l’Hospital Sant Jaume
de Manlleu. El consell de govern extraordinari es va celebrar, per primera
vegada, a la nova sala de juntes, a la
quarta planta de la Clínica de Vic.
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A la imatge superior, els integrants del consell de govern
del Consorci Hosptalari de Vic
amb la consellera Marina Geli,
el director del Catsalut, Josep
Maria Sabater, així com el president entrant i el sortint.
A la foto inferior, Joaquim
Comella en el parlament de
comiat

Acabat el consell de govern, es va
celebrar a la sala d’actes de l’Hospital
General un acte obert al conjunt de
professionals i que va comptar amb la
presència de persones rellevants de
la vida social i sanitària de la comarca. També en un lloc destacat, els
expresidents del Consorci Hospitalari
de Vic, Josep Costa i Xavier Arumí;
la rectora de la Universitat de Vic,
Assumpta Fargas i altres personalitats
rellevants.
Van intervenir l’alcalde de Vic, el qual
va lloar el perfil personal i professional, tant de Joaquim Comella com
d’Antoni Mirambell. El fins aleshores
president va agrair davant de tots els
assistents el suport rebut durant els
dotze anys de mandat i va demanar la
p04

mateixa actitud cap al seu successor.
Comella va rebre de mans de la consellera, una placa de reconeixement
per part de la Generalitat.
Per la seva banda, Antoni Mirambell
va al·ludir a l’excel·lència com un dels
objectius de futur del Consorci Hospitalari de Vic (veure discurs sencer a la
pàgina 5).
La consellera Marina Geli, al seu parlament, va reivindicar el paper del sector de la salut i va fer esment especial
al creixement molt important que ha
experimentat el Consorci Hospitalari
de Vic en el decurs dels darrers anys.
L’estada de la consellera a les dependències del CHV va continuar amb un
dinar, en el decurs del qual es van lliurar sengles obsequis als expresidents

Josep Costa, Xavier Arumí i Joaquim
Comella.
A la tarda, ja acabades les activitats protocol·làries associades al
relleu de la presidència, la consellera
Geli va visitar les obres de la nova
unitat de Nefrologia, que es trobava en la darrera fase de treballs
d’acondiciament. També es va reunir
amb una àmplia representació de
la junta directiva d’Osona Contra el
Càncer, entitat amb la qual el Consorci Hospitalari de Vic manté estrets
vincles de col·laboració.
Posteriorment, Marina Geli es va traslladar a Manlleu on va inaugurar les
noves dependències d’Atenció Materno Infantil al complex de l’Hospital
Sant Jaume.

REPORTATGE
El discurs del nou president

“Un objectiu

“M’incorporo a

En la meva intervenció, crec que,
encara que sigui molt breument, haig
de referir-me a quatre aspectes: una
felicitació, un agraïment, una temença
i un objectiu.

La temença es refereix al gran respecte que m’inspira l’exercici d’aquest
càrrec. M’incorporo a una institució
que porta més de vint anys de funcionament amb uns resultats extraordinàriament bons (el meu compromís
és per a tres anys i el llistó és tan alt
que gairebé no el veig) i que presta el
servei públic per excel·lència, ja que
afecta la totalitat de la població i que
constitueix un dels eixos vertebradors
de l’anomenat Estat del Benestar,
raó per la qual crec que val la pena
dedicar-hi tots els esforços. No cal
dir que és una de les institucions
més importants de la nostra comarca, segurament la més important en
pressupost, personal i repercussió
econòmica en el seu entorn.
Precisament, la seva importància fa
que les majors línies estratègiques
haurien de ser:

que, a la meva
manera de
veureu-ho, no
pot ser cap
altre que
‘l’excel·lència’
en el servei”

La felicitació cal adreçar-la a l’anterior
president, el Sr. Joaquim Comella, per
la seva trajectòria en aquesta institució i, certament, es mereix el més
gran reconeixement per la tasca duta
a terme en la gestió d’una etapa caracteritzada per l’enorme creixement
del Consorci.
L’agraïment correspon a l’Honorable
Consellera Marina Geli i al mateix Senyor Joaquim Comella per confiar en
mi i per creure que en la meva condició
de jurista puc aportar algunes coses
en la nova etapa de consolidació i de
reorganització. També al Senyor Josep
M. Sabater i al Senyor Ivan Planas del
Servei Català de la Salut i a l’alcalde
de Vic, l’amic Josep M. Vila d’Abadal.
La insistència d’uns i la confiança dels
altres han fet inevitable la meva acceptació; com també les facilitats que hi ha
posat el Rector de la meva Universitat,
la Universitat de Barcelona, el Dr. Dídac
Ramírez i Sarrió, per a la compatibilitat
en l’exercici del càrrec, d’acord amb la
legalitat vigent i, finalment, la disponibilitat dels òrgans de gestió i gerència del
Consorci.

una institució
que porta més
de vint anys de
funcionament
amb uns resultats
extraordinàriament
bons”

a) Una nova organització com a
“corporació”, és a dir, com a entitat
de dret públic, però regida per les
normes del dret privat.
b Una optimització del finançament,
tenint en compte que en temps futurs
moltes veus diuen, i segurament
també cal afegir-hi la de qui els parla,
que un servei públic com el de salut,
universal i gratuït, pot no ser sostenible (més en els anys immediats que

es presenten).
Finalment, un objectiu que, a la meva
manera de veure-ho, no pot ser cap
altre que “l’excel·lència” en el servei,
amb el que això implica de formació,
recerca, relació amb la Universitat de
Vic, amb les altres universitats i amb
altres centres hospitalaris del país i
internacionals.
Aquesta excel·lència només es pot
fonamentar en dos puntals:
a) La millora de la qualitat, en el sentit
que s’ha fet molt i bé, però la millora
de la qualitat ha de ser constant.
b) El compromís professional, perquè
la base de tota activitat és l’anomenat
“capital humà”, de manera que cal
cuidar molt aquest factor per tal que
els professionals tinguin la convicció
que pertanyen a una institució sòlida,
de prestigi i amb futur.
Tot això s’ha de fer amb idees, prudència, rigor i gestió. Ho hem de fer entre
tots i jo només podré ser una petita
peça de l’engranatge.
Moltes gràcies per la vostra acollida.
Vic, 6 de març de 2009
Dr. Antoni Mirambell
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Un dia per
a la història
del CHV
Presidents sortint i entrant amb
l’alcalde de Vic, Josep M. Vila d’Abadal

Joaquim Comella, president del CHV fins al 4 de març,
pronunciant unes emotives paraules de comiat.
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La renovada sala d’actes de l’Hospital
de Vic plena de gom a gom

La consellera Marina Geli i el nou president, Antoni Mirambell, es van reunir amb Osona Contra el Càncer

L’acte, amb la presència de la consellera Geli, va
aplegar els quatre presidents de la història del CHV

REPORTATGE

SÍNTESI BALANÇ 1997-2008

1997

2008

170.558
1.577

14.656

1.122

10.522
112.135

10.249

7.566
586

739

Altes

Intervencions

Parts

DOTZE ANYS D’AVENÇOS CONSTANTS
1997

1998

1999

2000

2001

2002

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

S’inaugura el TAC i s’integren les
activitats d’oftalmologia ambulatòria i de cor i pulmó.
Es constitueix la fundació FORES.

2003

S’inaugura la unitat de cures intensives.
Es comencen a formar metges
MIR en cirurgia general.

2004

S’inaugura l’Hospital de Dia de
Psiquiatria.
S’inicia la col·laboració amb la
Universitat de Vic.

2005

Comença el programa de cribratge de càncer de mama.
Té lloc la campanya Osona Salut
Mental.

2006

Premi al Pla de Gestió de Residus
de l’HGV.
Es fa per primer cop la campanya
Hospital Sense Fum.

2007

Es crea el Sistema Integrat de
Salut d’Osona (SISO).
Anàlisis clíniques i anatomia patològica obtenen la certificació ISO.

2008

Visites

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Recursos humans

S’inaugura l’edifici Osona Salut
Mental.
Es formen infermers especialistes
en obstetrícia i ginecologia.
Entra en servei l’aparell de ressonància magnètica.
S’inaugura la remodelació de
l’àrea quirúrgica.
Es remodela la unitat de cures
intensives.
S’obtenen les certificacions ISO i EMAS
per a la gestió mediambiental.
El laboratori d’anatomia patològica és designat de referència per
al virus de papil·loma humà.
Es presenta el pla estratègic.
La Clínica de Vic s’integra al CHV.
Es fa realitat el teleictus, un innovador projecte de telemedicina
amb la Vall d’Hebron.
Campanya popular per a la compra d’un mamògraf digital.
Comença la gestió de l’Hospital
Sant Jaume de Manlleu.
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Joaquim Comella
President del CHV del 1997 al 2009

“Quasi mai es veu un hospital com una empresa que genera riquesa, però és així. Té un efecte dinamitzador per a la ciutat i la comarca”
Dialogant, obert i
amb esperit emprenedor ha liderat el
Consorci Hospitalari de Vic en una dilatada etapa creixement i de notables
canvis.
Joaquim Comella,
destacat empresari
amb clara vocació
de servei a la societat, deixa petja.

Recorda què va pensar l’any 1997
quan el conseller de Sanitat de
la Generalitat el va proposar per
assumir la presidència del Consorci
Hospitalari de Vic?
La proposta primer me la va fer
l’alcalde, en aquell temps Jacint
Codina, i després va ser el conseller
Rius. En totes dues entrevistes vaig
tenir les mateixes sensacions: dubtes
per si era capaç de fer-ho i il·lusió per
contribuir a portar a terme un gran
projecte per a la nostra ciutat i per a
la nostra comarca.
Vostè, en la seva condició
d’empresari, què destacaria d’una
organització sanitària com el CHV?
Hi ha diferències importants entre la
forma de treballar d’un hospital i la
d’empreses d’altres sectors?
Un hospital és una empresa que té
dos vessants destacables: l’humà i
l’econòmic. En un hospital la part
humana és molt important perquè
el “client” és la persona malalta. La
persona que treballa en un hospital
té una vocació que la que treballa en
empreses d’altres sectors no té. Però,
evidentment, no es pot descuidar la
part econòmica, ja que sense generar
recursos no hi ha sostenibilitat.
Dels avenços de la medicina dels
darrers anys i que s’han implementat
al Consorci Hospitalari de Vic, quins
en destacaria?
Sempre recordaré el que va costar
adquirir el TAC, després va seguir la
ressonància, el teleictus, el mamògraf
digital, etc.
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El fet que menys d’un 1% dels casos

que s’atenen al CHV s’hagin de
derivar a altres centres significa que
els recursos i la capacitat resolutiva
és molt alta. Com ha estat possible
arribar a aquests índexs tan significatius?
Crec, pel que he dit abans de
l’empresa, que un efecte positiu, si els
vessants humà i econòmic funcionen
correctament, és poder arribar a assolir fites importants com aquesta, en
benefici de la població d’Osona.
Durant aquesta dilatada etapa que
ha estat a la presidència, el Consorci
s’ha convertit en una de les primeres
empreses del territori amb una plantilla que supera els 1.200 professionals. Com valora el paper del CHV
com a dinamitzador econòmic de tot
el territori?
Quasi mai es veu un hospital com
una empresa que genera riquesa,
però és així. La quantitat de persones i empreses que directament o
indirecta hi treballen té un efecte

“Cal que la
part humana
i l’econòmica
funcionin”

ENTREVISTA

“L’esperit i la il·lusió per esdevenir una empresa
més gran, amb més projecció i serveis, va facilitar
la integració de la Clínica i l’Hospital Sant Jaume”
dinamitzador molt important per a
la ciutat i la comarca.
Fa dos anys, el Consorci va incorporar la Clínica i ara, amb el canvi
d’any, l’Hospital Sant Jaume de
Manlleu. Està content de com ha
anat el procés d’integració d’ambdós
centres?
Sí, molt. Era un repte molt important, diria el més important de la
història del Consorci. Era un fet nou
amb tota una història al darrere. La
integració ha funcionat per diverses
raons, però en destacaria dues. La
primera, el treball de la direcció del
Consorci que va planificar, estudiar i

executar les integracions amb rigor
i serietat en l’acoblament de les
noves activitats (privats, mútues i
sociosanitari) en el conjunt del Consorci Hospitalari de Vic. I la segona, les persones, tant de l’Hospital
General com les dels dos centres
que s’han incorporat, la Clínica de
Vic i l’Hospital Sant Jaume. L’esperit
i la il·lusió per esdevenir una empresa més gran, amb més projecció i
serveis, va facilitar aquest acoblament de totes les persones en el seu
-per a alguns nou- lloc de treball.
També voldria destacar que si des
del Servei Català de la Salut se’ns va
encarregar de portar a terme aques-

ta integració i no altres propostes
com les que hi havien, va ser per la
confiança que es tenia en la capacitat del Consorci per sortir-se’n bé.
Recentment s’han celebrat els
cinc anys d’Osona Salut Mental, un
equipament que va néixer empentat
per la iniciativa popular. Vostè es va
implicar molt en aquest projecte...
Va ser un projecte molt engrescador,
molt ben pensat, amb una extraordinària participació i un final feliç.
Es va realitzar un projecte que feia
molta falta a base de voluntat, esforç i interès de molta gent. Osona,
una vegada més, va ser solidària.
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LES NOTÍCIES DEL CHV

Aposta pels hàbits
saludables en el
Dia Mundial del
Ronyó
Osona va celebrar el Dia Mundial
del Ronyó amb una acció coordinada entre els professionals de
l’atenció primària i l’hospitalària
amb l’objectiu de sensibilitzar la
població per prevenir, o en tot cas
alentir, la malaltia renal crònica.
Amb el lema “Tenir els ronyons
sans és cosa de tots”, un ampli
equip de professionals de la infermeria i de la medicina van promocionar hàbits de vida saludable en
una vela situada a la plaça Major
de Vic.
També es van fer diferents tipus
de proves entre les persones que
van desitjar per detectar factors
de risc.

Canvi de gestió
als consultoris
privats de Clínica
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Des del dia 1 d’abril les consultes externes de Clínica de Vic
les gestiona Consultoris Bayés,
empresa que havia guanyat el
concurs públic convocat pel Consorci Hospitalari de Vic. Aquesta
nova situació no ha afectat el bon
funcionament del servei.

L’Hospital General estrena una
nova Unitat de Nefrologia
El recursos tecnològics d’última generació i el confort són les principals
característiques de la nova Unitat de
Nefrologia del Consorci Hospitalari
de Vic que acull la sala d’hemodiàlisi.
La nova unitat, que s’ha habilitat a la
segona planta de l’Hospital General,
té una superfície total de 638 metres
quadrats, dels quals 160 destinats a
hemodiàlisi.
En total, la inversió a aquesta unitat és
1,1 milions d’euros. Les obres es van
iniciar el darrer trimestre del 2008 i
s’han acabat aquest mes d’abril.
L’espai, que és ampli i lluminós,
incorpora un equipament totalment nou: 26 llits elèctrics, tractament d’aigües per a hemodiàlisi,
il·luminació... Tant el sistema de
tractament d’aigües per a hemodiàli-

El CHV presenta
la memòria 2008
Un any més, el Consorci Hospitalari
de Vic ha editat la memòria on es
recullen les dades de l’activitat de la
institució de l’any 2008.
Aquest document serveix per constatar la feina realitzada per tots els
professionals al llarg de l’any i fer
visible la consolidació d’un important
projecte d’assistència a la comarca
d’Osona.

si, els monitors com altre aparellatge
s’adeqüen a l’evidència científica
existent. La unitat de Nefrologia del
Consorci Hospitalari de Vic esdevé
l’únic referent nefrològic d’Osona i el
Ripollès.
En l’exercici 2008, el nombre total
d’usuaris de diàlisi ha estat de 126
persones. L’edat mitjana dels malalts
és de 65 anys -68 anys les dones i
62 anys els homes- . El nombre de
sessions de diàlisi ha estat de 14.500.
L’entrada en servei de la nova Unitat
de Nefrologia porta aparellada millores en el funcionament del servei
amb l’objectiu que els malalts crònics
de ronyó que han de fer diàlisi puguin compaginar millor les estades a
l’hospital amb les activitats de la vida
diària.
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LES NOTÍCIES DEL CHV

16 metges i 3 infermeres es formen
com a especialitstes

Formació
professional
El departament d’Educació i el
CHV han signat un conveni per
fomentar la formació professional
a Osona, especialment en l’àmbit
de la salut i la gestió administrativa. L’acord preveu incidir tant en
la formació de professionals que ja
treballen al sector com la d’aquells
qui s’hi volen incorporar.

Premi a la FORES

16 metges i 3 infermeres han escollit el Consorci Hospitalari de Vic
i l’atenció primària d’Osona per
formar-se com a especialistes. Els
metges es formaran en medicina interna (2), geriatria (1), psiquiatria (1),
cirurgia general i de l’aparell digestiu

(1), cirurgia ortopèdica i traumatologia (!), ginecologia i obstetrícia (1)
i medicina familiar i comunitària (1).
Les infermeres realitzaran la residència per ser llevadores. En total, el CHV
està implicat en la formació de 55
professionals.

Activitats a Manlleu i
Vic contra el tabaquisme

La Fundació d’Osona per a la
Recerca i l’Educació Sanitàries
(FORES) ha estat guardonada per
la Fundació Josep Laporte amb el
premi Conocimiento y Pacientes
en la categoria “Gestió del Coneixement Sanitari”. Es reconeix
així l’esforç realitzat en la millora
de l’accés a la informació acreditada per part dels professionals
sanitaris per promoure un procés
de presa de decisions racional i de
qualitat, basat en el coneixement.

Reconeixement a
rehabilitació
El Consorci Hospitalari de Catalunya (CHC) i ESADE van reconèixer
a final de febrer amb una menció
honorífica el model d’atenció i
gestió integral de la rehabilitació a
la comarca d’Osona.

Noves accions
del pla d’igualtat
En el marc del Dia Mundial Sense
Tabac, l’Hospital de Sant Jaume de
Manlleu i el Club de Voluntariat de
la Fundació Dúctil Benito van organitzar un acte per celebrar l’adhesió
a la Xarxa Catalana d’Hospitals
sense Fum. La celebració va comptar amb la participació de la cantant
Núria Feliu que va fer un recital de
sardanes.

A més, i al llarg d’una setmana, el
CHV va organitzar diferents activitats
que es van tancar amb un concert per
celebrar el 7è aniversari de l’Hospital
General com a centre sense fum.
En paral·lel, s’han començat a col·locar
als centres del CHV els cendres que
delimiten l’espai del recinte hospitalari
i que demanen a usuaris i professionals que apaguin la cigarreta.

En el marc de les accions previstes
dins el Pla d’Igualtat, el CHV ha
difós entre els seus professionals
el manual de llenguatge neutre,
una eina editada per la Secretaria
de Política Lingüística de l’Institut
Català de la Dona que presenta variants per tal d’evitar un ús
discriminatòri de la llengua. Una
síntesi d’aquest manual, focalitzada a la realitat del CHV, formarà
part d’un singular punt de llibre
que s’editarà properament.
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èUn equip de 38 professionals treballa al Servei de Radiologia del CHV.
è El servei està integrat per 5 metges radiòlegs i dos
col·laboradors a temps parcial, 5 infermers, 18 tècnics especialistes en radiologia, 4 auxiliars d’infermeria, 3 administratius i 1 portalliteres.

Radiologia: tecnologia i
equip humà, al servei del
diagnòstic per la imatge
L’especialitat del diagnòstic per
la imatge cada vegada pren més
presència al món mèdic. I és que
un 80% de les decisions mèdiques
del món desenvolupat es prenen en
base a imatges radiològiques, segons
dades de l’Organització Mundial de
la Salut.
El CHV no n’és una excepció i el
Servei de Diagnòstic per la imatge
ha incrementat la seva activitat de
manera progressiva, especialment
l’últim any. La coincidència d’un
augment de la demanda d’aquestes
proves, juntament amb la integració
de l’activitat de Clínica de Vic i de
l’Hospital Sant Jaume de Manlleu,
expliquen aquest increment.
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Treball amb xarxa
El Dr. Joaquim Maideu dirigeix un
equip 38 professionals que treballen amb l’objectiu de potenciar
l’accessibilitat dels ciutadans a les
proves de diagnòstic per la imatge,
amb qualitat, seguretat i eficiència.
Entre els objectius del servei també
en destaca potenciar la coordinació
entre centres i institucions.
De fet, a l’actualitat, ja hi ha diversos
convenis de col·laboració com per
exemple, amb l’UDIAT, el Centre de
Diagnòstic de la Corporació Parc
Taulí de Sabadell, reconegut pel seu
nivell punter.
Gràcies a aquest conveni, 1 metge
radiòleg treballa conjuntament amb
l’equip del CHV per via telemàtica.

La col·laboració amb d’altres centres
també passa per l’Hospital de Campdevànol. Dos dies a la setmana, un
metge radiòleg del CHV es desplaça
a aquest centre.
Nou TAC i mamògraf digital
La innovació tecnològica als serveis
de radiologia és permanent.
Així, a finals del 2008, el CHV va
adquirir un nou aparell de TAC, que
permet disposar de múltiples talls
simultàniament, incrementant la
quantitat i qualitat de la informació,
amb més eficàcia respecte altres
tècniques més agressives. D’altra
banda, gràcies a la campanya “Estimo la mama” promoguda per Osona
contra el Càncer, es va incorporar un
nou mamògraf digital, amb el qual es
redueix entre un 50 i un 80% la dosis
de radiació.
Participació multidisciplinar
El responsable del servei del CHV,
el Dr. Joaquim Maideu, destaca el
paper multidisciplinar de la radiologia: “No ens limitem a diagnosticar
mitjançant la imatge. Actualment
ja participem en moltes sessions
clíniques i comitès i també realitzem
nous procediments intervencionistes
com les biòpsies de pròstata. Un dels
nostres objectius és potenciar encara
més els canals de comunicació clínica amb altres especialitats i alhora
també incrementar els procediments
intervencionistes”.

SERVEIS

aboració
multidisciplinar
el diagn del CHV
Membres
de l’equip
del servei en
de radiologia

Un equip de 38
professionals treballa
al servei de diagnòstic per la imatge del
Consorci Hospitalari
de Vic
Segons l’OMS, al món
desenvolupat, un
80% de les decisions
mèdiques es prenen
en base a imatges
radiològiques

ACTIVITAT SERVEI DE RADIOLOGIA CHV 2008
Radiologia simple		

55.681

Ecografies

8.954

TAC

8.719

Mamografies assistencials

3.444

Mamografies cribratge

7.002

Rx especials

1.096

Ressonàncies magnètiques

5.471

Total sol·licituds:
Total exploracions:

			
			

83.365
95.429

El 2008 es va adquirir un nou TAC, mentre que el
2009 s’han comprat dos arcs quirúrgics d’alta gamma per realitzar exploracions vasculars a quiròfan.
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Hospital verd: aspectes a tenir en compte
a l’hora de comprar equips informàtics
Cal prioritzar equips multifuncionals que permeten estalviar recursos i
optimitzar-ne les prestacions.
En general, com a criteris ambientals de compra valorarem que:
è El

consum energètic estigui adaptat a la xarxa.

è Hi

hagi sistemes automàtics d’estalvi energètic.

è Les

opcions d’estalvi energètic s’adaptin a l’usuari.

è Sigui

possible desconnectar completament la connexió a la xarxa
elèctrica dels equips quan s’apaguin els aparells.

è Els

equips modulars es descomponguin en peces bàsiques.

è Les
è Hi

emissions i el soroll siguin reduïts.

hagi acumuladors en comptes de piles, sense metalls pesants.

è S’hi

pugui utilitzar paper reciclat.

Què és...
Jubilacions

La construcció del nou hospital va coincidir d’una banda,
amb l’arribada dels ajuntaments democràctics l’any 1979 i
per l’altra, amb els traspassos de sanitat a la Generalitat de
Catalunya l’any 1982.
Això va fer replantejar la fórmula inicial de gestió pensada i
en aquest sentit, en Ramon Montanyà, aleshores alcalde de
Vic va impulsar la creació del CHV, integrat per la Generalitat de Catalunya i la Fundació de l’Hospital de Sta. Creu,
esdevenint el primer consorci sanitari de Catalunya.

El Puig dels
Jueus

És el nom del turó sobre el qual
es va aixecar l’Hospital General
de Vic. Vinculat al nom d’aquest
puig està documentat que, en
data de 1327, les famílies jueves
Vidal i Astruc el van comprar
a Guillem de Llorenç per fer-hi
un cementiri hebreu, segons
l’estudiós Josep Maria Solà Sala.
A la imatge el punt més alt del
puig, a tocar l’hospital

Barbarismes

El CHV, primer consorci hospitalari
que hi va haver a Catalunya

CALAIX DE SASTRE

Aquest espai volem que sigui
un reconeixement a les persones treballadores del CHV i
empreses associades que s’han
jubilat.
Durant el primer semestre del
2009 es van jubilar:
M. Carme Carol Farrarons
Aux. Infermeria - Hospitalització
Carme Torres Parrado
Neteja - Operària de serveis

6

4

Carro d’aturada

Carretó d’aturada

Carro de cures

Carretó de cures

Anàlisi clínic

Anàlisi clínica

Cesàrea

Cesària

Diàlisis

Diàlisi

Vendatge

Embenadura, embenament o embenat

Injert

Empelt

Espai fet amb la col·laboració de la Delegació d’Osona
del Consorci per a la Normalització Lingüística
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EL PERFIL

Pep Boixeda

infermer i mag
“Intento transmetre la màgia
amb un toc d’humor i ironia”
Aquest 2009 fa 25 anys que treballa a
l’Hospital General de Vic, “malgrat que
els meus origens són a l’Hospital de
la Santa Creu, com molts dels professionals de la casa. Santa Creu va ser
la cantera de l’HGV”, matisa.
Infermer de vocació, tenia 18 anys
quan va començar a fer pràctiques
voluntàries a l’estiu com a portalliteres
al quiròfan de l’Hospital de la Santa
Creu. Poc a poc es va introduir en
el món de l’anestèsia com a auxiliar.
Recorda amb nostàlgia que “a un
grup de persones ens van formar per
acompanyar els malalts crítics que
eren traslladats a Barcelona. Cobrava
1.000 pessetes per guàrdia els caps
de setmana i t’havies de quedar a
casa perquè no hi havia mòbils”.Quan
va sortir la plaça a radiologia s’hi va
presentar i es va traslladar a l’HGV.
Infermer de vocació
Infermer i tècnic de radiologia al servei de radiologia de l’HGV, s’encarrega
de preparar els pacients per a les
proves.
Li agrada la feina. Els ulls brillen quan
en parla. “No sóc un metge frustrat,
sempre havia volgut ser infermer. La
meva feina és molt humana i el tracte
amb els pacients i els companys em
satisfà molt. La part més dura és que
sovint a radiologia saps que el pacient està malalt abans que el metge
i abans que el pacient. I has de mantenir silenci. Alhora has d’aprendre

a donar el millor de tu, a vegades
només en els tres minuts que dura la
prova perquè cada prova pot canviar
la vida d’una persona, d’una família”.
La màgia i el dibuix, dues passions
La mirada serena i el gest pausat
s’amaren d’emocions quan parla de les
seves passions fora de la feina.
Des dels 20 anys que fa espectacles
de màgia. “Vaig començar a fer espectacles amb el Circ Cuc, una companyia que vam muntar una colla de
joves per animar les festes de la Llar
Juvenil de Vic, un centre d’acollida de
nois i noies. Més endavant ens vam
embolicar amb els estudis i ho vam
deixar”.
No va ser fins als 90 que va recuperar
la passió per la màgia. Juntament amb
dos companys més van crear “La patilla”, un grup que fa “màgia poètica. La
màgia que entra pels ulls, per l’oïda,
pel cor, que crea un ambient màgic”,
explica satisfet.
Els seus espectacles combinen la
màgia amb l’art i la literatura per crear
una “màgia poètica”.
A més de fer alguns números, ell també és l’encarregat de presentar i donar
continuïtat a l’espectacle.
Assegura que amb la màgia ha après
molt. “Són moltes hores de dedicació
fins que la tècnica surt perfecte, però
sempre tens la sensació de risc fins
que no s’ha acabat l’espectacle i ha
sortit bé. Veure les cares de sorpresa

al final dels números és impagable”.
Al costat de la màgia, la seva gran
afició és el dibuix, especialment
l’aquarel·la, malgrat que comenta que
ara ho té abandonat per manca de
temps.
Seny i rauxa de la mà d’uns bessons
Fa cinc mesos que en Martí i en Roger,
els seus fills bessons, van culminar el
millor truc de màgia de la seva vida.
“Els nens m’han aportat la rauxa que
equilibra el meu seny. Amb els nens
no es pot controlar tot, tal i com jo
estic acostumat. Però aquesta disbauxa és bona” diu amb l’actitud cofoia i inquieta dels pares primerencs.

“No sóc un metge frustrat. Sempre havia volgut
ser infermer”
Fem la foto per a l’entrevista i no
dubta en escollir la pilota vermella que
apareix i desapareix en un dels trucs
de màgia que fa perquè també surti a
la imatge.
“A la meva feina intento transmetre la
màgia amb un toc d’humor i d’ironia”.
Sens dubte, fer màgia de la vida
depèn en bona part d’un mateix.
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Compromesos amb la salut de les persones
HOSPITAL
GENERAL DE VIC
Tel. 93 702 77 77

CLÍNICA DE VIC
Tel. 93 881 65 00

OSONA SALUT
MENTAL
Tel. 93 702 77 87

HOSPITAL
SANT JAUME
DE MANLLEU
Tel. 93 850 65 65

