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President

Presentació

Jaume Portús Arimany
President

D

es de la presa de possessió del càrrec de president del Consorci Hospitalari de Vic (CHV), el
18 de maig de 2011, per primer cop tinc la satisfacció de presentar-vos la Memòria d’Activitat
de l’exercici. El meu compromís com a president és tant
amb aquesta institució com amb tots els professionals que
l’integren i, de manera especial, amb els ciutadans, els seus
autèntics beneficiaris. Heus així el meu propòsit de mantenir oberta la porta de la presidència per a totes aquelles
inquietuds, suggeriments o propostes, vinguin d’on vinguin, a fi de contribuir en la millora del nostre servei a la
població, en la línia dels presidents que m’han precedit.
El moment que ens toca viure, per circumstàncies ben conegudes, ens situa en un escenari de franca complexitat.
Els recursos econòmics són escassos i només l’esforç i, en
certa mesura, el sacrifici de tots plegats, ens han de permetre superar aquest entrebanc mai desitjable. D’aquesta realitat ens cal extreure’n dinàmiques de gestió que ens portin
a l’optimització de recursos, sense perjudici de la qualitat
assistencial. Prova d’això, la trobem en la col·laboració establerta entre la Fundació Hospital Sant Jaume d’Olot, la Fundació Hospital de Campdevànol i el CHV. Aquesta aliança,
cada cop orientada a fites més importants, ens permet
avançar conjuntament envers l’eficiència assistencial millorada, l’enfortiment dels equips professionals i l’optimització
dels recursos econòmics a través d’economies d’escala.
Aquest és un pas important que, a més d’afavorir el servei
als usuaris de la Garrotxa, el Ripollès i Osona, incrementa
els vincles en l’actuació de les tres institucions.
Ja per acabar, considero un deute inexcusable fer un reconeixement explícit a tots els professionals. La seva contribució abnegada, malgrat haver d’assumir alguns sacrificis
de difícil explicació, és l’element essencial que explica, en
gran mesura, l’èxit dels resultats que avui presentem. Gràcies a tots i a totes per un compromís agraït i mai ignorat.
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E

l 2011 ha estat un any difícil. Hem hagut
d’afrontar una nova situació derivada de la crisi
econòmica, amb un ajustament pressupostari
del Govern que ens ha obligat a aplicar mesures d’estalvi. No obstant això, hem estat capaços d’oferir
una alta qualitat en els serveis i de mantenir el nivell retributiu dels professionals. Així queda palès en els resultats
d’aquesta Memòria.
Enguany, des del CHV hem continuat apostant per millorar les infraestructures i serveis de la nostra institució. Les obres per renovar les àrees d’Obstetrícia i
d’Intervencionisme en són un clar exemple. També hem
avançat en el treball conjunt i estratègic amb els hospitals
d’Olot i Campdevànol, per una banda, i amb l’Hospital
Clínic de Barcelona, per l’altra.

Antoni Anglada Arisa
Director general

Una altra fita clau ha estat l’aprovació del Pla Estratègic
de Desenvolupament del Coneixement, un pla que ha de
servir de guia per potenciar els projectes d’innovació que
duu a terme el CHV i per preparar-nos per a un futur en
què el coneixement dels professionals serà un element vital i diferenciador. En aquest sentit, al llarg del 2011 s’han
implantat 6 nous projectes d’innovació destinats a optimitzar els sistemes de treball i els productes i serveis que
ofereix el CHV i n’hi ha 10 més en fase de prova pilot. Així
mateix, també hem apostat per incrementar la complicitat i el compromís docent amb la Universitat de Vic.
El futur es presenta difícil, doncs la crisi és profunda i
llarga. Per això, és més important que mai preparar-nos
per sortir reforçats d’aquesta situació i per assolir plegats els nostres objectius. I és que, amb el compromís i la
implicació de tots, hem aconseguit que el CHV continuï
sent una organització de referència. Us encoratjo a seguir
avançant en aquesta direcció per encarar i superar junts
aquesta nova realitat.

Director general
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L’activitat
del CHV
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L’activitat del CHV
El CHV en xifres
Població de referència

Estada mitjana aguts

Determinacions del laboratori

Sol·licituds Anatomia Patològica

Altes

Hores de formació

Fàrmacs dispensats

Sessions de rehabilitació

Visites de consultes externes

Sessions de diàlisi

Proves radiològiques

Urgències *

Intervencions quirúrgiques

Sessions hospitals de dia

Altes sociosanitari

Usuaris residència

156.807 persones

2.199.826

14.920

3.107.519 unitats

169.890

71.352

11.179

536

5,31 dies

21.418

13.034

98.929

14.049

57.379

22.456

133

* Inclou les urgències ateses en el marc de l’ACUT (Atenció Continuada i Urgències de base Territorial)
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Cartera de serveis
Serveis assistencials
Anestèsia i reanimació / Atenció al dolor
Atenció dona - infant
• Pediatria - Cirurgia pediàtrica
• Ginecologia i obstetrícia
Atenció immediata
• Urgències i base SEM
• Unitat de Cures Intensives
Cirurgia
• Cirurgia general
• Urologia
• Cirurgia maxil·lofacial
• Angiologia i cirurgia vascular
• Unitat de Patologia de la Mama i Cirur
gia Oncoreparadora
Cirurgia ortopèdica i traumatologia – Cirurgia ortopèdica infantil
Especialitats quirúrgiques:
• Dermatologia
• Oftalmologia
• ORL
Geriatria i atenció a la dependència
Hematologia i hemoteràpia

Medicina interna
• Malalties infeccioses
Especialitats mèdiques
• Aparell digestiu
• Cardiologia
• Endocrinologia
• Neurologia
• Oncologia – Psicooncologia – Consell
genètic de risc de càncer
• Pneumologia
• Reumatologia
Nefrologia i tractament substitutiu renal
Psiquiatria i salut mental
• Adults
• Infanto-juvenil
• Centre d’Atenció i Seguiment a les Dro
godependències (CASD)
Rehabilitació:
• Rehabilitació pacients hospitalitzats,
ambulatoris i domiciliaris
• Valoració de dependència (SEVAD)
• Valoració de discapacitat

Serveis de suport a l’assistència
Anatomia Patològica i Unitat de Cribratge
Farmàcia
Diagnòstic per la imatge
• Ecografia
• Mamografia
• Tomografia computada
• Ressonància magnètica
• Telemetria

Laboratori Clínic
• Microbiologia
• Hematologia / Banc de Sang
• Bioquímica
Àrea Quirúrgica i Intervencionisme
• Unitat de Cirurgia sense Ingrés
• Unitat d’Endoscòpies
Unitat de Tractaments Específics

Serveis en coordinació amb altres institucions
Unitat de Geriatria Aguda
Atenció postaguda i hospitalització a domicili
Programa PREALT
Rehabilitació integral
ACUT
Consulta del viatger
Cirurgia oncològica complexa
Donació de teixits i òrgans
Diagnòstic per la imatge via telemàtica
Teleictus
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Cardiologia i intervencionisme cardíac
Cartera de serveis de salut mental a atenció
primària
Quimioteràpia
Farmàcia
Diàlisi peritoneal amb suport
Unitats clíniques (Osona-Ripollès-Garrotxa)
• Digestologia
• Urologia
• Diagnòstic per la imatge
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Àrees de gestió
Hospitalització / Internament
Hospitalització domiciliària
Àrea Quirúrgica
Cirurgia sense ingrés
Hemodiàlisi
U. Clínica i Epidemiològica
Àrea Obstètrica
Consultes Externes

notícies

Àrees
Hospital de dia
Tractaments Específics (quimioteràpia)
Rehabilitació
Sociosanitari
Residència Aura
Centre de dia Josep Roqué (FHSJM)
Salut Mental

Equipament
Equips
·
·
·
·
·
·
·

Ecògrafs
Esterilitzadors
Mini-PACS (sistema de comunicació arxiu d’imatges)
Tomografia Computada
Equipaments per a vídeo-endoscòpia
Mamògrafs
Ressonància Magnètica

9
3
1
1
11
1
1

Estructura
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Llits per a internament instal·lats
Llits UCI
Punts d’hemodiàlisi a UCI
Boxs d’Unitat de Cirurgia Sense Ingrés
Sales d’operacions
Sales de parts
Sales de radiologia convencional
Altres sales de diagnòstic per la imatge
Sales de rehabilitació
Sales de consulta externa
Places d’hospital de dia
Punts d’hemodiàlisi
Places residència

317
8
10
22
7
3
4
11
3
84
96
27
106

El CHV prepara una nova
Àrea d’Obstetrícia
31/01/2011
En el decurs del 2011, el CHV ha
atès 1.592 parts. La important
activitat que es porta a terme a
l’Àrea d’Obstetrícia ha dut el CHV
a executar un ambiciós projecte
que permetrà millorar l’atenció i el
confort de les persones usuàries
d’aquest servei. La primera fase
de les obres comprèn tres nous
quiròfans, amb un cost d’un milió
d’euros. Per setembre del 2012 es
preveu tenir enllestida la segona
fase, que contempla cinc sales de
part –dues adaptades al part natural- i dotze noves habitacions
individuals per a l’ingrés postpart
amb les darreres innovacions tecnològiques.
9
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Activitat global
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Freqüentació

2010

2011

Hospitalització
Ambulatòria
Urgències
Quirúrgica
Hospital de dia

65,72
1.092,51
149,54
42,47
121,88

62,96
1.045,05
144,44
39,88
108,26

2010

2011

75,87
1.131,30
70,63
140,03

71,95
1.082,89
72,41
131,88

Demanda
Hospitalització
Ambulatòria
Quirúrgica
Hospital de dia

notícies

Índex de freqüentació i demanda *

La població de referència és la comarca d’Osona, amb 156.807 habitants segons els Registre Central
d’Assegurats (RCA).
* Indicadors d’activitat pública d’aguts i salut mental.

Jaume Portús, nou
president del Consorci
Hospitalari de Vic
19/05/2011
Jaume Portús Arimany va ser presentat, el 19 de maig, com a nou
president del CHV. Llicenciat en
Ciències Polítiques i Sociologia,
graduat social, màster en Dret Públic i diplomat en Gestió d’Àrees
Territorials, Portús ostenta una àmplia trajectòria dins l’administració
pública d’Osona. Ha estat secretari de diferents ajuntaments de
la comarca, gerent del Consell Comarcal entre el 1991 i el 2003, i actualment n’és el secretari. La presentació es va celebrar a l’Hospital
General de Vic i va anar a càrrec
del director del Servei Català de la
Salut, Josep Maria Padrosa.
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Serveis de suport assistencial

notícies

Radiologia
SOL·LICITUDS
TAC
RNM
Mamografies (*)
Ecografies
Radiologia simple
Radiologia especial

2010

2011

76.987
9.912
6.007
10.405
7.948
49.334
802

71.352
9.327
5.596
9.994
7.240
45.886
682

193.878
2.377.963
379.253
247.675
1.770.808

180.211
2.199.826
336.118
225.384
1.638.324

5.520
3.903

5.223
3.585

21.672
7.985
11.707
27
1.980

21.418
8.071
11.315
28
2.032

3.481.847

3.107.519

5.474
1.213
4.170
297
179.992

5.112
1.243
3.683
236
143.010

(*) Inclou les mamografies del Programa de Cribratge

Laboratori
SOL·LICITUDS
Determinacions
Hematologia
Microbiologia
Bioquímica
Estudis pretransfusionals
Unitats transfoses

Anatomia patològica
1.300 dones d’Osona
contactades per prevenir
el càncer de cèrvix
10/02/2011
Gràcies al finançament d’Osona
Contra el Càncer, un total de
1.300 dones de la comarca que
no s’havien fet una citologia en
els darrers cinc anys o més per
prevenir el càncer de cèrvix, han
rebut informació personalitzada
per intentar que se sumin al programa de cribatge. El conveni per
promoure un índex més alt de
participació de les dones d’Osona
en aquest programa el van signar
el 2010 l’Institut Català de la Salut,
el Consorci Hospitalari de Vic, la
Fundació d’Osona per a la Recerca i Educació Sanitàries (FORES) i
Osona Contra el Càncer.
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SOL·LICITUDS
Histologies
Citologies
Necròpsies
Biologia molecular

Farmàcia
Fàrmacs dispensats
El·laboració de medicaments:
     • Preparacions QT
     • Núm. de bombes PCA
     • Núm. de preparacions NP
     • Núm. de preparacions NE
     • Núm. d’unitats envasades

Memòria d’Activitat 2011

Altes d’hospitalització i cirurgia sense ingrés
GRD
373
039
371
162
541
119
222
127
158
494

Descripció

N

Part vaginal sense diagnòstic complicat
1.076
Intervencions sobre el cristal·lí, amb o sense vitrectomia
1.019
Cesària sense cc
270
Intervencions per hèrnia inguinal i femoral (edat >=18 s/cc)
255
Pneumonia simple i altres trastorns respiratoris *
250
Lligadura i extracció venosa
245
Intervencions de genoll sense cc
245
Fallada cardíaca i shock
232
Intervencions sobre anus i estómac sense cc
217
Colecistectomia laparoscòpica s/exploració ducto comuna s/cc 214

%N

7,21
6,83
1,81
1,71
1,68
1,64
1,64
1,55
1,45
1,43

notícies

Altes més freqüents
EM

2,08
0
3,78
0,54
7,37
0
1,42
6,47
1,41
3,2

* Excepte bronquitis i asma amb complicacions majors

Altes de més complexitat
GRD

877
878
700
793
611
549
579
881
555
581

Descripció GRD

Oxg. a/mb extrac o trq a/vm>96 o int. exc car, boc cll a/int mj
Oxg. a/mb extrac o trq a/vm>96 o int. exc car, boc cll s/int mj
Traqueostomia per infecció HIV
Int. x traum. Signif. múltiple, exc. craneotomia, a/cc mj no traum.
Nnat., p-nac 1’5-2k a/int. signif. a/prbl. mult. mjr. o vmec. >96h
Intervencions cardiovasculars majors cc mjr
Intervencions per limfoma leucèmia i trast. mieloproliferatiu a/cc mjr
Diag. sistema respiratori a/ventilació mecànica >96 horas
Interv. pànc., fetge i al. trac. biliar, exc. traspl. fetge, a/cc mj
Interv. per transtorns sistèmics infecciosos i parasitaris a/cc mjr

Versió AP-DRG 27.0

N

4
8
1
2
1
6
1
9
8
4

PES MIG
43,4724
26,5935
24,4452
12,0608
11,7659
10,4427
10,0838
9,6311
8,9393
7,2804

L’Hospital Clínic i el CHV
treballaran en xarxa en
temes d’innovació sanitària
14/10/2011
El director d’Innovació de l’Hospital Clínic, Dr. Joan Bigorra, va obrir
la porta al Consorci Hospitalari
de Vic (CHV) a establir aliances
per desenvolupar els programes
d’innovació que duu a terme
aquest centre de referència de
Barcelona. La voluntat de sumar
esforços i treballar en xarxa entre
ambdues organitzacions es va
posar de manifest en el decurs de
l’acte d’inici del curs acadèmic del
CHV. El Dr. Antoni Anglada, director general del CHV, va remarcar la
voluntat de reforçar la innovació
com a eina estratègica de la primera institució de salut d’Osona.
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Resultats qualitatius
2010

notícies

Reclamacions
Total de reclamacions		

593			

Clients

2010

· Hospitalització
· Quirúrgica
· Urgències
· Consulta externa
· Hospital de Dia

%
Segons activitat

0,55
2,92
0,10
0,08
0,004
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616

2011

Núm.
Reclamacions

68
353
33
138
1

%
Segons activitat

0,48
3,77
0,09
0,07
0,01

Núm.
Reclamacions

57
421
28
112
2

2010

2011

Anul·lacions
Àrea Quirúrgica (convencional i CMA)
Consulta externa
Urgències
Reingressos < 31 dies
Reintervencions < 30 dies
Retorn a urgències < 72 hores
Ingressos procedents de la UCSI
Resposta a reclamacions < 10 dies

9,2
16,7
1,0
14,5
1,5
5,4
0,9
74,9

7,0
19,6
1,3
13,3
1,7
5,8
2,0
84,4

Capacitat de resolució (*)
· De l’àrea d’Urgències
· De l’àrea d’Hospitalització

98,8
98,3

98,7
98,6

Processos

Ajuda als pacients
ingressats per deixar
de fumar
15/02/2011
Les persones fumadores que ingressen en algun dels centres assistencials del Consorci Hospitalari
de Vic (CHV) tenen l’oportunitat
d’iniciar el procés de deshabituació
tabàquica mentre estan en tractament per qualsevol altre patologia. L’ajuda farmacològica facilita
deixar de fumar durant l’ingrés, un
primer pas per abandonar el tabac de forma definitiva. Acabat
l’ingrés, tots els usuaris que volen
segueixen el tractament al seu centre d’atenció primària, d’acord amb
els protocols de continuïtat assistencial que s’apliquen a Osona.

2011

(*) Percentatge de casos que han estat resolts a l’HGV. Càlcul: Pacients alta menys els trasllats a un
nivell superior/total altes.
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2010

2011

0
100,0
99,9

0
100,0
99,99

Teixits
· Apendicectomies blanques
8,8%
· Apendicectomies perforades
31,9%
· Índex de cesàries
20,4%
· Donacions de cordó umbilical (mostres obtingudes)
231

3,8%
34,7%
20,6%
294

Producte
Documentació
· GRD 470 no agrupable
· Ús del full quirúrgic informatitzat
· Disponibilitat de la Història Clínica

Riscos d’hospitalització
· Caigudes a hospitalització (per mil estades)
· Pacients amb sonda urinària circuit tancat

0,6‰
86,6%

0,8‰
100,0%

Terapèutica
· Valor intrínsec dels fàrmacs
· Prevalença de pacients amb antibiòtics

95,9%
41,4%

96,2%
46,9%

Infeccions
· Prevalença de pacients amb
infecció nosocomial (EPINE)
Mortalitat
· Èxitus sobre altes
· Èxitus sobre urgències
· Mortalitat materna
· Mortalitat perinatal (per mil)
· Mortalitat criteris de Rutstein *
· Donacions d’òrgans i teixits

7,1%

IC 95% (2,1 - 10,4)

3,4%
0,10%
0
4,6‰
0
10

3,2%
0,09%
0
4,3‰
0
17

0,7056
0,6529

NOU

6,3%

IC 95% (6,9 - 8,0)

*Cristeris Rutstein: apendicitis de 5 a 64 anys; hèrnia abdominal de 5 a 64 anys; colecistitis de 5 a 64 anys;
asma de 5 a 44 anys.

Índex de mortalitat ajustat a risc (IMAR)
Índex de complicacions ajustat a risc (ICAR)

notícies

Resultats qualitatius

0,6986
0,6142

L’Hospital General de Vic
estrena una biblioteca
infantil
22/12/2011
La Unitat de Pediatria de l’Hospital
General de Vic disposa des de finals del 2011 d’una biblioteca
infantil amb més de 300 llibres,
gràcies a la donació que ha fet la
Fundació Grijabo Serres a través
del programa ‘Libros llenos de
salud’. El llibres, que són a disposició dels nens i nenes ingressats
d’entre 0 i 14 anys, han estat seleccionats per aquesta Fundació
a partir de l’avaluació que han fet
professionals especialitzats. Qualsevol nen o nena ingressat té dret
al préstec de llibres, que gestionen
els mateixos professionals de la
Unitat de Pediatria.
15
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Indicadors
de sostenibilitat
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Desenvolupament econòmic (milers d’euros)
Ingressos per serveis prestats
Cost de les matèries primeres adquirides
i dels serveis contractats
Despeses salarials totals

2010

2011

87.786

79.865

31.557
54.731

27.573
50.752

91.666
91.227
-439
-73
-512

83.277
83.309
32
-144
-112

2010

2011

28,90%

41%

7.954
6.291
94,7

5.730
6.013
87,7

notícies

Indicadors econòmics

Compte de resultats (milers d’euros)
Despeses d’explotació
Ingressos d’explotació
Resultat d’explotació
Resultat Financer
Marge Brut

Indicadors ambientals
Residus
Percentatge de residus valoritzats

Consums
Gas natural *
Electricitat *
Aigua (m3/100m2 construïts)
* En tones de CO2 (Mwh).

El CHV millora la gestió
dels residus
31/12/2011
El Consorci Hospitalari de Vic ha
augmentat del 29% fins al 41% el
percentatge dels seus residus que
són valoritzats. Un positiu increment que s’explica per la participació dels professionals del CHV
en els circuits de segregació en
origen dels residus i per la contractació, l’any 2011, d’un nou proveïdor
per a la gestió dels residus. El CHV
segueix una política de minimització de la generació de residus i, en
qualsevol cas, en prioritza la valorització sempre que sigui possible.
Solucions, ambdues, molt més
aconsellables des del punt de vista
tècnic, ecològic i econòmic que el
seu abocament o destrucció.
17

notícies

Indicadors socials
Professionals

2010

2011

Plantilla mitjana equivalent a jornada completa
Persones físiques totals
Contractació de caràcter indefinit
Índex de rotació no desitjada*

1.170
1.329
84,8%
2,76%

1.100
1.244
88,4%
1,17%

*Nombre de treballadors/es que marxen de l’empresa per causes voluntàrires / plantilla mitjana a l’any x 100.

Distribució per sexes

78%

Homes

Dones

22%

Distribució per grups professionals
450%

32,40%

400%

31,19%

350%
300%

20,50%

250%
200%

L’Hospital General de Vic
obté el premi d’argent per
la lluita contra el tabac
14/12/2011
L’Hospital General de Vic ha estat
distingit amb el Premi d’Argent
per l’aplicació de polítiques en
la lluita contra el tabaquisme en
l’àmbit hospitalari. El guardó, que
situa l’Hospital entre els centres
més actius en la prevenció del tabaquisme i els seus efectes, es va
lliurar al Departament de Salut en
el decurs d’un acte organitzat per
la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum. Cal recordar que des de l’1
de gener passat no es pot fumar
ni als edificis, ni al conjunt dels recintes hospitalaris.
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Indicadors socials
Hores de formació per persona treballadora
Índex d’inversió en formació

15,39
1,07

11,85
0,69

22,56

13,11

93,00%
2

91,00%
7

241
0

311
0

notícies

Formació

Prevenció de riscos laborals
Índex d’incidència **
** Accidents amb baixa per cada miler de treballadors exposats

Comunitat
% de demandes de col·laboració amb resolució positiva
Convenis de col·laboració signats

Registre de donacions
Donació de teixits
Donants multiòrgans

Els centres del CHV
recullen 1.648 kg de
menjar per al Banc dels
Aliments
29/03/2011
En només dos dies, el Banc
d’Aliments que lideren la Creu
Roja i Càritas Arxiprestal va recollir 1.648 quilos de menjar a partir
de la crida que es va fer entre els
professionals i usuaris dels diferents centres del Consorci Hospitalari de Vic. Els aliments bàsics es
van recollir als contenidors que es
van distribuir a l’Hospital General
de Vic, l’Hospital Sant Jaume de
Manlleu, la Clínica de Vic i Osona
Salut Mental. Segons el càlcul que
ha fet el propi Banc dels Aliments,
tot el recollit en aquests dos dies
servirà per alimentar unes 80 famílies durant una setmana.
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Transferència
del coneixement
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Transferència del coneixement
Residents
Total residents

59

Residents per especialitat (MIR i LLIR)
Geriatria*
Anàlisis clíniques
Cirurgia general i aparell digestiu
Metges de família i comunitat**
Infermeria obstetricoginecològica (llevadora)**
Psiquiatria
Cirurgia ortopèdica i traumatologia
Ginecologia i obstetrícia
Medicina Interna

4
3
4
23
6
4
5
3
7

notícies

Docència

Residents per any          
R1
R2
R3
R4
R5

15
13
13
9
3

LL1
LL2

3
3

Residència compartida amb: *  H. Santa Creu / ** ICS/EBA

Alumnes en pràctiques
Alumnes de pregrau
Alumnes de postgrau

Recerca
Estudis observacionals
Assajos clínics - CEIC
Articles publicats
Projectes finançats org. públics
Projectes en actiu
Projectes finalitzats

251
34

259
21

2010

2011

21
12
11
1
9
13

16
11
15
1
14
10

17 metges i tres llevadores
es formen com a
especialistes a Osona
24/05/2011
El Consorci Hospitalari de Vic ha
acollit enguany 17 metges residents (MIR) i 3 llevadores residents
(LLIR) que continuaran als centres
del CHV el seu procés de formació
en les seves respectives especialitats. En el decurs del 2011, s’han
cobert vuit places de metges corresponents a les especialitats de
Medicina Interna (2), Geriatria (2),
Psiquiatria (1), Cirurgia General i
Aparell Digestiu (1), Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (1) i Anàlisis
Clíniques (1), així com les tres places de llevadores que s’oferien.
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Activitat
especialitzada
d’aguts
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Hospitalització

2010

2011

Altes
Pes mitjà
Estada mitjana (dies)
Parts
Hospital de dia (sessions)

10.262
1,3202
5,97
1.521
10.854

9.872
1,3323
5,31
1.412
10.664

5.282
1.975
3.307
62,61
1.350
3.693

4.880
1.979
2.901
59,45
1.373
3.017

48.249
7.325

48.518
6.851

58.866
1,90

55.192
2

notícies

Activitat especialitzada d’aguts

Quirúrgica
Intervencions programades:
• Cirurgia convencional
• Cirurgia major ambulatòria (CMA)
• Índex de substitució
Intervencions urgents
Cirurgia menor ambulatòria

Urgències
Urgències totals *
Urgències ingressades

Consulta externa
Primeres visites
Índex de reiteració

Atencions i tractaments ambulatoris
Altes:
Unitat de Cirurgia Sense Ingrés
Unitat d’Observació

3.318
1.665

2.913
1.633

Sessions:
Unitat de Tractaments Específics
5.995
Hospital de Dia d’Hematologia (sagnies i autotransfusions)
324
Rehabilitació
109.038
Diàlisi
14.732

5.504
362
98.929
14.049

* Inclou les urgències ateses en el marc de l’ACUT (Atenció Continuada i Urgències de base Territorial)

Primera operació
d’extracció d’un ronyó
pel melic
29/12/2011
La Unitat d’Urologia del Consorci
Hospitalari de Vic ha aplicat amb
èxit el seu primer cas d’extracció
d’un ronyó pel melic, una tècnica que va implementar a l’estat
espanyol l’Hospital Clínic de Barcelona fa poc més de dos anys.
Aquesta intervenció és possible
gràcies a una mínima incisió de
4-5 centímetres a través de la qual,
gràcies a la tecnologia laparoscòpica i a l’elasticitat de l’òrgan, es
pot extreure el ronyó. L’operació
s’emmarca en l’aposta que porta
a terme al CHV en l’aplicació de la
cirurgia mínimament invasiva.
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Activitat
especialitzada
privada
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Hospitalització
Altes
Parts
Estada mitjana (dies)
Hospital de dia (sessions)

2010

2011

1.433
194
5,04
500

1.409
180
4,69
477

1.189
663
526
447
142

1.348
630
718
414
147

11.132

8.861

notícies

Activitat especialitzada privada

Quirúrgica
Intervencions programades:
• Cirurgia convencional
• Cirurgia major ambulatòria (CMA)
• Cirurgia menor ambulatòria
Intervencions urgents

NOU

Urgències
Urgències totals *

*  Les urgències de nit de la Clínica de Vic han estat externalitzades enguany a Consultori Bayés.

Consulta externa
Primeres visites
Successives
Índex de reiteració

1.449
3.919
2,70

1.997
3.005
1,50

La Clínica de Vic ofereix un
nou servei de cirurgia de
columna
14/09/2011
El Consorci Hospitalari de Vic i
Consultori Bayés han incorporat a
la Clínica de Vic al doctor Joaquim
Raventós, un prestigiós cirurgià
especialista en el tractament de
patologies relacionades amb la
columna vertebral. Aquest nou
servei evita que els usuaris mutuals i privats d’Osona, el Ripollès
i la Garrotxa s’hagin de desplaçar
a centres assistencials de Barcelona o d’altres ciutats fora del territori, i completa l’oferta d’un ampli
equip d’especialistes en cirurgia
ortopèdica i traumatologia que
exerceixen per a Clínica de Vic.
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Activitat salut mental
Aguts i subaguts
Altes
Estades
Estada mitjana

2010

2011

270
5.399
16,14

252
4.878
15,82

2.988
1.871

2.198
1.173

Visites realitzades
Adults
22.827
Infanto-juvenil
8.786
Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CASD) 6.846

21.939
9.047
6.974

2010

2011

32
17

37
11

391
16

409
20

notícies

Hospitalització

Hospital de dia
Sessions realitzades
Adults
Infantil

Consulta externa

Programes específics
Pla de serveis individualitzat (PSI)
Casos atesos
Altes

Programa d’atenció al trastorn mental sever (TMS)
Pacients en programa d’atenció específica (PAE)
Pacients en PAE desvinculats (4,4%)

Programa d’atenció al trastorn mental greu infanto-juvenil (TMG)
Pacients en programa d’atenció específica (PAE)
Pacients en PAE desvinculats (1,78%)

83
4

67
3

169

198

Programa demostratiu de la dependència (ProDep)
Casos avaluats amb pla d’actuació individual (PAI)

Curs referent en malalties
cròniques per a 26 metges
i infermeres
24/03/2011
Un total de 26 professionals de la
salut, entre metges i infermeres,
han completat un curs d’alt nivell
per millorar l’atenció a persones
afectades per malalties cròniques
que s’ha portat a terme enguany
a la Universitat de Vic per iniciativa del Consorci Hospitalari de
Vic, el Pla Director de Malalties de
l’Aparell Respiratori i la Fundació
d’Osona per a la Recerca i Educació Sanitàries (FORES). Una
formació essencial, atès que un
segment molt important d’usuaris
del sistema de salut són malalts
crònics amb edat avançada i amb
diverses patologies.
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Activitat global

2010

2011

224
8.413
37,56

308
12.092
39,26

359
25.020
69,69

228
15.630
68,55

9.003

7.944

487
346

593
424

3.685
1.755

3.364
1.805

notícies

Activitat sociosanitària i dependència
Hospitalització
Convalescència:
Altes
Estades
Estada mitjana
Llarga estada:
Altes
Estades
Estada mitjana

Hospital de dia
Sessions realitzades

Consulta externa
Visites realitzades:
CAS (Consulta Avaluació Seguiment)
PAM (Procés Avaluació Multidisciplinar)
Valoracions:
Dependència
Discapacitats

Residència Aura
Estades

38.422

43.554

85
68%

100
65%

80,1
84,2

81,1
83,8

Centre de dia Josep Roqué i Castell (FHSJM)
Nombre usuaris
Gènere (% dones)
Edat mitjana:
Homes
Dones

Estudi per estimular
la memòria a través
d’exercicis amb l’ordinador
21/09/2011
Sis usuaris de l’Hospital de dia de
l’Hospital Sant Jaume de Manlleu (HSJM) han participat en un
estudi assistencial per estimular
persones amb demència tipus
Alzheimer o deteriorament cognitiu lleu a través d’exercicis amb
l’ordinador. L’estudi, que es va
desenvolupar entre febrer i novembre del 2011, està liderat per
l’Institut Guttman i l’Institut Català
de l’Envelliment. Una psicòloga i
una infermera de l’HSJM han estat les responsables d’aplicar i fer
el seguiment de l’estudi entre els
pacients de Manlleu.
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