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Sumar per ser millors
Jaume Portús, president
Recentment, l’Hospital Universitari de Vic s’ha unit a una
aliança estratègica amb els hospitals Clínic, de Campdevànol, de Mollet, de Sant Celoni i de Granollers. És l’anomenada ‘Aliança de la C-17’, en ser aquesta la via que uneix els
territoris implicats en l’acord. Aquest pacte té per objectiu
coordinar l’atenció sanitària d’alta especialització a Osona,
Ripollès, Vallès Oriental i l’Esquerra de Barcelona, amb una
població de referència d’1,2 milions de persones.
Aquesta Aliança és una nova aposta del CHV per la millora contínua, per “sumar per ser millors”, ja que el treball
conjunt amb els altres cinc hospitals permetrà compartir
equipaments, recursos, professionals i coneixement, tot per
oferir un millor servei en atenció especialitzada. Seran els
serveis d’Oncologia i d’Hematologia els primers a materialitzar l’acord, que treballaran de manera coordinada tant a
nivell assistencial com de recerca i innovació.

Càncer i el Servei Català de la Salut– és una oportunitat per
reduir l’impacte d’aquesta malaltia amb una supervivència als cinc anys al voltant del 50%, i per això és essencial
aconseguir la màxima participació entre els ciutadans de la
comarca.
Assolir els fruits de l’esforç
No vull deixar d’agrair a tots els professionals que formeu
part del Consorci l’esforç que esteu fent en aquests temps
difícils per seguir oferint un servei de qualitat a la ciutadania. A més, aquest any l’esforç ha començat a donar els
seus fruits i és que entre tots hem aconseguit reduir en un
miler els pacients a les llistes d’espera de l’Hospital Universitari de Vic.

Moltes gràcies a tots i a totes.

La Medicina evoluciona de manera accelerada, i això suposa
que cada cop és més difícil poder incorporar noves tècniques o equipaments. En aquest sentit, per a un centre com
el nostre és clau la coordinació amb altres hospitals, coordinació que és necessària per garantir no només l’eficiència a
nivell tecnològic, sinó també la qualitat de l’atenció.
En paral·lel, fa poc que hem assolit la fita dels 3.000 osonencs que han participat al programa de detecció precoç
de càncer. La implantació d’aquest programa a Osona –
gràcies al finançament del Rotary Club, Osona Contra el
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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 Servei 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 se cedirà a
terceres persones sense el previ consentiment del titular.
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		Els hospitals de Vic, Campdevànol, Granollers, Mollet, Sant Celoni i el Clínic compartiran
è
equipaments, recursos, professionals i coneixement. L’atenció oncològica i hematològica conjunta serà el primer projecte que es posarà en marxa.

Neix l’Aliança de la C-17 per coordinar
l’atenció sanitària d’alta especialització
al Vallès Oriental, Osona, Ripollès i
l’Esquerra de Barcelona

1,2 milions
de persones
a l’àrea de
referència
Professionals dels sis hospitals que han formalitzat l’Aliança de la C-17

L’Aliança de la
C-17 té un model
de funcionament
en xarxa amb
l’objectiu de
què el malalt es
desplaci el mínim
possible

L’Hospital Universitari de Vic, l’Hospital
de Campdevànol, l’Hospital Clínic de
Barcelona, l’Hospital General de Granollers, l’Hospital de Mollet i l’Hospital de
Sant Celoni han formalitzat una aliança estratègica per atendre de manera
conjunta i coordinada els processos
assistencials que requereixen un alt grau
d’especialització. L’acord abraça el Vallès
Oriental, Osona, El Ripollès i l’esquerra
de Barcelona, una àrea de referència on
viuen 1,2 milions de persones.
L’atenció oncològica i hematològica serà el primer àmbit en què es

materialitzarà l’acord, batejat com
‘Aliança hospitalària de la C-17’ per
l’autovia que connecta aquests
territoris. Els serveis d’Oncologia
i d’Hematologia dels sis hospitals
sumaran els seus recursos, equipaments, professionals i coneixement,
tant a nivell assistencial com de
recerca i innovació, amb l’objectiu de
millorar l’atenció i el tractament de
les persones que pateixen un càncer.
En els propers mesos, els equips de
treball d’aquests serveis dels sis hospitals de l’Aliança aniran concretant
els projectes conjunts.
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Més de 3.000
osonencs ja han
participat en el
programa de
detecció precoç
de càncer

Àrea d’Oncologia de l’Hospital Universitari de Vic

Permetrà apropar
a la població
d’aquest territori
les últimes
tècniques,
tractaments i
assajos clínics
especialitzats en
els diferents tipus
de càncer
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La coordinació inclou tota l’activitat
lligada a l’atenció d’aquest problema
de salut: des d’unificar els protocols
diagnòstics i també terapèutics –quins
tractaments s’apliquen i en quins
casos–, a treballar de manera conjunta
en l’àmbit de la recerca, en la gestió de
la farmàcia ambulatòria i, fins i tot, en
les campanyes de prevenció i promoció de la salut. Es tracta d’un projecte
de gran abast que implica la creació
d’equips territorials únics d’Oncologia i
Hematologia per a tot Osona, Campdevànol, el Vallès Oriental i l’esquerra de
Barcelona. Entre altres, la nova organit-

zació permetrà apropar a la població
d’aquest territori les últimes tècniques,
tractaments i assajos clínics especialitzats en els diferents tipus de càncer, en
la majoria de casos sense que s’hagin
de desplaçar fora de la seva comarca.
Així, amb aquest acord s’espera disposar de més i millors mitjans sempre
amb l’objectiu de donar un servei de
cada cop més qualitat a la ciutadania.

Coordinar serveis per millorar i
fer sostenible l’atenció

La complexitat i la tecnificació de la
Medicina creixen de manera accelerada, i això fa cada cop més difícil
incorporar nous coneixements, tècniques o equipaments, si no és en l’àmbit
d’institucions sanitàries de gran volum
o mitjançant la coordinació de diferents
hospitals i centres territorials. Aquesta
coordinació és necessària per garantir
tant la qualitat de l’atenció com la viabilitat i l’eficiència de les inversions en
tecnologia i en equips de professionals.
En aquesta línia, les propostes de
reorganització dels serveis assistencials poden anar des del model de
concentració de recursos en una única
institució (unificació), on qui es mou és
el malalt, fins a un model de funcionament en xarxa on qui es desplaça és
el professional i el seu coneixement,
com és el cas d’aquesta ‘Aliança hospitalària de la C-17’.

En els darrers cinc mesos, ja són
10.842 els osonencs que han
estat convidats a participar al
Programa de detecció precoç
del càncer de còlon i recte que
s’està duen a terme a Osona.
El Programa va dirigit a homes
i dones entre 50 i 69 anys; a
través d’una carta se’ls convida
a realitzar una prova de detecció de sang oculta en femta,
que han d’anar a buscar gratuïtament a la farmàcia. Si la prova
resulta positiva, es proposa a
la persona fer-se una colonoscòpia, que duu a terme l’equip
de Digestologia del Consorci
Hospitalari de Vic, per veure’n
la causa. L’objectiu és detectar si hi ha pòlips i extreure’ls,
i així evitar que amb el temps
puguin arribar a desenvolupar
un càncer.

La participació és clau

El de còlon i recte és el segon
tipus de càncer que causa més
morts a Catalunya, tant en
homes com en dones, amb una
supervivència als cinc anys al
voltant del 50%. La detecció
precoç és essencial, doncs permet oferir un tractament més
resolutiu i amb un índex més alt
de supervivència. La implantació del programa de detecció
precoç a Osona, gràcies al finançament que aporten el Rotary
Club, Osona Contra el Càncer
i el Servei Català de la Salut,
és una oportunitat per reduir
l’impacte d’aquesta malaltia. Per
això, és essencial aconseguir la
màxima participació entre els
ciutadans de la nostra comarca.
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Els beneficis generats per
l’activitat privada es destinaran
a reduir llistes d’espera
400
operacions
extra a l’HUV

El Consell de Govern del Consorci Hospitalari de Vic ha aprovat que els beneficis generats durant el 2014 per la línia
d’activitat privada es destinin a finançar
intervencions quirúrgiques públiques a
l’Hospital Universitari de Vic. En total,
aquests ingressos complementaris
permetran dur a terme enguany més
de 400 operacions extra, a més de les
que ja estaven previstes.
Durant l’any 2014, el nombre de
persones pendents d’una intervenció
garantida va passar de 2.705 a només
1.543, un 43% menys que en començar
l’any. L’objectiu és mantenir aquesta
tendència el 2015 i reduir les llistes, en
especial, en aquelles intervencions que
acumulen un major temps d’espera.
Els darrers anys, els beneficis generats
per l’activitat privada havien servit per
minimitzar l’impacte de la disminució
dels salaris dels professionals. Es destinaven a dotar la paga per objectius

Mira el vídeo ‘Com es gestiona l’activitat privada en un centre públic?’ al web:
http://www.chv.cat/usuaris/atencio-privada/model-gestio-cdv/

per, així, compensar en part les reduccions imposades a tot el personal del
sector públic i que aquestes fossin
menors que en altres centres.
Al maig, la Generalitat va aprovar
incrementar les tarifes en un 3,6% i
que aquest augment repercutís en
la millora de les retribucions dels
professionals sanitaris. Comptant
amb aquesta mesura, en endavant el
Consorci podrà destinar els beneficis
obtinguts de la privada a finançar millores en àmbits concrets de l’activitat
pública. Una decisió que es prendrà
cada any en funció de les principals
necessitats i demandes assistencials.

El CHV edita un vídeo que explica
com es gestiona l’activitat privada
i com els seus ingressos serveixen
per realitzar més activitat pública

Com es gestiona l’activitat privada en un centre públic?
En paral·lel a aquesta decisió, i en el
marc de la nostra política de transparència, acabem d’editar un vídeo
divulgatiu que explica perquè un centre públic com el Consorci Hospitalari
de Vic fa activitat privada, com es
gestiona aquesta, els mecanismes de
control amb què comptem i com l’assistència pública en surt beneficiada.
Conjugar l’activitat privada en un
centre públic requereix unes regles
clares basades en el rigor, l’ètica, la
transparència i l’equitat. Per garantir
que l’activitat privada no interfereix
amb la pública i que es manté el
principi d’equitat, els pacients són
atesos en espais i horaris diferenciats. El valor afegit es basa en el
confort, la capacitat d’elecció i els
serveis complementaris. Alhora, les
consultes i les urgències mutuals estan externalitzades a una entitat adjudicada per concurs públic (Bayés
Consultoris).
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		Prop del 50% de les operacions de pròtesi de genoll que es fan a l’Hospital Universitari
è
de Vic ja segueixen el sistema rapid recovery. Aquest sistema, que es va implantar fa
poc més d’un any, redueix el dolor i accelera la recuperació fent necessaris només tres
dies d’estada a l’hospital.

Només tres dies d’ingrés
a les intervencions
per pròtesi de genoll

Alt grau de
satisfacció dels
pacients

Els bons
resultats en les
intervencions de
genoll fan que
els professionals
ja treballin en
el protocol per
aplicar el rapid
recovery al maluc
Durant el primer any d’implantació
del sistema rapid recovery, els professionals de l’HUV van dur a terme
prop de 100 intervencions amb
aquesta tècnica, més del 50% del
total de les operacions de pròtesi
de genoll. El doctor Josep Mellado,
coordinador del programa, explica
que el postoperatori és molt més
ràpid i menys dolorós.
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Tècnicament l’operació és la mateixa, el que és innovador és el protocol tant d’abans com de després
de la intervenció a partir de quatre
elements clau: una selecció dels
pacients en funció de si tenen al-

tres patologies i un entorn familiar
favorable (aquest és part activa en
la recuperació); la informació prèvia
per conèixer tot el procés; un major
control del dolor; i el servei d’hospitalització domiciliària, en què personal d’infermeria i fisioteràpia fan un
seguiment de la recuperació durant
els primers dies.
Quant a la intervenció, a més de
l’anestèsia intradural s’infiltra també
una anestèsia específica al voltant
del genoll. No es fa servir torniquet
i el pacient puja a planta sense
sèrums ni drenatges, el que facilita
una recuperació i una mobilització

més ràpida. Cal destacar, també,
que l’anestèsia al genoll dura unes 18
hores, el que facilita un postoperatori
més tranquil. Amb el sistema tradicional, el primer moment és dolorós.
Els pacients operats amb el nou
sistema comencen la rehabilitació el
mateix dia de la intervenció, abans,
en canvi, havien d’esperar 48 hores.
Després de l’èxit en intervencions de
genoll, s’està elaborant el protocol
d’actuació i es preveu que es pugui
començar a aplicar la tècnica també
en les intervencions de maluc a partir de la tardor.

SERVEIS

Un nou model d’atenció millorarà
el tractament de les alteracions del
sòl pelvià entre les dones d’Osona
Garantir que les pacients d’Osona rebin una atenció de la màxima qualitat
en totes les patologies relacionades
amb les alteracions del sòl pelvià.
Amb aquest objectiu, el Consorci
Hospitalari de Vic, responsable de
l’atenció sanitària especialitzada a
Osona, l’Institut Català de la Salut,
que gestiona el servei d’Atenció a
la Salut Sexual i Reproductiva
(ASSIR) als centres d’atenció
primària, i l’Hospital Clínic de
Barcelona, com a centre
d’alta especialització,
han posat en marxa el
nou Model d’atenció
integral del Sòl Pelvià
a Osona.
Es tracta d’un model
que coordina la tasca de
diferents especialistes com
ginecòlegs, neuròlegs, rehabilitadors o proctòlegs, i dels
diferents nivells assistencials (des
dels CAP a l’Hospital), per atendre de
manera específica i transversal a les
pacients que pateixen aquest tipus
de problemes de salut a la comarca d’Osona. És a dir, enlloc que les
pacients siguin ateses de manera
fragmentada, el seu cas s’abordarà de
forma integral i multidisciplinària per
oferir-li sempre l’atenció i el tractament més idonis per al seu cas. El nou
model d’atenció es va presentar el
passat 14 de maig en el marc de la jornada “Up-date de sòl pelvià”, coorga-

Jornada de presentació del nou Model d’atenció integral del Sòl
Pelvià a Osona

nitzada pel CHV i l’ICS i amb
el suport de la FORES, i que va
reunir a més de 130 especialistes en
aquesta matèria d’arreu del país a Vic.

Un problema de salut que
afecta un 10% de les dones

L’embaràs, el part o algunes alteracions relacionades amb la menopausa
poden debilitar o danyar la musculatura que sosté els òrgans ubicats a la
pelvis (bufeta, úter o recte) i provocar que un o més d’aquests òrgans
descendeixin a la vagina. És el que es
coneix com a “prolapse genital”. Un

problema de salut que afecta de manera important a la qualitat de vida
de moltes dones, doncs pot generar
des de dolor, molèsties o estrenyiment, fins a incontinència urinària o
anal (en un 5% i un 2,5% dels casos,
respectivament).
Una de cada 10 dones requerirà al
llarg de la seva vida una intervenció
relacionada amb el prolapse genital (ja sigui per via quirúrgica o un
tractament conservador), mentre que
aquest problema afecta en diversos
graus a la meitat de les parteres.

Incorporacions al CHV
Nou coordinador territorial
de tècnics de Diagnòstic per
la Imatge

La plaça de nova creació de Coordinador territorial de tècnics de
Diagnòstic per la Imatge, compartida
entre el Consorci Hospitalari de Vic
i l’Hospital de Campdevànol, va ser
adjudicada al Sr. Moisès Adam.
Les funcions de coordinador territori-

al inclouen la gestió de l’activitat, dels
processos i de la distribució del personal, amb la finalitat de garantir una
atenció eficient i de qualitat, d’acord
amb les directrius de la Direcció de
Diagnòstic per la Imatge.

Nou cap d’Administració
i Relacions Laborals

Ismael Rodríguez Galindo desenvolu-

parà les funcions de cap d’Administració i Relacions Laborals d’acord amb el
contracte de prestació de serveis que
el CHV i Serveis Auxiliars a la Sanitat
han establert per aquesta finalitat.
El senyor Rodríguez també desenvoluparà les mateixes funcions en altres
institucions a les que SAS presta serveis, com l’Hospital de Campdevànol.
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El Consorci organitza
la gran cita anual
sobre Cirurgia Major
Ambulatòria de
Catalunya

Primera jornada
d’atenció
integrada en
Salut Mental
a la Catalunya
Central
Més de 200 professionals de l’àmbit
sanitari i social van participar, el 18 de
juny, en la jornada “Atenció integrada
en Salut Mental: aprendre compartint
experiències”, que va tenir lloc al Món
Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages.
Un dels principals aspectes que es va
posar de manifest és que les persones amb problemes de salut mental
i addiccions requereixen una atenció
col·laborativa entre els centres de salut
mental, l’atenció primària i la social.

Compartir experiències
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Un total de 160 experts d’arreu del
país van participar en la XI Jornada
de la Societat Catalana de Cirurgia
Major Ambulatòria, que es va celebrar el dia 26 de febrer a l’auditori
El Sucre, de Vic, i que enguany va
ser organitzada pel Consorci Hospitalari de Vic.

L’Hospital Universitari de Vic és un
dels centres de Catalunya on, en els
darrers anys, la CMA ha experimentat un major creixement. L’any 2014,
al voltant d’un 65% de les intervencions quirúrgiques es van practicar
de manera ambulatòria, i l’objectiu
és arribar a un 68% durant el 2015.

El programa va comptar amb vuit
ponents de referència en CMA de
diferents hospitals de Catalunya,
que van presentar les seves experiències clíniques i alguns dels procediments quirúrgics més innovadors
del moment.

L’activitat de CMA es realitza fonamentalment a la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés que el Consorci
Hospitalari de Vic té a la planta 1
de la Clínica de Vic, i també a l’Àrea
Quirúrgica de l’Hospital Universitari
de Vic.

En el marc de la Jornada es van
organitzar dues taules rodones, en
les que es van presentar algunes de
les principals experiències d’atenció
integrada que es duen a terme a la
Catalunya Central. En la primera, es van
presentar l’Equip de valoració d’habitatge en salut mental a Osona, format
per la FCMPPO, el Consell Comarcal i el
Consorci Hospitalari de Vic, que treballa en xarxa per valorar les necessitats
d’habitatge de les persones; la Taula
de Salut Mental de l’Anoia; el projecte
d’atenció integral i integrada de persones amb discapacitat intel·lectual que
l’Associació Sant Tomàs duu a terme al
Centre Riudeperes; i el Servei d’Ajuda
a Domicili (SAD) especialitzat en salut
mental a Osona.
La segona taula va estar moderada
pel Dr. Francesc Arrufat, director de
Psiquiatria i Salut Mental del CHV, i va
comptar amb les ponències: “Maneig
de la persona en situació de crisi en
un entorn comunitari”, un protocol de
treball conjunt entre el SEM, Mossos, i
els serveis de Salut Mental del Consorci
Hospitalari de Vic i Atenció Primària; i
“Integrant l’atenció sanitària i social en
salut mental: l’experiència al Berguedà”.
Així mateix, també es van presentar el
Projecte Mosaic (Bages) i el Programa
aProPA de la Fundació Althaia.

CONEIXEMENT

Nefrologia, rehabilitació i
epidemiologia, Premi Nacional
d’Investigació en Infermeria 2015

La Asociación Madrileña de Investigación en Enfermería (ASOMIEN)
ha guardonat el projecte de recerca:
“Impacte d’una intervenció educativa
i d’exercici físic sobre la qualitat de
vida dels pacients en hemodiàlisi”,
desenvolupat conjuntament pels
equips de Nefrologia, Rehabilitació
i Epidemiologia del Consorci Hospitalari de Vic, amb el Premi Nacional
d’Investigació en Infermeria 2015.
L’equip que ha liderat el projecte està
format per Esmeralda Molina, Marta
Roquet i Marta Colomer, del Servei de
Nefrologia; Pep Ortiz, del Servei de
Rehabilitació; i Emi Chirveches i Emma
Puigoriol, de la Unitat d’Epidemiologia

del CHV. L’entrega del premi va tenir
lloc, el darrer 24 de juny, en el decurs
de la III Jornada de Investigación en
Enfermeria que es va celebrar al Col·
legi Oficial d’Infermeria de Madrid.

Consorci Hospitalari de Vic: http://
www.chv.cat/consorci/comunicacio/
noticies/221/premi-nacional-dinvestigacio-en-infermeria

El projecte, guardonat entre els 46
projectes d’arreu de l’Estat que s’havien presentat, descriu l’efecte d’una
intervenció hospitalària estandaritzada, educativa i d’exercicis físics
actius en el benestar personal, la
situació funcional i el coneixement
dels beneficis de l’activitat física
prescrita als pacients en hemodiàlisi.

El projecte del
CHV ha estat el
guanyador d’entre
els 46 d’arreu de
l’estat que s’hi
havien presentat

El treball guardonat, es pot consultar íntegre a la pàgina web del
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Premi al millor treball de recerca
en Osteoporosis
La Societat Espanyola de Reumatologia (SER) ha guardonat un article
publicat pel grup de recerca del
CHV “Epidemiologia de les fractures osteoporòtiques”, liderat pel
Dr. Kanterewicz, amb el Premi SER
d’Osteoporosis al millor treball publicat en aquesta àrea durant l’any
2014.
El guardó va ser lliurat en el marc
del XLI Congrés de la SER, que es
va celebrar a Sevilla del 20 al 22 de
maig, pel treball: “Prevalence of vertebral fractures and minor vertebral

deformities evaluated by DXA-assisted vertebral fracture assessment
(VFA) in a population-based study
of postmenopausal women: the
FRODOS study”. Un article publicat
a la revista Osteoporosis Internacional i que signen E. Kanterewicz, E.
Puigoriol, J. Garcia-Barrionuevo, L.
del Río, M. Casellas, P Peris i l’equip
FRODOS (Fractures Osteoporòtiques d’Osona).
El treball analitza els casos registrats a Osona entre els anys 2006 i
2009 i introdueix dos factors nove-

dosos: estudiar la prevalença, no només de les fractures vertebrals, sinó
també de les deformitats vertebrals
lleus, i l’ús d’una tècnica derivada
de la densitometria òssia que aporta
més informació que les radiografies
convencionals.
Actualment, l’equip FRODOS està
estudiant la incidència d’aquestes
patologies en el període 2010-2013.
Els resultats d’aquest nou treball
permetran comparar les dades amb
el període anterior i conèixer la seva
evolució a Osona.

Infermeres de la Catalunya Central debaten com
millorar la continuïtat en l’atenció als pacients
la jornada “Continuïtat assistencial:
lideratge infermer en la gestió de
les cures”, organitzada pel Consorci
Hospitalari de Vic.
La jornada es va celebrar a l’Aula
Magna de la Universitat de Vic, on a
partir de diferents taules rodones es
van presentar experiències i iniciatives innovadores que s’estan duent
a terme al territori per millorar la
continuïtat assistencial en les cures
als pacients.

Més col·laboració professional
i a nivell de territori

Jornada “Continuïtat assistencial: lideratge infermer en la gestió de les cures”, a
l’Aula Magna de la Universitat de Vic
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Com potenciar la figura de la infermera com a referent a l’hora de
garantir una assistència continuada
als pacients, independentment de si
són atesos a l’hospital, al CAP, a un

centre sociosanitari, una residència
o, fins i tot, a casa seva. Amb aquest
objectiu, 130 professionals infermers
d’arreu de la Catalunya Central van
participar, el passat 27 de maig, en

Les conclusions de la jornada van
posar de manifest l’oportunitat que
suposen les aliances a nivell de
territori i el rol clau de la coordinació entre dispositius assistencials.
Dos factors essencials per pal·liar la
“fragmentació en la continuïtat assistencial” que encara detecten molts
usuaris i per millorar la qualitat global de l’assistència. En aquest sentit,
es va destacar la col·laboració entre
treballadores socials i infermeres
com un element bàsic per garantir la
continuïtat.

REPORTATGE
è Després de què 15 metges, farmacèutics i infermers residents completessin la seva formació al maig, el CHV va acollir al juny 19 nous professionals que arriben a Osona des
de diferents punts de l’estat per formar-se.

19 metges i infermeres
comencen la formació
especialitzada a Osona

Nova
promoció
MIR i IIR

En concret, s’han incorporat al
Consorci Hospitalari de Vic sis nous
metges, que es formaran respectivament en les especialitats de Cirurgia
General, Geriatria, Psiquiatria, Medicina Interna i Cirurgia Ortopèdica i
Traumatologia; i dues noves infermeres en l’especialitat de Ginecologia
i Obstetrícia (llevadores). Alhora,
també s’han incorporat set metges
i quatre infermeres que es formaran
com a especialistes en Atenció Familiar i Comunitària entre els centres
d’atenció primària de la comarca
i l’Hospital Universitari de Vic. Set
d’ells estaran adscrits a la Unitat
Docent de la Catalunya Central, de
l’Institut Català de la Salut, i els altres
quatre a ACEBA (que agrupa els
CAP gestionats per entitats de base
associativa).
Aproximadament, la meitat dels nous
residents provenen de Catalunya
-incloent dues metgesses nascudes a
Vic-, mentre que la resta han arribat
a la comarca procedents d’arreu de
la geografia espanyola: des de les
Canàries o les Balears, fins a Astúries,
Extremadura o Castella la Manxa. El
període de formació dels metges oscil·larà entre els 4 i 5 anys, depenent
de l’especialitat que hagin escollit,
mentre que la formació especialitzada de les infermeres durarà 2 anys.

Reconeixement dels
professionals formats al CHV

Després de passar entre 2 i 5 anys de
formació, segons la seva especialitat, un total de 15 residents formats
al Consorci Hospitalari de Vic van
finalitzar el mes de maig l’etapa
docent per convertir-se en professionals acreditats en les seves respectives especialitats. Per donar-los un

Metges i infermers residents recentment incorporats al CHV

merescut comiat i per reconèixer
la tasca realitzada, es va celebrar a
l’Hospital Universitari de Vic un acte,
tant per aquests residents, com pels
seus tutors i les desenes de professionals que han participat en la seva
formació.
Els professionals que van finalitzar
la seva formació són un metge de
Medicina Interna i una cirurgiana
ortopèdica i traumatòloga (especialitats que requereixen 5 anys de

formació), dues geriatres, una psiquiatra i una farmacèutica d’anàlisis
clíniques (especialitats de 4 anys); i
dues infermeres llevadores (especialitat de 2 anys). Així mateix, també
van completar la seva residència 7
especialistes en Medicina Familiar
i Comunitària de la Unitat Docent
de la Catalunya Central que s’han
format en col·laboració entre el CHV
i els centres d’atenció primària de
l’ICS a Manlleu i a Santa Eugènia de
Berga, i l’EAP Vic Sud.
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Un miler de pacients menys
a les llistes d’espera

Les mesures que van impulsar conjuntament el Servei Català de la Salut i
el Consorci Hospitalari de Vic, durant
el darrer quadrimestre de l’any, van
permetre tancar el 2014 amb una
reducció dràstica de les llistes d’espera
de l’Hospital Universitari de Vic.
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En els primers vuit mesos del 2014,
el nombre de pacients en espera
d’una operació ja s’havia reduït en
pràcticament tots els procediments
garantits que estableix el CatSalut,
respecte les xifres amb què s’havia
tancat el 2013. Les noves mesures,
que es van posar en marxa al setembre, van permetre donar un impuls
a l’activitat quirúrgica que duu a
terme el CHV. Al llarg del 2014, es
va aconseguir reduir en 1.162 les

persones pendents d’operar-se, un
43% menys de les que hi havia en
començar l’any. On més esforç s’ha
dedicat és a les tres intervencions
que fins ara tenien un temps d’espera més llarg, com són cataractes,
pròtesis de maluc i pròtesis de genoll, que passen de 1.692 persones
en llista d’espera a 1.038, fins a 655
menys que en començar l’any.
Una altra magnitud que reflecteix
l’avenç aconseguit durant el 2014 és
el temps de demora. Si a finals del
2013, els pacients que estaven en llista
portaven una mitjana de 6 mesos i mig
esperant, els pacients que hi havia a 31
de desembre del 2014 portaven poc
més de 3 mesos, menys de la meitat.
Pel que fa al temps previst per ser

operat, 12 dels 14 procediments garantits ja se situen per sota del llindar dels
6 mesos, tal i com estableix el compromís del CatSalut. En les intervencions que els últims anys acumulaven
més demora, l’espera prevista s’ha
reduït fins a situar-se al voltant dels 9
mesos, amb la voluntat de seguir escurçant-la encara més durant el 2015.
La reducció de les llistes d’espera amb
què es va tancar el 2014 va suposar
un important esforç de gestió a nivell
organitzatiu. Però, en especial, va ser
possible gràcies a la implicació i a l’esforç dels professionals del CHV, molt
conscienciats amb aquesta situació,
que es van bolcar per garantir que la
població d’Osona continués rebent
una atenció de la màxima qualitat.

LES NOTÍCIES DEL CHV

La Comissió Europea reconeix la trajectòria
ambiental del CHV
La Comissió Europea va atorgar
al Consorci Hospitalari de Vic la
certificació EMAS, en categoria de
bronze, en reconeixement als quasi
10 anys consecutius que l’entitat ha
mantingut aquesta acreditació. I és
que l’Hospital Universitari de Vic
va ser el primer hospital públic de
Catalunya en obtenir-la, l’any 2005.
Aquesta acreditació d’àmbit europeu i d’obtenció voluntària, implica
un compromís i uns nivells d’exigència en la gestió mediambiental molt
més elevats que els que determina
la normativa.

Estalvi energètic i menys
residus

El compromís ambiental del CHV es
basa en principis com la minimització
i correcta gestió dels residus, l’ús eficient de l’aigua, la reducció del consum energètic i de recursos, i l’aposta
per les energies renovables.
Un dels aspectes en què més s’ha
avançat en els darrers anys és en la
gestió dels residus. Segons dades
de la Declaració Ambiental que cada
any elabora el CHV, l’any passat
els centres del Consorci van generar 617 tones de residus, 22 tones

Plaques solars a l’Hospital de Manlleu

menys que l’any anterior. Un descens que s’explica, en bona mesura,
per la sensibilització ambiental dels
professionals. A més de minimitzar els residus, el CHV treballa per
millorar-ne la gestió i els circuits de
recollida selectiva. Així, s’ha arribat
a assolir, a dia d’avui, un 35% de

residus valoritzats en el conjunt de
tot el Consorci Hospitalari de Vic.
El consum d’energia als centres del
CHV també s’ha aconseguit reduir en
un 8,3% respecte de l’any anterior, fet
que ha repercutit en una disminució
del 6,7% de les emissions de CO2.

Nova aplicació per accedir als serveis en línia des del mòbil
El Consorci Hospitalari de Vic posa
en marxa una aplicació perquè els
pacients i usuaris puguin accedir des
del seu telèfon mòbil o tauleta, de
manera fàcil, segura i personalitzada,
als serveis en línia relacionats amb
l’assistència sanitària.
La primera versió de l’aplicació, que
ja està disponible a la pàgina web
www.chv.cat/usuaris/app-mobil,
inclou la utilitat de consultar les
visites amb l’especialista i les proves
que es tinguin programades o geolocalitzar el centre on hem d’anar.
Gràcies a l’aplicació, els usuaris podran recuperar la informació sobre
les seves visites de manera fàcil i
instantània, fet que ha de permetre

reduir tant les visites no presentades, com les desenes de milers de
consultes telefòniques que aquest
fet genera cada any.

Noves utilitats

En breu, l’aplicació incorporarà també
l’opció de consultar en temps real l’espera prevista per ser atesos a Urgències, i s’està treballant per sumar utilitats
com la de modificar en línia el dia i
hora de les visites o consultar també la
programació dels fills o avis al nostre
càrrec. L’objectiu és ampliar progressivament les funcionalitats que ofereix
l’APP, en una aposta per potenciar els
canals en línia i així arribar al creixent
nombre d’usuaris que utilitzen el mòbil
com a principal eina d’informació.
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Els hospitals d’Osona en la lluita
contra el tabac
La Xarxa Catalana d’Hospitals sense
Fum (XCHsF) va reconèixer la tasca
que duen a terme els centres catalans en la promoció de polítiques
actives per controlar el tabaquisme
en l’àmbit hospitalari. Així, l’Hospital
Universitari de Vic va ser certificat
com a hospital sense fum de nivell
“Argent, menció or”, mentre que
l’Hospital Sant Jaume de Manlleu va
obtenir el nivell “Bronze”.

Celebració del Dia Mundial
Sense Fum

L’alpinista català Ferran Latorre va
ser el convidat en la conferència
especial organitzada pel Consorci
Hospitalari de Vic amb motiu del
Dia Mundial Sense Fum. Latorre va
oferir a l’Hospital Universitari de Vic
la conferència: “Reptes a 8.000 metres”, en què va explicar davant un
centenar de professionals de la salut
la seva experiència i l’aprenentatge
acumulat durant més de 30 anys
vivint “situacions límit”.

L’Alpinista Ferran Latorre, convidat al CHV el Dia Mundial Sense Fum

TV3 emet un
reportatge amb
OSM entre els
protagonistes
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El programa ‘30 minuts’ de TV3 va
emetre a l’abril el reportatge: ‘Suïcidi,
la mort evitable’. Aquest documental
posa sobre la taula aquest tema “silenciat per por a l’efecte imitació i amagat pel sentiment de culpa i l’estigma
social que genera”, però que sovint es
pot prevenir.
Per fer-ho, el reportatge s’endinsa en
el testimoni de persones que s’han
intentat suïcidar i en l’experiència dels
professionals de la salut mental, amb
el focus posat en els programes de
prevenció que es duen a terme en tres
centres de referència com són Osona
Salut Mental, l’Hospital de Sant Pau i el
Parc Taulí de Sabadell.

Sessió de Balanç
oberta a tots els
professionals
La Direcció del Consorci Hospitalari de
Vic va presentar, el 24 d’abril, en una
sessió oberta a tots els professionals,
el balanç dels resultats del 2014 i les
línies mestres que han de guiar l’estratègia de l’entitat aquest 2015.

CALAIX DE SASTRE - SOLIDARITAT

54 professionals jubilats i veterans
reben l’homenatge a la seva trajectòria
La Sala d’actes de l’Hospital
Universitari de Vic va acollir
l’acte que el Consorci Hospitalari
de Vic organitza anualment per
retre homenatge a la trajectòria
dels seus professionals.
Entre els aplaudiments de companys i familiars, una representació del CHV va entregar en mà el
guardó a la trajectòria als 16 professionals de l’entitat que es van
jubilar l’any passat, i un diploma
en agraïment a la seva contribució a uns altres 38 professionals
que han complert 25 anys de
vinculació amb la institució.

La Caminada recapta 26.600 euros per a la lluita contra el càncer
Els Mossos d’Esquadra van lliurar
al Consorci Hospitalari de Vic,
la Fundació Althaia de Manresa,
el Consorci Sanitari de l’Anoia i
l’Hospital Sant Bernabé de Berga
els diners aconseguits amb la
quarta edició de la Caminada
solidària contra el càncer. Una
iniciativa que, amb el lema “Fem
camí al teu costat”, va reunir a
centenars de participants –molts
d’ells professionals sanitaris i
agents– el passat 15 de maig per
fer la ruta a peu fins a Montserrat.

Hospital verd
“Entre tots podem fer un hospital millor i més sostenible”
Aquest és el lema de la campanya impulsada pel Consorci Hospitalari de Vic
per tal de sensibilitzar, tant a usuaris com a professionals, sobre la importància
de fer un bon ús dels recursos naturals: aigua, llum, paper...
El mes de març, es van instal·lar a tots els lavabos públics i de les habitacions
de l’Hospital Universitari de Vic, Osona Salut Mental, la Clínica de Vic i l’Hospital Sant Jaume de Manlleu, els adhesius que recorden els petits gestos quotidians amb què podem contribuir a la sostenibilitat: des d’apagar el llum en sortir
de les habitacions a tancar les aixetes quan no les estem fent servir, reutilitzar
les tovalloles o fer servir correctament els contenidors de residus.

En el decurs de l’acte, Dolors
Gaja, infermera de l’Àrea Quirúrgica recent jubilada, va pronunciar un sentit discurs repassant
les experiències viscudes a l’Hospital Universitari de Vic i com
aquest s’ha anat transformant al
llarg de les últimes tres dècades.
Com és tradicional, una fotografia de grup amb tots els guardonats a les escales de l’Hospital va
posar el colofó a la jornada.

Jubilacions

Podeu recuperar totes les imatges de la jornada a la galeria de fotos en línia del CHV:
www.flickr.com/photos/consorcihospitalaridevic.

Aquest espai és un reconeixement a les persones treballadores del CHV i empreses associades que s’han jubilat. Des de
l’1 de desembre del 2014 s’ha
jubilat:
Antoni Josep Burgués Burillo
Isabel Sanchez Lozano
Francisca Gomez Morente
Dolors Rius Abel
M.Rosa Salom Barreda
Carmen Moreno Jimenez
Josefa Barragan Sanchez
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