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Innovació al servei dels pacients
Pere Soley, director general
Innovar pot ser
crear alguna cosa
completament nova,
repensar allò que ja fem
o introduir petits canvis.
Però la finalitat última
no és fer-ho diferent,
sinó fer-ho millor. Per
això, hem de saber
seleccionar, desenvolupar
i traslladar a la nostra
pràctica diària allò que,
efectivament, aporti un
avenç substancial en la
salut i el benestar de les
persones.
Al sector sanitari vivim
la revolució combinada de les noves tecnologies i d’una
societat en transformació que genera noves necessitats i
expectatives assistencials. Tenint sempre present que el
nostre objectiu és atendre i tenir cura de la salut de les
persones, hem d’assumir el repte de la innovació com una
oportunitat.

INFOCOM
Edita: Consorci Hospitalari de Vic
Producció: Op-team Màrqueting i Comunicació
Dipòsit legal: B-12058-2009
Fotografies: Àlex Palau, Anna Parcet, IASIST,
COMB, Osonament.

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
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consentiment del titular.

Ho explicava el Dr. Xavier Ferràs, degà d’Empresa i
Comunicació de la UVic, en la inauguració del curs acadèmic:
una organització ha de “canviar, com a mínim, igual de
ràpid que el seu entorn”, però cadascuna ha de trobar les
claus que li permetin fer aquesta transformació. L’èxit de
les Jornades TIC Salut i Social, que hem coorganitzat a Vic i
en què vàrem presentar quatre projectes innovadors sobre
tecnologia aplicada a la salut a Osona, és un bon exemple
d’aquesta aposta. El nou model d’eSalut és present i futur, i
sabem que tenim en les TIC un aliat.
Però innovar va molt més enllà de la tecnologia. És també
avançar en el coneixement sobre les malalties i el seu
tractament, com demostren els tres projectes sobre la
genètica de l’Alzheimer, el trastorn bipolar i les temptatives
de suïcidi, que enguany hem guardonat com les millors
investigacions desenvolupades pels professionals del Consorci.
I innovar és també apostar per noves formes d’organització.
En aquest sentit, en les següents pàgines podeu llegir com
la Unitat Geriàtrica d’Aguts, gràcies a l’especialització i al
treball interdisciplinari, ha aconseguit reduir la mortalitat, els
reingressos i l’estada dels pacients geriàtrics. Un projecte
pioner que va començar fa 20 anys, i que s’ha consolidat com
un referent dins la sanitat del nostre país.
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450 professionals i una cinquantena de ponents participen a les
Jornades TIC Salut i Social, coorganitzades pel Consorci Hospitalari
de Vic. L’alcaldessa Anna Erra ofereix la ciutat per donar continuïtat
a aquest esdeveniment.

Vic: capital tecnològica,
capital de la salut

El canvi tecnològic, i en especial les
TIC, seran clau per afrontar el canvi
demogràfic en l’àmbit sanitari i per estrènyer els lligams entre els sectors de
la salut i del benestar”. Amb aquestes
paraules, el conseller de Salut, Antoni
Comín, posava punt i final, el passat
30 de setembre, a les Jornades TIC
Salut i Social. Una cita que, per primera vegada en les seves sis edicions, es
va celebrar a Vic i que va trobar a la
capital d’Osona el seu millor aparador:
167 comunicacions i projectes presentats, un programa amb 50 ponències a
càrrec d’experts d’alt nivell i fins a 450
professionals inscrits.
L’eSalut que ve
Debats, converses entre experts,
presentacions de projectes TIC
d’arreu de l’Estat... Els dies 29 i 30 de
setembre, l’edifici El Sucre de Vic va
ser el centre d’un debat que és tant
de present com de futur: la plena
entrada dels sectors de la salut i del
benestar a la societat digital i, en
paral·lel, l’oportunitat que aquest nou
context comporta per avançar vers
una medicina participativa.

Els tres grans eixos de les jornades
van tenir la seva rèplica en sengles
taules rodones, centrades cadascuna
en un dels tres temes considerats clau
per arribar al nou model d’eSalut. En
primer lloc, la necessitat d’una transformació digital en l’atenció sanitària
i social, i l’ús generalitzat de les noves
tecnologies en aquest àmbit; en segon
lloc, el pas d’una atenció social i sanitària fragmentada cap a un nou model
d’organitzacions que integrin els dos
sectors; i finalment l’assumpció de noves competències digitals, no només
per part dels professionals assistencials sinó també dels pacients, per
arribar a l’apoderament del ciutadà.
Les jornades van estar coorganitzades per la Fundació TIC-Salut, el
Consorci Hospitalari de Vic, la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic,
la Universitat de Vic, ICS Catalunya
Central, EBA Vic Sud, EBA Centelles
i Creacció. L’alcaldessa de Vic, Anna
Erra, va assegurar el suport a futur:
“Mantindrem les portes obertes de la
ciutat per donar continuïtat a aquest
esdeveniment”.

Jornades TIC
Salut i Social
a Vic

L’ús de les noves
tecnologies i la
transformació
digital en l’atenció
sanitària i social,
eixos clau de les
jornades
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Els quatre projectes TIC presentats pel Consorci
A més de ser-ne un dels
organitzadors principals, el Consorci
Hospitalari de Vic va ser també
protagonista de les Jornades TIC
Salut i Social amb la presentació
de quatre projectes innovadors
sobre tecnologia aplicada a la
salut a Osona. En línia amb el lema
de les jornades –“El repte de la

salut i el benestar en la societat
digital”–, vàrem donar a conèixer
quatre iniciatives que aprofiten les
possibilitats de les noves tecnologies
per millorar l’atenció i el seguiment
dels pacients, reduir els errors
de medicació o agilitzar la gestió
hospitalària.

Telemonitorització de
malalts crònics

Es tracta d’un projecte conjunt
entre el Servei de Medicina
Interna del CHV i el centre
tecnològic Eurecat. La prova
pilot va començar a mitjans d’any
amb una desena de pacients de
l’Hospital Universitari de Vic amb
malalties cròniques, als quals
se’ls va proporcionar un kit de
telemonitorització format per una
tauleta, pulsioxímetre, balança i
tensiòmetre.
Una aplicació instal·lada a la tauleta
recull de manera automàtica les
p.4

constants del pacient (pols, pes,
saturació d’oxigen en sang), alhora
que li demana que comuniqui
com es troba mitjançant una
sèrie de qüestionaris integrats
a la tauleta, que el metge pot
editar remotament. L’objectiu és
validar aquesta solució com un
instrument útil i segur per facilitar
el seguiment, prevenció i promoció
de la salut d’aquests pacients,
alhora que avaluar el seu impacte
en la reducció del nombre de
reingressos i de visites presencials
a l’Hospital.

APP per a
l’autogestió dels
portalliteres

Un altre dels projectes que el
CHV va mostrar a les Jornades
R+D+I TIC Salut i Social és el
funcionament de l’aplicació
mòbil per a l’autogestió dels
portalliteres. Es tracta d’una
APP, integrada dins el sistema
d’informació hospitalari,
que permet als portalliteres
gestionar de forma autònoma
les peticions que reben dels
diferents serveis: el trasllat
pacients, de medicació, de
material i equipament... Una
solució tecnològica de gran
valor per facilitar i fer més
eficient el dia a dia de l’activitat
hospitalària, fet que redunda en
una millor atenció als pacients.
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Algoritmes per adequar la pauta
de medicació

Jornades TIC
Salut i Social
a Vic

És un projecte liderat pel Servei de Farmàcia del
CHV que introdueix els anomenats Sistemes de
Suport a la Decisió Clínica (SSDC) en la prescripció
farmacoterapèutica, amb la finalitat d’augmentar la
seguretat i disminuir errors de medicació. Els SSDC són
un grup d’eines informàtiques que, combinant les dades
clíniques dels pacients i dels medicaments a través
d’algoritmes de decisió, generen alertes i recomanacions
específiques, en el moment precís, al professional
encarregat de pautar el tractament d’un pacient.
El projecte ha obtingut resultats positius en les
tres casuístiques en què s’ha posat inicialment
en marxa: l’ajust de dosi de fàrmacs en pacients
amb insuficiència renal, l’ajust de dosi en pacients
pediàtrics en funció del pes i la prescripció de
profilaxis tromboembòlica en pacients enllitats de la
Unitat de Cures Intensives.

Projecte RADAR: geolocalització de pacients
Amb el nom de RADAR, el Sistema Integrat de
Salut d’Osona està estudiant utilitzar les dades, en
temps real, de localització de determinats perfils de
pacients (monitoritzant la posició via mòbil, tauleta
o dispositius amb GPS) per millorar l’assistència.
L’objectiu és combinar aquestes dades amb les que
ja es disposen dels pacients, per oferir a la persona
i al professional que l’atén dades rellevants per al
seguiment de les patologies amb més incidència a
la comarca. I és que, poder geolocalitzar perfils de
pacients, permet dissenyar i elaborar algoritmes
que són traduïts a nivell assistencial, fent possible
anticipar les seves necessitats d’atenció. Actualment,
s’està treballant l’ús de la geolocalització en el
seguiment de pacients amb agorafòbia, amb oxigen
domiciliari i en hospital de dia domiciliari.
p.5

CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

INFOCOM

En marxa la construcció del
nou edifici de Rehabilitació
El conseller de Salut va col·locar el passat 21 d’octubre la
primera pedra del projecte d’ampliació i modernització de
l’Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic, que inclou la
nova Àrea de Rehabilitació del CHV.

Primera
pedra dels nous
espais

Es posa en marxa la principal
fase del projecte d’ampliació
i modernització de l’Hospital
Universitari de la Santa Creu de Vic,
dins el qual s’inclou la construcció
de la nova Àrea de Rehabilitació
del Consorci Hospitalari de Vic. El
passat 21 d’octubre, el conseller de
Salut, Antoni Comín, va col·locar la
primera pedra dels nous edificis, en
un acte en què va estar acompanyat
per l’alcaldessa presidenta de la
Fundació Hospital de la Santa Creu
de Vic, Anna Erra, i el president del
CHV, Jaume Portús.

Projecte en tres fases

La Fundació ha adjudicat l’obra
a les empreses Dragados i Certis,
per un pressupost de 5.372.000
euros. Els treballs duraran 15
mesos i s’executaran en tres fases,
amb diferents nivells d’afectació.
Tanmateix, l’Hospital mantindrà
l’activitat habitual durant tot el
període d’obres. La previsió és tenir a
punt les noves instal·lacions el gener
del 2018.

FASE 1: Aparcament soterrat
(novembre 2016 - març 2017)
La primera actuació consisteix en excavar el pàrquing
soterrat, de 150 places i amb accés directe a l’Hospital.
L’obra ha començat al novembre i s’allargarà 5 mesos, en els
quals també es construirà un nou eix exterior d’ascensors.
L’entrada de l’Hospital es traslladarà a la façana lateral,
on s’habilitarà un accés provisional. Els vehicles tindran
l’accés restringit, excepte ambulàncies, PADES i professionals de guàrdia.
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SERVEIS
FASE 2: Reforma de la planta baixa
i nou edifici (gener-octubre 2017)
A mesura que avanci l’obra del pàrquing, s’aniran instal·
lant els pilars sobre els quals s’aixecaran els nous edificis:
el que albergarà el vestíbul, els nous accessos i la cafeteria,
i el de l’Àrea de Rehabilitació del CHV. En paral·lel, es reformarà la planta baixa per crear-hi la nova i ampliada
Àrea Ambulatòria, moment en què es traslladaran les
consultes, l’hospital de dia i la rehabilitació als antics
espais de Psicogeriatria.

FASE 3: Urbanització de l’entorn
(novembre 2017 - gener 2018)
Completades les instal·lacions –i mentre es procedeix a
equipar-les–, començarà la darrera fase del projecte: la
urbanització de l’entorn per crear-hi un gran parc públic.
Una actuació que convertirà els voltants de l’Hospital en
una zona verda.

Premi TOP 20 a la millor àrea
de Muscul-esquelètic
El Consorci Hospitalari de Vic ha estat
guardonat amb el premi Hospitals TOP
20 com a millor centre en l’especialitat
de ‘Muscul-esquelètic’, en l’edició 2016
d’aquest prestigiós certamen en què
enguany hi participaven 161 hospitals
d’arreu de l’Estat –113 públics i 48 privats–, 16 dels quals catalans.
És el tercer any consecutiu que el
Consorci Hospitalari de Vic estava nominat en aquesta categoria, en la que
finalment s’ha emportat el guardó juntament amb l’Hospital Clínic de Barcelona, l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i l’Hospital Universitari
de Torrevieja (es premien els 4 millors
hospitals de cada especialitat).

Tres nominacions

Els resultats dels premis Hospitals Top

En l’edició 2015, el CHV va ser guardonat amb el premi Hospitals TOP 20 en
les categories de millor ‘Gestió hospitalària global’ d’un gran hospital general i
com a millor centre en l’especialitat de
‘Cor’, i fa dos anys en l’especialitat de
‘Sistema Nerviós’.

20 es van donar a conèixer en una gala
celebrada a Madrid, el 26 d’octubre. Enguany, el Consorci partia amb tres nominacions: en la de millor ‘Gestió hospitalària global’ i en les àrees clíniques de
‘Muscul-esquelètic’ i ‘Atenció a la Dona’.

El programa Hospitals TOP 20 publica
cada any la classificació dels 20 millors
hospitals de l’Estat, a partir d’una anàlisi
objectiva d’indicadors que en mesuren
els resultats en paràmetres d’eficiència,
qualitat, pràctica assistencial o gestió.
Així mateix, valora 35 processos clínics
per determinar quins hospitals obtenen
millors resultats en un total de vuit àrees clíniques específiques. En total, s’ha
fet entrega de 63 guardons: 27 en gestió hospitalària global i 36 en les àrees
específiques.
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El treball interdisciplinari, l’alta especialització i una atenció centrada
en la persona i les seves necessitats, han permès millorar tant els
resultats en salut com l’experiència de pacients i familiars

L’Hospital Universitari de
Vic consolida una unitat
funcional específica per a
pacients geriàtrics aguts

Atenció a
persones en
situació de
fragilitat

L’equip de la Unitat Geriàtrica d’Aguts integra professionals de múltiples disciplines.
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La Unitat Geriàtrica d’Aguts (UGA)
s’ha consolidat definitivament, aquest
2016, a la unitat 6.2 de l’Hospital
Universitari de Vic. Malgrat que fa ja
pràcticament 20 anys de la creació
de la primera unitat específica
d’atenció geriàtrica a l’Hospital, no
fou fins fa 8 anys que es posà en
funcionament una UGA mèdicoquirúrgica -d’atenció compartida
entre serveis mèdics i quirúrgics–,
pionera a nivell estatal. L’experiència

i el treball realitzat al llarg d’aquesta
última dècada ha permès a la unitat
adquirir entitat pròpia i consolidar
un equip de treball especialitzat en
l’atenció a persones en situació de
fragilitat i complexitat.

87 anys, fràgil i crònic

La UGA ocupa tota una ala de la
sisena planta de l’HUV, té capacitat
per a 20 llits i està dissenyada per
atendre un miler de pacients l’any.

El perfil de pacient ingressat és el
d’una persona especialment fràgil
(el 92% tenen criteris de fragilitat),
amb una edat mitjana de 87 anys,
deteriorament cognitiu (en la meitat
dels pacients) i malalties cròniques
avançades (45% dels casos).

Com funciona la unitat?

La UGA ofereix un procés d’atenció
centrat en la persona (ACP) i en
les seves necessitats, que
>>>

REPORTATGE

>>> parteix d’una aproximació
multidimensional bio-psico-socialespiritual. En el cas de les persones
grans fràgils, requereix tant d’un
coneixement expert com d’un model
d’atenció compartida entre diferents
perfils professionals (infermers,
auxiliars, metges, farmacèutics,
fisioterapeutes, treballadors socials,
nutricionistes) de diferents serveis
mèdics (liderat per l’equip de
Geriatria) i quirúrgics (actualment
Traumatologia i Cirurgia Vascular).
Els resultats d’aquesta intervenció

La Unitat
Geriàtrica
d’Aguts ha
aconseguit reduir
la mortalitat,
els reingressos i
l’estada mitjana
dels pacients

especialitzada i interdisciplinària
són un estada mitjana de 5,7
dies, quan en aquest tipus de
pacients sol superar els 10 dies,
una mortalitat un 14,5% menor –en
comparació amb altres centres i
unitats de l’Estat– i un 17,3% menys
de reingressos. A més, gràcies a un
procés d’‘optimizació terapèutica’,
en molts pacients s’aconsegueix
reduir significativament la quantitat i
diversitat de medicació que prenen,
sobretot en aquells en situació de
malaltia crònica avançada.

Col·laborar pensant sempre en el millor per al pacient

Una de les fortaleses de la UGA és la
pràctica col·laborativa entre diferents
professionals, que té com a principal
objectiu millorar els resultats de
salut, l’experiència del pacient i
l’eficiència de les intervencions
que es duen a terme. Per aquest
motiu, es realitzen sessions diàries
interdisciplinàries on s’acorden els
objectius terapèutics per a cada
pacient, el nivell assistencial i la
planificació de l’alta per garantir la
continuïtat de l’atenció.

El model de cures, que guia la
pràctica de l’equip infermer, es
basa en l’orientació a la persona i
les seves necessitats, en garantir
la qualitat de la pràctica clínica
i en liderar la prevenció de les
complicacions. Així, com una
part més de la cura dels pacients,
l’equip infermer actua de manera
proactiva per detectar i prevenir
l’aparició de síndromes geriàtriques
habituals com la davallada
funcional, la síndrome confusional,

la desnutrició, la disfàgia, el
restrenyiment, les úlceres per
pressió o les caigudes, entre
d’altres.
Més enllà dels bons resultats
assistencials, es preveu que la
consolidació de la UGA permeti
també seguir avançant com a
nucli de formació i de recerca,
tant per a l’equip de la unitat,
com pels metges interns residents
(MIR).
p.9
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Antoni Comín: “Els
pressupostos 2017 ens han
de permetre recuperar la
inversió en equipaments”
La visita que Toni Comín va fer a l’Hospital Universitari de Vic
s’emmarca en la voluntat del conseller de conèixer tots els centres
del SISCAT i als professionals que hi treballen
El conseller de Salut de la Generalitat
de Catalunya, Antoni Comín, va visitar,
aquest passat divendres 30 de setembre,
l’Hospital Universitari de Vic, on va
mantenir reunions durant tot el matí amb
el Consell de Govern, amb representants
de l’àmbit assistencial i amb els comitès
d’empresa. La visita s’emmarca en la
voluntat del conseller de conèixer en
persona tots els centres del SISCAT i als
professionals que hi treballen
A la sala d’actes, Comín va respondre a
totes les preguntes que li van formular
els comandaments. Un col·loqui de
quasi una hora en què es van abordar
qüestions com la recuperació de les
inversions, la reordenació del terciarisme,
la recerca i la docència als hospitals de
fora de l’àrea metropolitana, la integració
de l’atenció sanitària i social, la reforma
de la Primària o la prescripció infermera.
“Els pressupostos 2017 –que esperem
que s’aprovin– ens han de permetre
recuperar la inversió en equipaments”,
va assenyalar el màxim responsable
de Salut sobre una de les qüestions, la
del finançament, que més interès van
suscitar.
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Al migdia, el conseller va fer un
recorregut per l’Hospital, on va
visitar la Unitat Geriàtrica d’Aguts
(6.2), hospitalització de Pediatria i
Obstetrícia (1.2) o l’Àrea d’Oncologia.
La seva jornada a Vic va continuar amb
la clausura de les Jornades R+D+I TIC
Salut i Social, coorganitzades pel CHV, i
va acabar, ja de nit, amb la conferència
que va pronunciar en l’acte institucional
de la festivitat de Sant Cosme i Sant
Damià, organitzat per la delegació
d’Osona del COMB.

INFORME

Visita del
conseller de
Salut a
l’HUV

CONEIXEMENT

El CHV premia tres
investigacions que
avancen en l’àmbit de
la salut mental
Tres projectes de recerca sobre la genètica de l’Alzheimer,
el trastorn bipolar i les temptatives de suïcidi, han estat
guardonats com les millors investigacions desenvolupades
pels professionals del Consorci Hospitalari de Vic

Comença el curs
acadèmic amb la
innovació com a
protagonista

L’acte d’inauguració del Curs
acadèmic 2016-2017, el 6 d’octubre,
va ser l’escenari de l’entrega dels
premis a les millors publicacions
i comunicacions científiques
realitzades pel professionals del CHV
durant el 2015.
Enguany, es van guardonar com a
millors projectes de recerca dues
investigacions que estudien la relació
entre genètica i salut mental, i que
han estat publicades en prestigioses
revistes científiques internacionals:
els nous descobriments del
neuròleg Enric Bufill sobre els
gens que predisposen l’aparició
de l’Alzheimer, i un estudi sobre la
detecció d’alteracions en la funció
tiroïdal en pacients amb trastorn
bipolar i els seus familiars de

primer grau, en què ha participat
l’infermer especialista en salut mental
Francesc Bleda. El reconeixement
a la millor comunicació va ser
per al Programa de gestió de les
temptatives de suïcidi a la comarca
d’Osona, presentat per l’equip de
Psiquiatria del CHV en el marc del
II Core Seminar in Mental Health de
Barcelona.
Al final de l’acte, també es van
homenatjar els cinc professionals
del CHV que van obtenir el grau de
Doctor durant el darrer curs: la Dra.
Anna Aulinas (Endocrinologia), el Dr.
Daniel Rodrigo Jiménez (Psiquiatria),
la Dra. Maria Viñolas (Pediatria), la Dra.
Núria Molist (Geriatria) i el Dr. Enric
Bufill (Neurologia).

El Curs acadèmic 2016-2017,
que es desenvolupa en el marc
del conveni Hospital Universitari
(CHV-FHSC-UVic), busca reforçar
i potenciar els vessants docent,
de recerca i d’innovació, a través
d’una major col·laboració entre
l’àmbit assistencial i l’universitari.
Cada dijous al llarg de tot l’any,
s’ofereixen a la sala d’actes de
l’Hospital Universitari de Vic
sessions formatives i divulgatives
obertes a la participació dels
professionals sanitaris de la
comarca.
L’encarregat d’estrenar el
programa va ser l’expert en
innovació i degà de la Facultat
d’Empresa i Comunicació de
la Universitat de Vic, Dr. Xavier
Ferràs. En la conferència titulada
Innovació: reptes globals, locals i
organitzatius, Ferràs va abordar
la qüestió de com el ritme
actual d’innovació sotmet a una
transformació constant el món
en què vivim, i va donar les claus
perquè una organització pugui
“canviar, com a mínim, igual de
ràpid que el seu entorn” per no
quedar definitivament enrere.
p.11
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Guardonats als Premis
Sanitat Osona 2016
El Dr. Jordi Amblàs guanya el premi al millor treball inèdit en l’àmbit de la salut, el Dr.
Pere Roura rep el guardó al millor treball de recerca sobre càncer i la 17a Beca d’Investigació
d’Osona recau en un treball sobre retinopatia diabètica elaborat per metges del CHV
El 30 de setembre, a l’ajuntament
de Vic, va tenir lloc el lliurament de
la 34a edició dels Premis Sanitat
Osona, en el marc de la celebració
de la Festivitat de Sant Cosme i Sant
Damià, organitzada per la delegació a
Osona del Col·legi Oficial de Metges
de Barcelona.
Entre els guardonats, hi ha els
següents metges del Consorci
Hospitalari de Vic i de la Fundació
Hospital de la Santa Creu:
• Dr. Jordi Amblàs (CHV i FHSC)
guardonat amb el Premi Sanitat
Osona, en la categoria de ‘Treballs
inèdits’ pel seu estudi ‘En busca de
respostes al repte de la complexitat
clínica: disseny i avaluació d’un índex
de Fragilitat basat en la Valoració
Integral Geriàtrica (Índex Fràgil – VIG)’.
• Dr. Pere Roura (CHV) guardonat
amb el Premi Sanitat Osona, en la
categoria de ‘Treballs específics
sobre càncer’ pel seu estudi ‘Les
neoplàsies múltiples. Anàlisi
epidemiològica dels càncers
incidents del decenni 2006-2015’.
• Els doctors del CHV Ignasi
Saigí, Anna Aulinas i Pere Roura,
juntament amb els professionals
Beatriz Barragan i Hugo Alejandro

El Dr. Jordi Amblàs rebent el guardó a l’Ajuntament de Vic

Medina, han rebut la 27a Beca
d’Investigació d’Osona pel seu treball
‘Cribratge de la retinopatía diabètica
a la comarca d’Osona: 1 en contra de
3 fotos per ull càmera no midriàtica’.
• Dra. Mariona Espaulella (FHSC
i exresident de CHV) guardonada
amb la 27a Beca Consultori Bayés
en Ciències de la Salut pel seu
projecte ‘Relació entre la fragilitat

avançada i la regeneració de teixits’.
En el marc de la festivitat de Sant
Cosme i Sant Damià, presidida pel
conseller de Salut, Antoni Comín, la
delegació d’Osona del Col·legi de
Metges també va retre homenatge
als 22 professionals que s’han anat
jubilat des de l’any 2014, l’última
edició d’aquest reconeixement.

La Dra. Viñolas representarà les comissions
de docència hospitalàries a Catalunya
El conseller de Salut ha nomenat la cap d’estudis del
Consorci Hospitalari de Vic, Dra. Maria Viñolas, com a
nou membre de la Comissió Permanent de la Xarxa de
comissions de docència de Catalunya, en representació de
les comissions de docència hospitalàries.
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La Dra. Viñolas és metgessa de la Unitat de Pediatria i
la cap d’estudis del Consorci Hospitalari de Vic. Aquest
nomenament és molt important per al CHV i s’ha treballat

activament perquè es produís, doncs suposa que els hospitals
de les nostres característiques puguin tenir representativitat
en aquest òrgan assessor del Departament de Salut.
La Xarxa de comissions de docència de Catalunya té
com a finalitat coordinar els òrgans amb responsabilitat
docent en els centres sanitaris acreditats per a la formació
d’especialistes en ciències de la salut, així com proposar
mesures de millora de la formació especialitzada.

LES NOTÍCIES DEL CHV

Sara Manjón, nova
directora de Recursos
Humans del CHV

La Dra. Helena
Vallverdú, nova
Cap de Servei de
Cirurgia del CHV
Amb motiu de la jubilació del Dr. Enric
de Caralt i finalitzat el procés de selecció per cobrir la plaça de Cap de
Servei de Cirurgia, la persona escollida
amb l’aprovació del Consell de Govern
ha estat la Dra. Helena Vallverdú.

La Sra. Sara Manjón, qui els darrers set
anys ha estat al capdavant de la Direcció de Recursos Humans de l’Institut
Català de la Salut (a nivell de Catalunya i de les gerències Metropolitana
Nord i Sud), és des d’aquest novembre
la nova responsable única de la direcció estratègica i de la política d’actuació a nivell de personal per a tota la
institució. Amb el seu nomenament
–s’incorpora com a personal propi del
CHV– es busca impulsar una nova política de recursos humans i reforçar la
gestió d’aquesta àrea en el sí de l’organització.
Els fins ara directors de Gestió de Persones, Ismael Rodríguez, i de Desenvolupament de Persones, Cristina Bonet,
passaran a ser comandaments intermedis en els seus actuals àmbits de
responsabilitat.

Trajectòria professional

Nascuda a Terrassa l’any 1974, Manjón
és llicenciada en Dret per la Universitat
Abat Oliba, màster en administració
d’empreses per ESADE –especialitat
de Recursos Humans i Finances–, màster en desenvolupament d’organitzacions i consultoria de processos per
l’AEDIPE - GR Institute for Organizati-

onal Development i ha cursat programes de desenvolupament directiu a
l’escola de negocis IESE.
A nivell professional, va iniciar la seva
activitat l’any 2000 com a consultora
de Recursos Humans i Organització a
la consultoria barcelonina Hay Group,
per passar a ser, quatre anys més tard,
directora de Desenvolupament de Persones i Comunicació Interna a Fira de
Barcelona (2004-2007). L’any 2007,
va tornar a la Consultoria Hay Group,
ara com a gerent de Recursos Humans
i Organització, on va participar en el
disseny i la implantació de polítiques
de personal per a diferents entitats de
salut i multinacionals farmacèutiques.
Gràcies a aquesta experiència i coneixement del sector sanitari, l’any 2009
es va incorporar a l’Institut Català de
la Salut, on va exercir cinc anys com
a sotsdirectora de Recursos Humans a
la Gerència Metropolitana Nord (7.400
treballadors). El 2014, va ser nomenada directora de Recursos Humans
de l’ICS a nivell de Catalunya (36.800
treballadors) i, des d’abril de 2016 fins
ara, ha ocupat aquest mateix càrrec a
la Gerència Metropolitana Sud de l’ICS
(8.300 treballadors).

La Dra. Vallverdú té 51 anys d’edat,
resideix a Granollers i va finalitzar la
seva especialització a l ‘Hospital de
Sant Pau l’any 1994. És doctora per la
Universitat Autònoma de Barcelona
des del 2005 i ha treballat en l’àmbit
de Cirurgia General en diferents hospitals de la nostra xarxa. Des del 2004
fins aquest estiu, ha estat metgessa
adjunta del Servei de Cirurgia General
del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de
Sant Boi de Llobregat on ha liderat la
línea de patologia colorectal.
Així mateix, la seva trajectòria en el
camp de la recerca i la docència és
destacable, amb publicacions nacionals i internacionals, essent actualment professora associada a la Universitat de Barcelona i responsable
docent del servei de Cirurgia General
de l’Hospital de Sant Boi.
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La FCMPPO estrena edifici
i passa a dir-se Osonament

El passat 21 d’octubre, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va inaugurar la nova seu d’Osonament, el
nou nom amb què s’ha batejat l’antiga Fundació Centre
Mèdic Psicopedagògic d’Osona (FCMPPO). L’equipament,
que està situat a tocar d’Osona Salut Mental, aplega els
serveis de salut mental i addiccions i l’àrea de logopèdia.
Tanmateix, consolida el model d’atenció integral, que segueix el Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorns mentals i addiccions de la Generalitat de Catalunya.

La inauguració del nou edifici va coincidir, a l’octubre,
amb la celebració dels actes per commemorar el Dia
Mundial de la Salut Mental (10 d’octubre). Un any més,
el Consorci Hospitalari de Vic va participar en l’organització del programa d’activitats que s’ha allargat durant
dos mesos. El lema escollit per aquesta edició va ser
“Sóc com tu, tot i que encara no ho sàpigues” i pretenia
donar a conèixer una realitat que afecta al 25% de la
població.

Experiència del pacient per
a millorar l’assistència
El 21 de setembre, Barcelona va acollir l’XPatient Barcelona Congress,
el primer congrés que posa en valor
l’experiència del pacient com a palanca de canvi per millorar la manera
de prestar els serveis sanitaris.
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En aquest marc, es va presentar
l’Experiència del Pacient-Barcelona
(XPA Barcelona), una comunitat de
pràctica integrada per professionals de l’Hospital Clínic, el Consorci
Hospitalari de Vic, l’Hospital de Sant
Joan de Déu, l’Hospital Arnau de Vilanova, ISGlobal, AQuAS, TicSalut
i el centre tecnològic Eurecat, que
promouen activitats per compartir
coneixements i habilitats relaciona-

des amb l’experiència del
pacient.
“En un model
democràtic
i
deliberatiu,
allà on es decideixen les coses que afecten al pacient es requereix la seva presència”,
destacava el doctor Joan Escarrabill,
director del Programa d’Atenció a la
Cronicitat de l’Hospital Clínic i membre del Consell de Govern del Consorci Hospitalari de Vic.
Aquesta tendència d’empoderament
del pacient, que a Catalunya ja s’es-

tà començant
a aplicar en
tractament de
malalties com
les respiratòries, la diabetis,
el Parkinson,
el càncer, el
reuma o l’assistència als parts, “permet detectar abans complicacions,
ofereix més recursos per interactuar
amb els professionals sanitaris i ajuda
a expressar les necessitats de manera
més intel·ligible”, remarcava Escarrabill. L’EP, a més, és una eina que permet avaluar la qualitat i que, a mig
termini, “s’ha de traduïr en una millora
dels resultats en salut”.
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La nova Facultat de Medicina, a un pas
de ser una realitat el curs 2017-2018
Seria la vuitena facultat de Medicina de Catalunya, estaria ubicada
entre els campus de Vic i Manresa, i oferiria prop de 90 places

provisional a Can Baumann durant els
dos primers cursos- i comptaria amb
una unitat docent a Manresa. Segons el
pla d’estudis, una de les fites és formar
professionals que situïn el malalt al centre del procés, treballin en la integració
dels serveis socials i de salut, i incorporin
elements innovadors des del punt de
vista pedagògic, com l’ensenyament basat en la resolució de casos clínics.

La col·laboració amb el teixit
assistencial del territori

La junta del Consell Interuniversitari de
Catalunya va aprovar, el dijous 13 d’octubre, iniciar els tràmits per incloure el
nou grau de Medicina de la Universitat
de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) en la programació acadèmica universitària del curs 2017-2018.
La conformitat per part del sistema
universitari català, però, no ha estat
l’últim tràmit que ha de superar la
nova facultat, abans de la seva aprovació definitiva. Per posar-se en mar-

xa, els nous estudis han ser validats
per l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)
i, posteriorment, necessiten el vistiplau del govern espanyol. El Ministeri
d’Educació, que regula els numerus
clausus dels estudis de Medicina, haurà
de decidir, previsiblement entre l’abril
i el maig, si autoritza l’obertura de la
que seria la segona facultat privada de
Medicina que tindria Catalunya.
La facultat s’ubicaria a Vic -de forma

El Consorci Hospitalari de Vic, en el marc
del conveni Hospital Universitari que ja
gestiona conjuntament amb l’UVic-UCC
i la Fundació Hospital de la Santa Creu,
seria una de les entitats de referència de
la nova facultat. En els centres del CHV,
els estudiants del nou grau podrien desenvolupar-hi part de la seva formació i
les pràctiques associades.

Uns estudis amb molta demanda

Cada any, més de 3.500 estudiants que
desitgen estudiar el grau de Medicina les
universitats catalanes es queden sense
lloc. L’elevada demanda d’aquests estudis fa que només un de cada cinc alumnes obtinguin plaça i, la resta, molt sovint,
ha de marxar a l’estranger. A Catalunya,
a més, l’oferta privada és escassa. L’any
passat, es van oferir 964 places, davant
d’una demanda de 4.549 alumnes.

El Dr. Joaquim Rodríguez
deixa el càrrec de
director de COT

Programa anual de
valoració per
competències

Després de set anys exercint de director del Servei
de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, el passat 31
d’agost, el Dr. Joaquim Rodríguez es va acomiadar del
Consorci Hospitalari de Vic per emprendre una nova
etapa professional.

Com sabeu, tots els professionals del CHV estem inclosos dins
del programa anual de valoració per competències, amb l’objectiu de vetllar i garantir el desenvolupament professional.
Durant el transcurs de l’any, us heu de trobar amb el vostre
comandament per fer una valoració conjunta, a través de la
qual podreu establir un Pla de Desenvolupament Professional
(PDP) que us permeti millorar el vostre nivell competencial.

Fins la finalització del procés de selecció de la persona que ha de dirigir l’equip de Cirurgia Ortopèdica i
Traumatologia, de manera provisional, les seves funcions són assumides pel Dr. Raimon Sanmartí com a
director de l’Aparell Locomotor, conjuntament amb el
Dr. Rafel Toribio com a director Assistencial.

A un mes per acabar l’any, us recordem que l’entrevista d’avaluació competencial ens ajuda a tots a comunicar-nos efectivament i a fer un pla de formació més eficient. No la deixem
per l’any vinent!
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SEGURETAT DE PACIENTS

Role-playing per potenciar la formació
en seguretat de pacients
A l’Hospital Sant Jaume de Manlleu
s’ha impulsat un pla pilot que utilitza
la simulació per millorar la formació
en higiene de mans. 7 de cada 10
professionals sanitaris del centre –i un
93% de l’equip d’infermeria– ja s’han
format seguint aquest innovador
programa que combina teoria, roleplaying i demostracions.
La higiene de mans, en especial la
fricció amb preparats alcohòlics, és una
de les mesures més senzilles i eficaces
per evitar la transmissió d’infeccions
–l’OMS i el CDC concedeixen a
aquesta acció un grau d’evidència
màxima–. Tanmateix, el compliment
en molts centres sanitaris continua
sent millorable. L’objectiu d’aquest nou
sistema de formació, que ha tingut
una molt bona acollida per part dels
professionals, és contribuir a millorar
la taxa d’adherència en la higiene de
mans i, en conseqüència, la seguretat
dels pacients dels quals tenim cura.

Teoria, simulació i demostració
Inicialment, es va fer una formació
teòrica a través de vídeos instal·lats
a tots els ordinadors de les unitats

El CHV ha volgut premiar les quatre persones que van obtenir la màxima puntuació,
tant en la formació teòrica com en la simulació, entregant-los un petit obsequi i un
diploma de reconeixement.

assistencials, on calia respondre unes
preguntes d’avaluació, i posteriorment
un role-playing simulant un cas
real en què els professionals havien
d’identificar les oportunitats de la
HM. A més, es va poder observar
a través de plaques de cultiu, els
resultats microbiològics realitzats a
diferents superfícies (poms de portes,

grues, mòbils, fonendoscopis), així
com cultius de les mans en diferents
moments de l’assistència (després
contacte amb el pacient, després
d’ús de guants, després de la fricció
amb PBA...). Finalment, a través d’una
làmpada de llum ultraviolada es va
poder valorar els passos de la tècnica
de fricció amb els PBA.

“Jo tinc cura dels pacients: jo em vacuno”
Només un 15,47% del personal del
Consorci Hospitalari de Vic es vacuna
de la grip. Una taxa per sota de la
mitjana dels centres sanitaris catalans i
lluny dels nivells de protecció exigibles
en un entorn clau per a la salut pública
com és un hospital, on convivim
diàriament amb persones en situació
de malaltia i de fragilitat.
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Dels 151 professionals que es van
vacunar l’any passat (163 l’any 2014),
Infermeria és el col·lectiu assistencial
on la vacunació és més baixa. Només
un 11% de les infermeres i auxiliars
(74 en total), es van protegir davant
la infecció, tot i ser qui manté un
contacte directe més continuat amb
els pacients. La mateixa estadística es
dóna entre el personal administratiu,

mentre que cap portalliteres es va
vacunar. Els facultatius són el grup
més conscienciat i responsable amb
la vacunació, amb 66 professionals
protegits (31% del total).

Qüestió de responsabilitat i
de salut pública

Tenir cura dels pacients és, també,
protegir-los davant dels riscos per a
la seva salut. Per això, davant l’inici de
la campanya de vacunació antigripal
2016-2017, des de la Direcció fem
una crida a la responsabilitat de tots
els professionals perquè contribuïu a
garantir la salut de tots: companys i
pacients.
Fins el 30 de novembre, el Servei de
Prevenció i Medi Ambient durà a terme
la campanya de vacunació entre els

Vacunació de la grip
entre els professonals del CHV
(dades campanya 2015)
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professionals del CHV. Els treballadors
que ho vulgueu també podeu acudir
directament a les dependències del
Servei, situades a la planta 2.1 de
l’Hospital Universitari de Vic.

CALAIX DE SASTRE

L’Hospital de Manlleu i la Residència Aura
s’omplen d’activitats per la Festa Major
Les celebracions van començar l’11
d’agost amb un gran ball organitzat
pel duet Nou Estil. Una gran quantitat
de públic va omplir l’entrada i les
terrasses de la Residència Aura per
gaudir de la música, acompanyats
per nombrosos voluntaris que els van
ajudar a ballar al ritme de les cançons
interpretades per l’Eva i en Jordi de les
Dames.
Divendres 12, els actes van continuar
al matí amb el concert a càrrec d’en
Marcel·lí Druguet i, a la tarda, la
Cercavila de Gegants i Capgrossos
de Manlleu –acompanyats pel grup La
Sinforosa– van iniciar el seu recorregut
pel municipi davant de l’Hospital Sant
Jaume. Diumenge es va celebrar el
tradicional ofici de Festa Major a la sala
d’actes.
La setmana de festejos es va
completar el dimarts 16 d’agost amb
el pas del BiciBarris per l’entrada de
l’Hospital, seguits pel grup d’animació
Pep Callau i Festa de l’Escuma, i amb
el concert que va oferir el cantautor
català Joan Usart a la sala d’actes del
centre.

Hospital verd
Repunta la generació de residus
Segons la Declaració Ambiental que cada any elabora el CHV, el 2015 vàrem
generar 662 tones de residus, 44,7 tones més que l’any anterior, el que
suposa un increment global del 7,24%. On l’augment és més significatiu és
en la fracció de rebuig –creix en tots els centres–, seguida per la matèria
orgànica. Per contra, els residus de paper i cartró s’han reduït de forma
generalitzada.
Pel seu volum d’activitat, a l’Hospital Universitari de Vic –incloent Osona Salut Mental– és on generem quasi tres quartes parts del total de residus: l’any
passat van ser 478 tones, un 9,1% més que l’anterior. A Clínica de Vic també
van augmentar un 5,5%, mentre que a l’Hospital de Manlleu es van reduir un
3,3%. Aquest increment global és un toc d’alerta que ens concerneix a tots.
Des del CHV continuarem esmerçant-nos per sensibilitzar el nostre equip
humà i per consolidar els circuits de recollida selectiva.

Jubilacions
Aquest espai és un reconeixement a
les persones treballadores del CHV
i empreses associades que s’han
jubilat. Des de l’1 de juliol del 2016
fins al 31 d’octubre s’han jubilat:
· Nativitat Esteva Nuto
· Raimon Rovira Saperas
· Enric De Caralt Mestres
· Carme Sallent Grau
· Pilar Serra Jofré
· Pere Buxó Ausió
· Adoració Cañelles Espuny
· Teresa Pijoan Puigcorber
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