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Editorial
Tornem a tenir a les nostres mans un nou número de la revista HOSCAMP.COMunic@.
Amb aquest, ja són set des que l’abril de 2010 va aparèixer el primer. La nostra revista
va néixer per ser un mitjà de comunicació sobre allò que passa a la Institució, del dia
a dia i de la memòria històrica, i compta amb la feina i la dedicació de molta gent,
encapçalats pels membres de l’Equip de Comunicació, als quals vull agrair la seva
perseverança.
Molts són els esdeveniments que han tingut lloc des de l'últim número. Destaquen el
nou conveni del SISCAT, d'aplicació des del mes de maig de 2015, i el nou sistema
de contractació del Servei Català de la Salut. Malauradament, aquests fets han provocat un desajustament de la situació econòmica de l’Hospital que ha fet que, per
primer cop en 15 anys, el resultat econòmic previst de tancament sigui negatiu.
D’altra banda, malgrat que aquest any no hem estat hospital TOP, la nostra Àrea
Bàsica de Salut ha aconseguit l'acreditació i el grau d'acompliment dels objectius del
Pla Estratègic del Centre ha estat més que acceptable.
Entre tots farem que el futur sigui favorable per a tothom, per tal de seguir donant
bon servei a la nostra població, i ens prepararem per a la celebració del centenari de
l’Hospital, que tindrà lloc l’any 2020.

Joan Grané Alsina
(Director gerent)
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NOTICIES
L’ABS Ribes de Freser-Campdevànol fomenta l’esmorzar saludable a les
escoles de la comarca

L’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Ribes de Freser-Campdevànol, que està gestionada per l’Hospital de Campdevànol, ha desenvolupat una iniciativa per fomentar l’hàbit
d’esmorzar correctament entre els més petits. En el marc
d’aquest programa, s’han realitzat tallers a escoles que es
troben a la zona d’atenció de l’ABS, en els quals s’explica la
importància de l’esmorzar i s’ajuda els alumnes a preparar
un entrepà de pernil o formatge per a cada un, acompanyat de broquetes fetes amb fruita tallada a trossos, que
els infants poden banyar en xocolata. La idea dels tallers és
reforçar la tasca que ja es duu a terme per part de mestres
i famílies per transmetre als infants la necessitat d’una correcta alimentació.
Les sessions han estat ideades i dutes a terme per Mireia
Zarco, adjunta d’Infermeria de l’ABS, i Tere Franquesa, in-

Se supera el procés
d’acreditació
d’atenció primària
amb bona nota
En el marc del procés d’acreditació
dels centres d’atenció primària que
el CatSalut va dur a terme per primera vegada el 2015, l’Àrea Bàsica de
Salut Ribes de Freser-Campdevànol,
gestionada per l’Hospital, ha obtingut
una nota excel·lent.
Per ara, el resultat preliminar del procés d’acreditació és de 96,2 sobre
100. El fet d’haver superat el procés
amb èxit posa de manifest la gran
tasca que desenvolupen els professionals de l’Entitat.
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fermera de Pediatria i coordinadora d’Infermeria Pediàtrica.
Fins ara, s’han realitzat a l’escola Mare de Déu de Núria, de
Ribes de Freser, a l’escola Núria Morer i Pi, de Planoles, i
a l’Escola de Campdevànol. Els tallers es complementen
amb una carta informativa per als pares i un pòster que es
queda a l’escola perquè puguin continuar treballant el tema,
així com cançons que parlen de menjar. L’objectiu és anar
més enllà del taller i arribar també a les famílies, perquè siguin conscients de la importància que té aquest àpat. Fins
ara, tant els pares com el professorat s’han mostrat molt
satisfets amb la iniciativa.
De cara al curs que ve, es plantejarà la possibilitat de fer accions d’aquest tipus als cursos de primària, cicle en el qual
els alumnes es troben en una edat on canvien els hàbits
adquirits durant la infància.

L’especialitat de Nefrologia arriba al Ripollès
L’Hospital de Campdevànol ha co- devànol compta amb els facultatius
mençat a passar consulta de l’espe- de l’Hospital Universitari de Vic per
cialitat de Nefrologia, gràcies a la qual desenvolupar aquesta activitat: el Dr.
els pacients de la comarca del Ripo- J. Freixas, la Dra. L. Comas i la Dra.
llès que necessiten visitar-se amb el R. M. Nogués, qui és la cap de servei.
nefròleg ho poden fer directament a
Campdevànol. Fins ara, aquests usu- Es calcula que, gràcies al fet de passar consulta a Campdevànol, uns
aris havien de desplaçar-se a Vic.
200 pacients podran ser atesos cada
Concretament, l’activitat que es rea- any al Ripollès d’aquesta especialitat
litza a l’hospital comarcal del Ripollès i s’estalviaran el desplaçament a Vic.
des del mes de febrer és de tipus
ambulatori, a Consultes Externes i a L’Hospital de Campdevànol ofereix visita de Nefrologia gràcies a un acord
l’Hospital de Dia.
amb l’Hospital Universitari de Vic i
De moment, s’ofereix un dia de con- s’emmarca en l’Aliança del Triangle,
sulta cada dues setmanes, un dime- signada l’any 2010 pels Hospitals de
cres i un dijous al mes. El que no can- Vic, Olot i Campdevànol amb l’objecvia són els tractaments d’hemodiàlisi, tiu de treballar conjuntament per mique se segueixen fent a l’Hospital Uni- llorar serveis, potenciar l’activitat en
versitari de Vic. L’Hospital de Camp- xarxa i buscar la màxima eficiència.

Més de 90 assistents participen a la 2a edició de la Jornada SUMEM

Una norantena de persones van assistir a la segona jornada
SUMEM, organitzada per l’Hospital de Campdevànol,
l’Associació Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia (ACAF),
l’Associació Comarcal per l’Ajuda i la Promoció a les
Persones amb Discapacitat (ACPAD), l’Associació de la
Dona a la Vall de Camprodon (ADVAC), l’Associació de
Donants de Sang del Ripollès, l’Associació de Familiars de
Malalts d’Alzheimer i Altres Demències del Ripollès (FADES),
la Fundació Oncolliga Girona, el Grup MIFAS i el Ripollès Cor.
A l’acte, que va tenir lloc el dia 11 de març a la Fundació
Eduard Soler, de Ripoll, es van exposar casos i experiències
de gran utilitat i interès per als usuaris i les seves famílies. Per
començar, Núria Costa, coordinadora del Consell Consultiu
de Pacients de Catalunya, va pronunciar la conferència
“Fer polítiques de salut per als pacients, amb els pacients”,
que es va centrar en el Consell Consultiu de Pacients de
Catalunya (CCPC). A continuació, Xavier Burjons, cap de
la Unitat d’Atenció al Ciutadà i Comunicació de la Regió
Sanitària de Girona, va presentar la Carta de drets i deures
de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària,
que va ser actualitzada el 2015. Tot seguit, la cap de la
Unitat d’Atenció No Presencial No Urgent del Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM), Núria Torres, va donar
a conèixer el 061 CatSalut respon i l’app 061 CatSalut
Respon, que facilita l’accés del ciutadà al sistema públic de
salut i a l’atenció sanitària.
A la segona part de la jornada, el doctor Joan Saló, cap
territorial del Servei de Digestologia del Triangle i responsable
de la Unitat de Cribratge, i Glòria Pont, infermera de la Unitat
de Cribratge de Còlon de l’Hospital de Campdevànol, van

donar informació sobre el Programa de Detecció Precoç
de Càncer de Còlon i Recte (PDPCCR). Més tard, el filòsof
Jordi Grané va impartir una conferència sobre la resiliència.
D’altra banda, es va donar a conèixer la tasca desenvolupada
des de diverses entitats de la comarca. Concretament,
Josep Ligero, delegat de MIFAS a La Garrotxa i el Ripollès,
va parlar de l’Associació de Persones amb Discapacitat
(MIFAS); Marta López, treballadora social, i Lídia Folgueiras,
directora, van exposar el cas del Servei Tutelar del Ripollès;
Àlex Pérez, voluntari, va presentar la Creu Roja de Ripoll i
Cristina Valverde, promotora del Banc de Sang de Girona,
va explicar la iniciativa de la donació de llet materna.
Finalment, Núria Casals, terapeuta ocupacional i infermera
de l’Hospital de Campdevànol, i Carme Murillo, directora
de l’Escola Bressol de Campdevànol, van mostrar algunes
experiències desenvolupades en l’àmbit de l’Hospital de
Dia, com l’intercanvi intergeneracional entre els avis i els
infants. En aquest sentit, també es va comptar amb Miguel
Fossas, pacient de l’Hospital de Dia, qui va explicar com ha
viscut ell personalment i què li ha suposat la participació en
aquestes activitats.
L’acte també va acollir la presentació del llibre “Cartes
d’amor”, a càrrec de Jose Alguacil i Jordi Ballesteros. Així
mateix, hi van intervenir Jordi Munell, alcalde de Ripoll;
Jaume Vilarrasa, president del Patronat de la Fundació
Hospital de Campdevànol; Ramon Vilardell, president de la
Fundació Eduard Soler; Joan Manso, president del Consell
Comarcal del Ripollès, i Joan Grané, director gerent de
l’Hospital de Campdevànol.

Estrena de cartells per un espai lliure de fum
Amb motiu del Dia Mundial sense
Tabac, que se celebra el 31 de maig,
l’Hospital de Campdevànol va renovar
els cartells que senyalitzen un espai
sense fum, el 2015. La principal novetat dels cartells és que inclouen la
prohibició de l’ús de cigarretes electròniques.
Ja fa dotze anys que el Centre realitza diverses activitats durant el 31 de
maig, com per exemple poder fer el

test de Fagerström (una prova que
serveix per determinar la dependència
física de la nicotina). També cal destacar que el Centre és membre de la Xarxa Catalana d’Hospitals Sense Fum
des de l’any 2004 i que, des del 2011,
compta amb la certificació d’Argent. A
més, hi ha programes de deshabituació tabàquica des del 2009.

fum, formar i sensibilitzar els professionals sanitaris sobre el problema del
tabaquisme, activar programes de
cessació tabàquica i promocionar activitats sense tabac

L’objectiu final de totes aquestes activitats és assegurar un ambient sense
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S’aconsegueix reduir
un 18 % el consum
d’energia
L’Hospital de Campdevànol, gràcies al
seu Pla d’Eficiència Energètica 20132016, ha aconseguit reduir un 18 % el
seu consum energètic de gas i electricitat.
Aquesta reducció ha estat possible per
la implantació de sistemes de producció
d’energia més eficients, així com de petits projectes de millora i, sobretot, gràcies a la implicació del personal.
Actualment, l’indicador d’eficiència energètica és de 216 Kwh/m2/any, una dada
que és notablement inferior –concretament, més d’un 10 %– a la d’altres institucions sanitàries de referència.
El consum d’aigua també s’ha reduït en
un 8 % gràcies al Pla d’Eficiència. En
aquest cas, l’indicador és de 0,73 m3/m2,
xifra que també és inferior a referències
d’altres institucions sanitàries.

Jornada de treball de l’aliança dels hospitals de Campdevànol, Olot i Vic
Els hospitals de Campdevànol, Vic i Olot, que formen l’Aliança del Triangle, van dur a terme una jornada de treball el passat
18 de desembre a l’Hospital de Campdevànol. La sessió va servir per realitzar un seguiment de la tasca desenvolupada
per l’aliança, així com de les previsions de futur.
La jornada va comptar amb la participació del que en aquell moment era conseller de Salut en funcions, Boi Ruiz;
l’aleshores director del Servei Català de la Salut, Josep Maria Padrosa; els representants de les regions sanitàries de
Girona i la Catalunya Central, els presidents dels òrgans de govern i els gerents dels tres hospitals. A més, a la reunió van
participar el delegat del Govern a Girona, Eudald Casadesús, i el president del Consell Comarcal del Ripollès, Joan Manso.
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Es posa en marxa el Servei Únic de
Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica dels
hospitals de Campdevànol i el d’Olot

Balanç del programa de
detecció precoç de càncer
de còlon i recte al Ripollès

L’Hospital de Campdevànol i l’Hospital d’Olot i Comarcal de La Garrotxa van posar en marxa el Servei Únic de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica a finals de 2015. La instauració del servei manté els especialistes
que cada centre tenia en aquesta àrea, però ara treballen coordinadament i en equip i poden atendre pacients tant a un hospital com a l’altre.

Un any després de la posada en marxa del
Programa de Detecció Precoç de Càncer
de Còlon i Recte (PDPCCR) a la comarca
del Ripollès, al febrer s’ha avaluat la tasca
desenvolupada fins aleshores. En total, s’han fet
la prova 1.942 persones, xifra que suposa un
46’44 % de la població convidada a participar
en el programa.

La posada en marxa del servei únic repercuteix en l’actualització de noves tècniques quirúrgiques, tant en l’àmbit de la Traumatologia (cirurgia
de les fractures), com en el de l’Ortopèdia (implants protètics, cirurgia
de preservació, etc.). Aquestes actualitzacions suposen una millora en
el diagnòstic i en el tractament de la patologia de l’aparell locomotor
dels usuaris. El nou servei està dirigit pel doctor Manel Vancells i compta
amb un total d’11 professionals.
Així mateix, és important tenir en compte que la feina conjunta dels integrants del Servei Únic de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica permet
que els pacients rebin una millor atenció. El fet d’adoptar noves sistemàtiques afavoreix el treball en equip i potencia l’intercanvi de coneixement
i altres avantatges formatius per als professionals d’ambdues entitats.
El Servei Únic de Traumatologia s’ha creat en el marc de l’Aliança del
Triangle, signada l’any 2010 pels Hospitals de Vic, Olot i Campdevànol,
amb l’objectiu de treballar conjuntament per millorar serveis, potenciar
l’activitat en xarxa i buscar la màxima eficiència. Gràcies a aquesta aliança ja s’han posat en marxa diversos serveis compartits, ja sigui entre
les tres entitats o entre dues d’elles, com és el cas del nou Servei Únic
de Traumatologia.

De totes les proves realitzades, en 134 casos
el resultat ha estat positiu. En aquestes
situacions, les persones són citades a fer-se una
colonoscòpia a l’Hospital de Campdevànol, de
les quals ja se n’han realitzat 88, i s’ha confirmat
el càncer en 6 pacients, a més de detectar
adenomes de baix, mig i alt risc a 39 persones,
les quals s’han pogut sotmetre a tractaments
preventius per evitar futurs càncers. En total,
durant els dos anys que dura el programa, es
convidarà a participar 6.809 homes i dones
d’entre 50 i 69 anys de la comarca del Ripollès.
Un 6 % dels participants al programa sol tenir
resultats positius que cal estudiar.
La implantació del PDPCCR al Ripollès es va
iniciar amb Osona i La Garrotxa. L’organització
va implicar la coordinació dels col·legis de
farmacèutics de Girona i de Barcelona, l’atenció
primària, la Unitat d’Endoscòpies dels hospitals
de Vic, Olot i Campdevànol i l’Oficina Tècnica de
Cribratge, gestionada per l’Institut d’Assistència
Sanitària (IAS) a les comarques de La Garrotxa
i el Ripollès i pel Consorci Hospitalari de Vic a
la comarca d’Osona, tot plegat amb el suport
del CatSalut. Els Rotary Club de Vic-Osona,
Olot-La Garrotxa i del Ripollès col·laboren
econòmicament en el desplegament a les seves
respectives comarques.
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Nova Unitat Territorial d’Oftalmologia
Dins de les novetats assistencials de l’Aliança del Triangle, destaca la posada en marxa de la nova Unitat Territorial d’Oftalmologia, formada pel Consorci Hospitalari de Vic, l’Hospital d’Olot
i l’Hospital de Campdevànol. La nova unitat, operativa des del
mes de maig de 2015, està liderada pel doctor José Víctor
Licari, cap territorial d’Oftalmologia.

Es recullen 3.400 euros per
a La Marató de TV3

D’altra banda, des del mes de març de 2016, les consultes
d’oftalmologia i optometria s’han traslladat i es realitzen a
l’Hospital de Campdevànol, en lloc de al CAP Ripoll, igual que
les visites d’otorinolaringologia.

Simulacre d’incendi a Consultes
Externes
El 20 de novembre de 2015 es va dur a terme un simulacre
d’incendi a Consultes Externes de l’Hospital de Campdevànol.
El simulacre va consistir en un petit foc (simulat mitjançant la
generació artificial de fum) en una de les consultes, que va
comportar l’evacuació d’uns 20 usuaris que s’estaven visitant
en aquell moment a les consultes externes, així com dels professionals sanitaris que hi estaven treballant. També s’hi va simular un ferit, fet que va obligar a intervenir al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Així doncs, durant l’acció simulada, que va durar una mica més
de 35 minuts, es van activar els circuits de comunicació i actuació en emergències, tant interns (de l’Hospital) com externs, i
es va comptar amb la participació de dotacions de Bombers
de la Generalitat, el SEM i Mossos d’Esquadra. La valoració del
simulacre va ser positiva.
Aquest és el segon simulacre que es duu a terme a l’Hospital
de Campdevànol. L’anterior es va realitzar l’any passat, va tenir
lloc a la bugaderia del Centre i també va transcórrer de manera
adequada. Aquestes accions estan coordinades pel Servei de
Prevenció i Medi Ambient Mancomunat, que es va posar en
marxa a l’Hospital l’abril del 2014 i que s’encarrega de tots els
assumptes relacionats amb seguretat, riscos laborals i medi
ambient.
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Un any més, l’Hospital de Campdevànol s’ha implicat en La Marató de TV3, que en l’edició de 2015 es
va centrar en la diabetis i l’obesitat. Aquesta vegada,
el Centre va organitzar el sorteig d’una panera solidària, amb el qual es va recollir un total de 3.400
euros, que es van destinar a la causa de la televisió
catalana. El sorteig de la panera va tenir lloc el dia
22 de desembre i la guanyadora va ser Núria Casals,
infermera de l’Hospital de Dia.
Com en ocasions anteriors, la panera es va elaborar
amb productes aportats per comerços i empreses
de la comarca, treballadors de l’Hospital, proveïdors
i particulars. En total, hi van col·laborar gairebé una
cinquantena d’empreses i comerços: Bar Alesia,
Pizzes Planoles, Forn de pa Cal Roca, Soler i Palau,
Tocineria Can Mulloll, Can Moreno, SERHS, Hotel la
Sèquia el Molinar, Pizzeria Testamata, Pastisseria Cal
Nasiet, Restaurant El Molí, Rellotgeria Casademunt,
Restaurant La Taverneta, Restaurant Sant Antoni,
Embotits Cal Miró, Rita Pelleteria, Control Sistemes,
Pastisseria Sant Jaume, Pastisseria Can Costa, Pastisseria Can Junyent, La Granota de Campdevànol,
El Rebost de Campdevànol, Oficina i Arxiu de Ripoll,
Ambisist, Esteticista Ana Otero, Farmàcia Puig Ciurana, Farmàcia Cuy, Farmàcia Roca, Centre d’Estètica
Bellcos, Restaurant Reccapolis, Restaurant Canaules, Hipic Maver Torelló, Farmàcia Riera, Supermercat Condis de Ribes de Fresser, Tapisseries Autet,
Josep Saña, Carles Guasch, Perruqueria Judith Aroca, Restaurant Els Caçadors, Floristeria L’Espiga Verda, Restaurant Els Amigos, Forn Les Delícies, Papereria Ripollesa, Vessismin, Forn Robiró, Òptica Serrat,
Farmàcia Camprubí i Botiga de Roba Campos.

L’Hospital de Campdevànol reuneix els seus treballadors a la VIII
Jornada Estratègica

Tot el personal de l’Hospital de Campdevànol es va reunir a
la VIII Jornada Estratègica de l’Entitat, celebrada el 8 d’abril
al centre Cívic de Campdevànol. Per començar, Joan Grané,
director gerent de l’Hospital, va fer un resum dels fets més
destacats del 2015, així com una exposició de les previsions
per als propers mesos. Tot seguit, Gloria Pont, cap de la Unitat d’Atenció al Client, Qualitat i Comunicació, va donar a conèixer l’Informe de la Unitat d’Atenció al Client de l’any 2015.

Per últim, es va aprofundir en la filosofia Lean i en el treball
en equip per a la millora de l’atenció al pacient. Aquest
apartat va comptar amb les intervencions de Cristina
Fontcuberta, de COMTEC; Rosa M. Simó, directora de
Qualitat del Consorci Sanitari del Garraf; Ramon Roca, cap
de Serveis Generals de l’Hospital de Campdevànol; Gervasi
Hostench, cap d’Urgències de l’Hospital de Campdevànol,
i Ximena Maulen, cardiòloga adjunta de Medicina Interna
de l’Hospital de Campdevànol, els quals van presentar
diverses experiències pràctiques.

A continuació, Manel Peiró, director de Healthcare Management Programes d’ESADE, i Antoni Anglada, director general de l’Hospital General de Vic, van fer una exposició sobre Cal destacar que la inauguració de l’acte va ser a càrrec de
les aliances, enteses com una estratègia de cooperació, en Joan Manso, alcalde de Campdevànol, i Jaume Vilarrasa,
la qual van incidir en la importància d’aquest punt per a president del Patronat de l’Hospital de Campdevànol. Per
la seva part, Miquel Carreras, gerent de la Regió Sanitària
l’Hospital de Campdevànol.
de Girona, va cloure la jornada.Tant des de la Direcció de
Després de la pausa cafè, Núria Aymerich, coach l’Hospital com per part del personal que va assistir a la sesespecialista en desenvolupament de lideratge directiu, sió, es va fer una valoració molt positiva de la jornada, ja que
va pronunciar la conferència “Compromís i motivació, la va permetre repassar l’actualitat del Centre i treballar diververitable força de l’organització”.
sos aspectes d’interès per a tots els treballadors.

La Comissió de Cooperació de l’Hospital entrega 1.880 € a diverses
escoles del Ripollès
La Comissió de Cooperació de l’Hospital de Campdevànol
ha entregat 1.880 euros a diverses escoles del Ripollès,
en el marc del seu projecte “Ajuda a l’escolarització dels
nens del Ripollès”, que es va posar en marxa fa tres anys.

estudiants que més ho requereixen. En total, s’ha arribat
a 116 alumnes.

Els diners s’han obtingut amb la venda de roses, imants i
samarretes, així com amb l’euro solidari que destina cada
treballador de l’Entitat al comprar un número de la loteria
de Nadal. Després de recollir els diners, la Comissió de
Cooperació contacta amb el Servei Educatiu del Ripollès,
que especifica a quines escoles es troben els alumnes
més necessitats de la comarca. Així, els fons recollits
es fan arribar directament a les escoles on hi ha els

Escola Vedruna, Escola Salesiana, Institut Abat Oliba
i Col·legi Tomàs Raguer (Ripoll)
Col·legi Pirineu de Campdevànol
SES Joan Triadú i Col·legi Mare de Déu de Núria
(Ribes de Freser)
Institut escola de St. Joan de les Abadesses
SES Compte Arnau (Sant Pau de Segúries)

En aquesta ocasió, els diners s’han destinat a:
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NOTICIES
4t Concurs de
Fotografia a Minerva
Expressa’t
A finals de 2015 es va fer entrega
dels premis del 4t Concurs de
Fotografia a Minerva Expressa’t
de l’Hospital de Campdevànol. En
aquesta edició, d’entre un total de
50 imatges, es va escollir com a
guanyadora la instantània de Núria
Darné Miró “Molins des d’un molí”,
qui va ser obsequiada amb un menú
degustació a Can Canaules. El segon
premi va ser per a “Reflexes de nit”,
de Gervasi Hostench Aubert, qui
va rebre una cistella de fruites. Per
últim, el tercer reconeixement, que
consistia en un lot d’embotits, es va
entregar a Verònica Mora Noya i la
seva fotografia del Congost de MontRebei.
El jurat dels premis va estar format
per fotògrafs professionals de la
comarca: Jaume Garcia, Joan Toll i
Oriol Molas. Igual que ens les edicions
anteriors, es va editar un calendari
de sobretaula amb les 12 fotografies
finalistes, que es va entregar a tots
els treballadors de la Institució.

Formació per als alumnes i mestres
d’educació primària
Des de l’ABS de Ribes de Freser-Campdevànol s’ha organitzat el taller “Jo
em cuido” per als alumnes de 1r i 2n de primària de l’escola de Campdevànol.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és tractar de manera amena i entretinguda
aspectes relacionats amb el creixement, el cos i el desenvolupament dels
alumnes o la seva alimentació.
Per fer-ho, Mireia Zarco, adjunta d’Infermeria de l’ABS, i Tere Franquesa, infermera de Pediatria i coordinadora d’Infermeria Pediàtrica, han dissenyat un
joc que, a través de preguntes, respostes, accions i treball en equip, permet
als escolars reforçar el que ja han treballat a classe en l’àmbit d’alimentació,
higiene, seguretat, exercici físic, son, descans i el cos humà. D’aquesta manera, amb proves de mímica, endreçar conceptes, imatges, sopes de lletres
o endevinalles, els alumnes aprenen de manera divertida i distreta.
Així mateix, des d’Atenció Primària es va fer recentment una xerrada sobre
primers auxilis a l’escola de Ribes de Freser, a la qual també hi van assistir
els professors de l’escola rural de Planoles. La sessió va ser a càrrec de la
doctora Rocio Vílchez, pediatra de l’Hospital de Campdevànol i experta en la
matèria. També està previst fer aquesta xerrada a l’escola de Campdevànol.
L’objectiu d’aquestes xerrades és poder arribar a altres professionals, com
els de la llar d’infants. A més, cal destacar que aquest és el primer pas per
poder iniciar a la població en la tècnica de reanimació cardiopulmonar (RCP).
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Desenvolupament del
Sistema de Gestió per
Competències
L’Hospital de Campdevànol està
treballant en el disseny del projecte de
Gestió per Competències, liderat pel
Departament de Desenvolupament.
La finalitat d’aquesta iniciativa és anar
millorant de manera progressiva les
aptituds i actituds davant la feina per
ser cada cop millors professionals i
persones, així com que això suposi
una millor qualitat de la feina que es
desenvolupa al Centre i del benestar
en el lloc de treball.
L’avaluació de les competències de
professionals forma part d’aquest tipus
de gestió i es conforma com un espai de
diàleg i d’intercanvi d’informació entre
cada persona i el seu comandament.
En aquest espai es rep el feedback del
que s’ha fet bé i del que cal millorar. A
més, serveix per manifestar els desitjos
de voluntat de canvi o millora.

L’aliança ‘Els Quatre Gats’ entrega el Premi
Avedis Donabedian a l’atenció social amb
participació d’equips de salut
Els Quatre Gats, l’aliança estratègica integrada per l’Hospital de Campdevànol, l’Hospital Sant Rafael, l’Hospital Plató i l’Hospital de Mollet, ha patrocinat el primer Premi Avedis Donabedian a l’atenció social amb participació
d’equips de salut, que es va lliurar al Centre Riudeperes de l’Associació
Sant Tomàs-PARMO.
L’acte d’entrega dels guardons va tenir lloc en el marc de la XXVII edició
dels premis Avedis Donabedian a l’excel·lència en qualitat en Sanitat, que
es va celebrar el 13 de gener al Palau de la Música de Barcelona. El gerent
de l’Hospital de Campdevànol, el doctor Joan Grané, i el de l’Hospital Sant
Rafael, el doctor Jesús Ezquerra, van ser els encarregats d’entregar el premi en representació de l’aliança.
El guardó distingeix un projecte que ha nascut al si d’una entitat d’àmbit
social que ha aconseguit involucrar una institució sanitària.
L’Aliança Els Quatre Gats va sorgir l’any 2011 amb l’objectiu de desenvolupar projectes per aconseguir excel·lència en l’atenció assistencial i articular
plataformes conjuntes per millorar les capacitats en innovació, gestió del
coneixement i qualitat, entre d’altres.

El càncer de còlon i
recte, i el de mama, els
més tractats al Ripollès
el 2015
Amb motiu del Dia Mundial contra el
Càncer, l’Hospital de Campdevànol va
presentar les dades més importants
sobre el tractament d’aquesta malaltia
al Centre. Destaca, per exemple, que
l’Entitat va realitzar un total de 586 sessions de quimioteràpia i tractaments de
suport per al càncer el 2015.
D’aquestes, un 24,2 % correspon a
càncer de còlon i recte; un 21,3 % va
ser per a càncer de mama; el 16,4 %,
de càncer urològic; un 15 %, per tractar
càncer de pulmó i, un 9,5 %, per a càncer ginecològic. Així doncs, el càncer
de còlon i recte, i el de mama són els
que més es van tractar al Ripollès l’any
passat.
Pel que fa a les intervencions quirúrgiques, destaquen les neoplàsies de pell,
per a les quals es van realitzar un centenar de procediments a la Institució el
2015. Així mateix, l’any passat es van
dur a terme a l’Hospital 13 intervencions de càncer de mama i 12 de càncer
de còlon.
Els pacients que van requerir cirurgia
per a altres tipus de càncers van ser
derivats, fonamentalment, a l’Hospital
Universitari Dr. Josep Trueta de Girona
i a l’Hospital Universitari de Vic.

Atenció Primària dóna continuïtat al Programa Pacient Expert
L’EAP de Ribes de Freser-Campdevànol està desenvolupant el Programa Pacient Expert, que aquest 2016 se centra en insuficiència cardíaca i MPOC. La finalitat d’aquesta
iniciativa és millorar la comprensió de la malaltia crònica per
part dels pacients, a partir de la transferència i l’intercanvi
de coneixements d’un pacient expert amb la resta d’usuaris. Així, es promouen canvis d’hàbits que han de servir per
millorar la qualitat de vida i la convivència amb la malaltia
com una part més del procés assistencial.

l’EAP abans de dirigir-se a la resta d’usuaris en les 9 sessions que inclou el programa i que es realitzen al Centre Cívic
de Campdevànol.
L’Hospital de Campdevànol va començar a desenvolupar
el Programa Pacient Expert el 2014 i, des d’aleshores, s’ha
dut a terme per a diverses malalties. Aquesta iniciativa s’inclou en el Pla Estratègic 2013-2016 de l’Entitat.

El pacient expert s’escull entre un grup d’afectats de la
malaltia en qüestió i ha de complir criteris de voluntarietat,
capacitat d’autocura, de comunicació i d’empatia. Aquesta
persona rep una formació per part dels professionals de
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NOTICIES
Presentació de la signatura
biomètrica al Congreso de
Seguridad Digital
L’ús de la signatura biomètrica a l’Hospital de
Campdevànol va centrar una de les conferències
que es van fer al Congreso de Seguridad
Digital, celebrat el 18 de juny de 2015 a Madrid.
L’exposició –que va anar a càrrec del gerent
del Centre, el doctor Joan Grané, i del director
d’Informàtica, Genís Rivera– es va centrar en
les claus de l’èxit del projecte, posant especial
èmfasi en el seu desenvolupament en un entorn
sanitari i en la confiança que ofereix el format
electrònic mitjançant una tauleta. A més, també
es va aprofundir en les dades biomètriques i en
l’anàlisi de la seguretat de l’operació.

La Comissió de
Cooperació organitza la
sessió “A prop de Nepal”

Xerrades i sessions informatives per a
la població		

La Comissió de Cooperació de l’Hospital
de Campdevànol va dur a terme la III
Jornada de Cooperació el passat 4 de
març, que en aquesta edició portava
per títol “A prop de Nepal”. L’acte, que
va tenir lloc a la Sala d’Actes del Centre
i va reunir 30 assistents, es va centrar
en experiències en primera persona
relacionades amb el Nepal. Hi van
intervenir Ramon Freixa, coautor del
llibre “Cuando Nepal tembló”, David
Verge, de l’ONG Namlo, i Jordi Bosch,
viatger i escriptor de contes.

A PROP DE NEPAL

L’Hospital de Campdevànol desenvolupa una important tasca per oferir
informació a la població sobre aspectes relacionats amb la salut que els
poden ser d’utilitat. En aquest sentit, des de l’Entitat s’han organitzat diverses xerrades i sessions informatives, dirigides als ciutadans del Ripollès.
Així, el 19 de novembre es va celebrar una xerrada sobre colesterol i risc
coronari, que va comptar amb les intervencions de la doctora Ximena Maulen, cardiòloga de l’Hospital, i Gisela Pulido, dietista del Centre. A més, es
van presentar experiències de pacients, que van explicar en primera persona com afronten aquestes dolències.
D’altra banda, el 3 de desembre es va dur a terme una sessió informativa
sobre ajudes a persones amb dependència. L’acte es va organitzar des del
Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES) de l’Hospital
i va ser a càrrec de Sandra Casado Iglesias, que és la referent comunitària
del Ripollès, La Garrotxa, el Pla de l’Estany i la Cerdanya.
Finalment, el 18 de gener es va oferir una xerrada sobre urgències pediàtriques al CAP de Ripoll, en la qual Rocio Vílchez, pediatra de l’Hospital de
Campdevànol, va explicar amb detall a una vintena de mares com actuar
quan hi ha algun tipus d’urgència amb els més petits.
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Les enquestes valoren
favorablement els
serveis de l’Hospital
El 2015 es van dur a terme diverses
enquestes per avaluar la qualitat de
l’assistència i altres aspectes dels
serveis de l’Entitat. En primer lloc, a les
enquestes que es fan des del CatSalut
es va obtenir un grau de satisfacció
global de 8’33 en Atenció Hospitalària
i de 8’49 en Atenció Primària. Així
mateix, des de l’Hospital es van realitzar
enquestes on-line sobre Urgències i
Atenció Especialitzada Ambulatòria, que
van obtenir una valoració de 8’35 i 8’78,
respectivament.
D’altra banda, es va fer un grup focal per
valorar el funcionament de Cirurgia Major
Ambulatòria i un altre sobre Pneumologia.
El treball directe amb grups de pacients
ha permès conèixer la seva opinió
sobre aspectes concrets i determinar
possibles millores. A més, el 2015 també
es van fer enquestes sobre el servei de
cuina i, a nivell intern, sobre informàtica
i comunicació. Els resultats detallats de
totes les enquestes estan disponibles a
Minerva, però es pot consultar un resum
fent clic aquí.
També cal destacar que el 2015 es
van registrar 23 reclamacions, 13
agraïments i 2 suggeriments. Tota la
informació recollida amb aquestes
comunicacions, així com tot el que es
registra a les enquestes i als grups focals,
és estudiada amb deteniment i serveix
per establir accions de millora que donin
resposta a les necessitats detectades.

Setmana del cribratge
d’alcohol
L’Hospital va participar a la VI Setmana del Cribratge d’Alcohol, que va tenir
lloc del 9 al 15 de novembre. La finalitat
d’aquesta iniciativa és augmentar la sensibilització tant de professionals com de
pacients sobre els problemes que ocasiona el consum de risc d’alcohol.

Es fomenta la higiene de mans entre els més
petits
L’Hospital de Campdevànol va dur a terme diverses activitats al llarg del
2015 per fomentar la higiene de mans entre els nens i nenes de la comarca.
L’Entitat, juntament amb escoles de primària de Ribes de Freser, Planoles
i Campdevànol –que són les que tenen l’Àrea Bàsica de Salut del Centre
com a referent–, va organitzar un concurs de dibuix sobre aquesta temàtica,
per a categoria infantil. Els premis es van entregar el 5 de maig de 2015,
data en què es commemora el Dia Mundial de la Higiene de mans. Els
guanyadors van rebre una panera de material escolar i un diploma.
D’altra banda, també es va realitzar un taller de plàstica a les escoles
bressol de les mateixes poblacions. Allà, els nens es van pintar les mans
amb pintures de colors i les van plasmar en un paper. L’objectiu d’aquestes
activitats era donar a conèixer als més petits la importància que té una
correcta higiene de mans, així com la necessitat de rentar-se-les bé.

Participació a activitats de Cirurgia
Ortopèdica i Traumatologia
Els professionals del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT)
han participat darrerament a diverses jornades, sessions i cursos. Són els
següents:
La Dra. Angulo va assistir a una reunió d’artroscòpia de maluc a la
Clínica Tecknon, de Barcelona, i a la “Jornada d’Artroscòpia de Cadera”,
de l’Institut Margalet.
El Dr. Ramberde i el Dr. Cruz van participar al “Shoulder Course”, de
l’Hospital del Mar. El Dr. Llistar també hi va anar i va participar al taller
AMB de cadàvers.
El Dr. Llistar i el Dr. Pérez van assistir a la “Jornada de Patologia i Cirurgia
del Peu”, a l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.
El Dr. Ramberde i el Dr. Franco van participar a un Curs d’ecografia
d’extremitat inferior, a Barcelona.
El Dr. Gaitan va presentar el cas clínic “Tècnica de Maquet, solució o
problema?” a la “50a Jornada de Serveis de COT d’Hospitals Comarcals
de Catalunya”, organitzada per l’Hospital General de Catalunya. El Dr.
Vancells i la Dra. Angulo també hi varen assistir.
A finals d’abril, els especialistes de COT presentaran un cas clínic al
Barcelona HIP Meeting 2016.
Finalment, cal destacar que el Servei Únic de COT d’Olot-Campdevànol
va organitzar la reunió de Club del Maluc, que es va celebrar a la seu
de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, a Barcelona. Com a ponents, hi
van intervenir professionals de l’Hospital de la Vall d’Hebron, l’Hospital de
Terrassa i l’Institut Icatme, de Dexeus.
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NOTICIES
Sessió per als
professionals de
primària al parc de salut
Els professionals del CAP de Ribes de
Freser - Campdevànol van participar en
una classe de dinamització al parc de
salut del municipi de Ribes. A la sessió,
que va tenir lloc el mes de novembre,
metges i infermeres van poder fer ús
dels diferents aparells que hi ha al parc
i que formen un circuit dissenyat per realitzar exercici físic moderat. L’objectiu
és que els professionals coneguin amb
detall quin és el treball físic que es pot fer
al parc i que, així, puguin aconsellar els
usuaris quin tipus d’exercicis han de dur
a terme per millorar els moviments que
són necessaris per a les activitats de la
vida diària i la seva qualitat de vida.

S’implanta la classificació de residus
L’Hospital de Campdevànol ha posat en marxa recentment la classificació
de residus. L’objectiu és separar correctament els residus en funció de la
seva tipologia i recollir-los adequadament. Per donar a conèixer la classificació i recollida, des del Servei de Prevenció i Medi Ambient es va fer una
sessió per explicar-ne el funcionament als treballadors del Centre.
Tal com van explicar, els residus es classifiquen segons si pertanyen al
tipus I (residus no sanitaris), al tipus II (residus sanitaris sense risc), al tipus
III (residus sanitaris amb risc) o al tipus IV (residus tipificats en normatives –químics i citotòxics–). Cada tipologia inclou uns elements específics,
que s’han de recollir d’una manera adequada i amb totes les mesures
que determina la normativa. A l’Hospital s’han habilitat diferents espais i
contenidors de recollida per a cada un. Per ampliar la informació, podeu
consultar la presentació que es va fer a la sessió del Servei de Prevenció i
Medi Ambient.

Es posa en marxa el
Portal del treballador
S’ha habilitat a Minerva el Portal del treballador, una eina a la qual poden accedir
totes aquelles persones que treballen a
l’Hospital de Campdevànol, independentment de quina sigui la institució que
els ha contractat. L’objectiu del portal és
millorar les gestions referides als drets i
deures com a integrants del col·lectiu de
persones de l’Entitat.
L’aplicació informàtica possibilita, en una
primera fase, l’accés directe dels treballadors a documents com la nòmina
mensual o els certificats d’Hisenda, així
com la consulta de part de la informació personal o les dades econòmiques,
entre altres assumptes que fan referència a les condicions laborals. Més endavant, s’habilitarà l’opció de consultar el
calendari laboral, fer les sol·licituds de
permisos, comunicacions de baixes, etc.
S’anirà informant el personal a mesura
que les noves mesures es posin en funcionament.
Les persones que ocupen llocs de treball
no vinculats amb eines informàtiques poden utilitzar els ordinadors de la Sala de
Teledocumentació que hi ha a la primera
planta de l’Hospital. En cas de dubte o si
es detecta qualsevol incidència tècnica,
es pot contactar amb l’extensió 2428.
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Signatura del I
Conveni del SISCAT

S’aprova la política de prevenció de riscos
laborals i medi ambient

El passat mes de maig de 2015 es
va produir l’acord i la signatura del
primer Conveni Col·lectiu del SISCAT,
que des d’aleshores regula les relacions laborals de l’Hospital de Campdevànol, amb efectes de l’1 de maig
de 2015 i fins al 31 de desembre del
2016. Aquest conveni substitueix
l’acord de condicions de treball que
s’havia subscrit el 26 de novembre
de 2014 entre la Direcció i la representació dels treballadors del Centre.

El Comitè de Direcció del Centre va
aprovar la política de prevenció de
riscos laborals i medi ambient de la
Fundació Hospital de Campdevànol
el mes de juliol de 2015. En aquest
document es posa de manifest que
l’Entitat comparteix les inquietuds de
la societat amb relació a la protecció
del medi ambient i la salut de les persones. Per això, i en coherència amb
els valors que li són propis, es compromet amb la prevenció de riscos
laborals i la protecció, conservació i
millora de l’entorn mediambiental.

Cal remarcar com a canvi destacable i significatiu d’aquest acord
la recuperació, a partir del dia 1 de
maig de 2015, de les taules salarials
del 2010, prèvies a la reducció del 5
%. Això és possible, en part, gràcies a l’increment del 3,6 % de tarifes
que va aprovar el Servei Català de
la Salut, també amb efectes d’1 de
maig. Malgrat això, el Centre segueix
subjecte a l’equilibri pressupostari
(resultat de l’exercici positiu) per poder abonar la totalitat de les DPO’s,
si és el cas.

Així mateix, la Direcció es marca dues
línies estratègiques: promoure l’activitat preventiva dels riscos laborals a
través de la planificació adequada i
ordenada, dins del model de la gestió integrada de la prevenció; i vetllar
perquè les decisions i activitats lligades als processos i activitats del Centre estiguin presidides pel respecte al
medi ambient. A més, al document
s’estableixen diversos punts que especifiquen com es tradueix en accions
aquesta implicació amb el medi ambient, la prevenció i els riscos laborals.

Noves unitats SEM al Ripollès
El dia 14 de gener de 2016 es va implementar a la
regió sanitària de Girona el nou model d’atenció a les
emergències del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM),
amb l’aplicació del nou concurs del SEM i el recanvi de les
ambulàncies de suport vital pels nous models.
A nivell del Ripollès, la unitat de suport vital formada per
metge, infermera i tècnic s’ha desdoblat en dues unitats:
a l’Hospital hi ha una USVA formada per infermera i tècnic.
I, en una nova base a Sant Joan de les Abadesses, hi ha
un VIR format per personal mèdic i tècnic. El VIR és un
vehicle d’intervenció ràpida que trasllada al lloc de l’incident
al professional mèdic i tècnic per realitzar la valoració
i estabilització del malalt, accions que es poden realitzar
conjuntament amb la USVA o amb unitats de suport vital
bàsic. En cas de requerir trasllat del malalt, s’ha de fer
després amb les ambulàncies adequades.

El nou model també integra l’assistència en xarxa, que
suposa la mobilització dels recursos a on es creen les
necessitats, tant a dins del mateix Ripollès com a les
comarques veïnes.
A nivell del Servei d’Urgències, aquest nou model ha
implicat la contractació de dos professionals mèdics per al
servei, amb l’objectiu de disposar de dos facultatius durant
el dia i un per la nit.

Tots els vehicles estan equipats amb nous equips
tècnics per a la monitorització dels malalts i nou material
d’immobilització i de mobilització. Incorporen un LUCAS,
que és un aparell que realitza massatge cardíac extern,
assegurant-ne l’efectivitat i alliberant un professional per a
altres tasques.
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Resultats de l’enquesta de satisfacció,
compromís professional
i riscos psicosocials
L’Hospital ha dut a terme una enquesta de satisfacció, compromís professional i riscos psicosocials del personal del Centre, en la qual ha participat el
79 % de la plantilla. Els resultats obtinguts posen de manifest un excel·lent
nivell de compromís global i desig de permanència a la Institució. Pel que fa
al posicionament actitudinal, un 31 % dels enquestats mostra compromís
entusiasta; un 29 %, compromís crític; un 24 %, escepticisme, i un 16 %,
situació negativa.
Entre les fortaleses identificades a l’enquesta, destaquen la igualtat, l’ambient
i el treball en equip, i la qualitat assistencial i de tracte. Pel que fa als aspectes
que mostren marges de millora més amplis, hi ha la retribució, el temps i
personal suficient, i l’horari i la conciliació.
Aquestes són només algunes de les conclusions obtingudes de l’enquesta,
les quals, juntament amb tota la informació recollida, han estat analitzades
per la Direcció del Centre i serviran per definir accions de millora encaminades a respondre les mancances detectades. Per començar, properament
s’organitzaran dos grups de treball conformats aleatòriament per persones
de la Institució, per tal de definir un pla de millora orientat als aspectes menys
ben valorats i que es puguin dur a terme.

L’Hospital, centre
docent
Durant el 2015 s’ha continuat la formació de professionals de la salut de
la Universitat de Vic i de la Universitat
de Girona a l’Hospital de Campdevànol. Concretament, s’ha comptat
amb 12 estudiants d’Infermeria, 2 de
Fisioteràpia i 20 de Medicina. A nivell
de postgrau, han passat pels CAP de
Ribes i de Campdevànol, per PADES
i per Urgències 5 residents de Medicina Familiar i Comunitària de la Universitat de Barcelona.
D’altra banda, pel que fa a auxiliars,
s’ha col·laborat amb l’IES La Garrotxa, acollint a 5 auxiliars d’Infermeria i
a 1 tècnic de laboratori. A part de formació sanitària, també s’ha realitzat
formació de personal administratiu.
En aquest cas, han estat dos estudiants de l’IES Abat Oliba de Ripoll.

Es prepara un nou espectacle per recollir fons per a La Marató de TV3 de
2016
Un any més, des de l’Hospital de Campdevànol s’organitzarà
un espectacle per recollir diners i donar-los a la Marató de
TV3. En aquesta ocasió, s’ha triat la temàtica d’Eurovisió,
fet pel qual l’actuació portarà el títol d’”Hospivisió”.
L’espectacle està obert a tothom que hi vulgui col·laborar
amb algun tipus d’intervenció.
Tots aquells que hi vulguin participar poden posar-se en
contacte amb l’equip de comunicació del Centre, des d’on
es coordina l’organització de l’esdeveniment. La idea és
que totes les actuacions tinguin alguna cosa a veure amb
Eurovisió, ja sigui playback, ball, imitacions, etc. Però totes
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les propostes seran benvingudes. Encara no s’ha definit
la data de l’actuació, però es preveu que sigui al mes de
novembre. Properament s’informarà del dia concret.
Des de l’equip de comunicació s’anima tots els treballadors
de l’Hospital a participar-hi i a formar part d’una iniciativa tan
destacada com La Marató de TV3, que any rere any treballa
per destinar recursos a la investigació. Concretament, en
aquesta edició, els fons obtinguts s’adreçaran a la recerca
en el camp de l’ictus i les lesions medul·lars i cerebrals
traumàtiques.

Trobada de l’Aliança dels 4
Gats
El centres que integren l’Aliança dels 4 Gats
–l’Hospital Sant Rafael, Plató, de Mollet i de Campdevànol– van celebrar una trobada el passat 26
de febrer. A la sessió, cada una de les entitats
va presentar una experiència pràctica. Concretament, es van donar a conèixer el Projecte EGAM’s
de l’Hospital Plató, el consentiment informat amb
signatura electrònica de l’Hospital de Campdevànol, els 5 anys d’expansió de l’Hospital de Mollet
i la implantació del Projecte Essencial a Hospital
Sant Rafael.

Chikako Taketani, artista de
portada
La portada d’aquest número d’HOSCAMP.COMunic@ va ser elaborada per Chikako Taketani
(1963-2013) i ha estat cedida pel seu marit. Taketani va néixer a Kyoto i va estudiar Belles Arts al
Japó, on va començar la seva trajectòria com a
pintora. Després de visitar els Estats Units, Mali,
Corea i França, un viatge a Espanya la va portar a
Catalunya –Ripoll–, on es va establir i va treballar
des del 2003.
Des de llavors, va fer diverses exposicions individuals i en parella, amb el seu espòs i també artista
ripollès Domenèc Batalla, amb qui va compartir
estudi i vila. Va fer exposicions a Camprodon, Ribes de Freser, Barcelona, a la vall de Núria, Olot,
Girona, Montesquiu, Vic, Campelles, Ripoll, Manlleu, així com a Kyoto i a Costa Rica.
La seva obra, que està formada per composicions
imaginatives i lliures que s’aproximen a l’abstracció, també va ser seleccionada per la Biennal d’Art
de Girona (2006-2008) i per al Premi Honda de
Pintura de la Garriga (2006). Actualment hi ha una
exposició seva a Les Bernardes de Salt.
NOTÍCIES
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L’Equip Pediàtric Territorial del Ripollès
realitza més de 14.500 visites el primer
any de funcionament
L’Institut Català de la Salut (ICS) i l’Hospital de Campdevànol van
crear el juny de 2014 un equip únic, format per cinc pediatres, per
donar servei a tots els nens i nenes de la comarca del Ripollès, un
total de 3.520 infants d’edats compreses entre els 0 i els 15 anys.
Amb aquest plantejament va néixer l’Equip Pediàtric Territorial del
Ripollès (EPT), que dóna assistència tant des de l’atenció primària
com de l’hospitalària, amb l’objectiu de millorar la continuïtat assistencial del pacient i d’apropar l’assistència a l’entorn natural del
nen, a la seva comunitat, per garantir en tot moment que sigui una
atenció pediàtrica eficient i de qualitat. En el seu primer any de funcionament, l’EPT del Ripollès ha realitzat 14.536 visites ambulatòries: 9.453 visites a l’ABS Ripoll-Sant Joan, 2.147 visites a l’ABS de
Camprodon i 2.936 visites a l’ABS de Ribes-Campdevànol.
L’EPT atén la població de referència de les àrees bàsiques de salut
de Ripoll, Camprodon (ambdues de l’ICS) i de l’ABS de Ribes de
Freser-Campdevànol (de la Fundació Hospital de Campdevànol), a
més de l’hospital comarcal. Així doncs, hi ha consultes de Pediatria
als CAP del territori i al consultori local de Sant Joan de les Abadesses.

Cicle de tallers de l’Oncolliga i
l’Hospital per a pacients amb càncer
de mama
La Fundació Oncolliga Girona i l’Hospital de Campdevànol organitzen un cicle de xerrades-tallers per a pacients afectades de càncer
de mama, que es realitza al Centre durant el primer semestre del
2016. L’objectiu de les sessions és augmentar el grau de benestar
de les pacients i oferir-los informació, eines de gestió emocional i,
en resum, que puguin disposar d’un espai on poder resoldre dubtes per poder millorar la seva qualitat de vida.
El cicle inclou cinc sessions, a les quals es tracten aspectes d’interès
relacionats amb la malaltia, com la prevenció del limfedema, temes
de caràcter nutricional i també altres com la convivència amb el
càncer, la gestió de les emocions o la relaxació i la meditació. El
cicle compta amb la participació de diversos professionals per
poder donar resposta a aquesta àmplia temàtica, entre els quals hi
ha psicòlegs, oncòlegs, fisioterapeutes, nutricionistes, etc.
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El servei d’Infermeria
L’evolució de la tasca de les infermeres a l’Hospital de Campdevànol

Durant 65 anys de la història de
l’Hospital de Campdevànol, la cura
dels malalts va estar realitzada per
religioses. A partir del 15 d’agost de
1921, el Patronat del Centre va decidir que les Germanes Josefines de la
Caritat, amb seu a Vic, es fessin càrrec d’atendre els malalts de l’Hospital
i els que estaven a les seves cases.
Aquesta comunitat estava integrada
per la superiora Guadalupe Mir i per
tres germanes més.
La feina era extremadament dura i hi
van renunciar. Al seu lloc, van venir
les Siervas de la Pasión de Barcelona, que també es van trobar amb les
mateixes condicions i van optar per
marxar a mitjan 1932. Una situació
semblant passà amb les religioses
que van arribar després, les Germa-

Durant molts anys,
les monges es van
encarregar de cuidar
els malalts
de l’Hospital
18 HOSCAMP.COMunic@ | Abril 2016

nes Dominiques de l’Anunciata de
Vic, que van creure que no els corresponia a elles realitzar les tasques
de cuidar els malalts i fer feines a les
cases particulars, i també van marxar
l’agost de 1933.

rec de nou de l’assistència dels malalts, activitat que van desenvolupar
durant quinze anys, fins que, a finals
de la dècada dels quaranta, també
van marxar. Per aquest motiu, l’Hospital va romandre tancat gairebé un any.

Davant de totes aquestes anades
i vingudes, l’any 1934, l’alcalde de
Campdevànol, Joan Fàbregas, va
pensar que seria bona idea contractar
infermeres professionals per realitzar
la feina que, fins aleshores, havien desenvolupat diferents ordes religioses.
Però aquesta idea no va tirar endavant i, l’abril d’aquell mateix any, es
van contractar els serveis de les religioses Franciscanes de la Immaculada, conegudes popularment com “les
mallorquines”. Aquestes germanes, a
més d’atendre l’Hospital, van obrir, al
mateix Centre, una guarderia per als
nens que encara no tenien edat per
anar a l’escola.

El Centre va tornar a obrir les seves
portes el 1950, amb la col·laboració
de les Germanes Carmelites de Sant
Josep, que van estar a la Institució fins
al 16 de setembre de 1986. Molts dels
treballadors actuals de l’Entitat encara
les recorden: Sor Bernarda, qui era la
bondat personificada; Sor Rosario, qui
va posar a to a totes; Sor Margarita,
Sor Paquita, Sor Josefina, Sor Felipa,
Sor Consuelo, Sor Inés, etc.

Mentre va durar la Guerra Civil, del
1936 al 1939, l’Hospital va funcionar
com un hospital militar. El 1939, les
monges mallorquines es van fer càr-

Arriben les primeres
infermeres
Les primeres infermeres que es van
contractar a l’Hospital de Campdevànol van ser Empar Sellés, qui treballava al torn del matí, i Elena Foncillas,
al torn de tarda. La nit estava coberta
per les monges Sor Felipa i Sor Consolación. A quiròfan hi havia Sor Margarita i Sor Paquita.

Reportatge

Imatge de les religioses, el 1985
A partir de les 19 h, que era l’hora en
què les monges marxaven a resar, les
radiografies o si havia alguna cesària
eren cobertes per Elena Foncillas. El
1983 es va contractar Núria Palmerola i Montserrat Díaz per cobrir el torn
de nit, una cada nit.
Fins aleshores, l’Hospital estava format per una sola unitat però, coincidint
amb la introducció de la nova unitat
d’hospitalització, es van incorporar, de
manera esglaonada, altres infermeres:
Dolors Martínez, Núria Cuesta, Dolors
Rica, Chelo Jorge, Gloria Pont, Susana Lasalle i Elisabeth Morera.
Pel que fa a auxiliars d’Infermeria, la
primera va ser Dolors Subirana, que
feia torn partit perquè vivia a l’Hospital. Més tard, van començar Montserrat Garcia, Montserrat Areñas i Beli
Silva. De llevadores hi havia la Carme
Orriols, que era la llevadora del poble.
Però la primera llevadora contractada
per l’Hospital va ser la Gràcia Poblet.
A finals de 1985 i a causa de la nova
ordre d’acreditació, es va crear la fi-

gura de Direcció d’Infermeria, càrrec
que va ser ocupat per Roser Portabella des del 8 de febrer de 1986. La
finalitat d’aquesta posició era reorganitzar el servei d’Infermeria.
Durant 8 mesos, les monges van
conviure amb la nova estructura d’Infermeria. Va ser un període dur, ja que
les germanes es van haver d’ajustar
als torns, igual que feien les infermeres. Sor Margarita es va quedar de
responsable a quiròfan, juntament
amb Gloria Pont i Dolors Subirana.
Sor Paquita era la responsable d’hospitalització al torn del matí, Sor Consolación es va quedar a Urgències i
Sor Felipa s’encarregava de les dietes
i decidia la quantitat de menjar per a
cada pacient segons el que ella creia
convenient.
El fet de treballar per torns i la poca
assertivitat de la superiora Sor Inés
van acabar amb la marxa de les germanes el 16 de febrer de 1986. Això
va provocar que calgués incorporar
noves professionals i que es dugués
a terme una reestructuració.

L’equip d’Infermeria de quiròfan

Les pràctiques de l’època
Mentre les infermeres van conviure
amb les monges, seguint instruccions de les religioses, es guardaven
els fils de sutures dins d’un pot amb
alcohol, igual que les agulles IM i
les xeringues. El fil que feia servir el
Dr. Vaquer per operar es bullia cada
cop abans de començar les operacions i les sondes es netejaven i
es feien bullir en una cassola desprès d’utilitzar-les. Davant això, les
infermeres que hi havia en aquells
moments a l’Hospital feien tot el que
podien per despistar-se i aconseguir
que les sondes se socarrimessin
dins de la cassola, anaven a quiròfan per agafar d’amagat agulles
IM d’un sol ús o perdien els fils de
sutura que havien sobrat. A més, les
infermeres tenien una feina molt determinada: plegar gases i reaprofitar
els guants de quiròfan, es rentaven,
es tapaven els forats que hi haguessin, s’empolsaven i es tornaven a
esterilitzar. Feien una gran feina de
bricolatge.

Abril 2016 | HOSCAMP.COMunic@

19

Reportatge

va una verdadera UCI on el personal
feia torns per estar amb el pacient. A
més, les infermeres atenien urgències
i feien les radiografies.
No hi va haver supervisores fins a
l’any 1987, càrrec que desenvolupà
Mònica Pineda fins al 1990. Al principi
només hi era ella, però, de mica en
mica, n’hi va haver més. Amb Mònica
Pineda es van redactar els diferents
protocols d’infermeria.
Aleshores es va començar a fer formació i jornades, accions en les quals
Infermeria va agafar un paper destacat, igual que en totes les tasques que
fan referència a la cura del pacient. Arran d’una jornada d’Infermeria es va
adoptar el lema “quan ens necessites
sempre hi som!”.
L’equip d’Infermeria actual
Així, Gloria Pont, Elisabet Morera i
Empar Selles van anar a quiròfan. En
aquesta tasca les va ajudar Dolors
Gaja, supervisora de l’Hospital General de Vic, qui anava totes les tardes a
Campdevànol, ja que l’activitat quirúrgica es feia a la tarda. Més tard s’hi van
incorporar Rita Roqué i Àngels Picas.
Amb el pas del temps, a les unitats
d’hospitalització es van canviar les
xeringues de vidre per xeringues
d’un únic ús. També es va substituir el full gran que hi havia a la paret
amb tota la medicació dels pacients
per fulls individualitzats per a cada
malalt. Finalment, va arribar el kàrdex, on s’apuntava tota la medicació de cada persona ingressada, les
atencions d’infermeria, la dieta o el
tipus de sondes que duia el pacient.
Així mateix, es va organitzar tota la
medicació en una petita habitació que
hi havia al segon pis, que era dispen20 HOSCAMP.COMunic@ | Abril 2016

sada per a cada malalt en uns potets
unidosi que es distribuïen cada dia.
Després, la medicació es va posar en
caixetins individualitzats de color verd,
repartida en carros per a cada unitat
d’hospitalització, fins arribar als carros
actuals.
També es va instaurar el passi de torn
i es van anar creant els diferents fulls
d’infermeria a la història clínica, relacionats amb les cures d’infermeria. Incloïen informació com valoració d’ingrés,
escales, alta d’infermeria, full de risc
d’úlceres, gràfica del pacient, balanç
hídric, curs d’infermeria, curs del part,
full del nadó, pla d’actuació d’infermeria, targetes de dietes, full d’infermeria
d’urgències, full de control d’úlceres,
valoració de risc d’úlceres, etc.
El primer carro d’aturades del qual van
disposar les infermeres era un maletí
d’eines, on hi havia tot el necessari. I,
quan hi havia una aturada, es munta-

El treball en equip és cada cop més
important, per això es van crear les figures d’Adjuntes d’Infermeria d’Atenció Especialitzada –càrrec ocupat per
Nuria Gomis–, d’Atenció Sociosanitària –Montserrat López– i d’Atenció
Primària –Mireia Zarco–. Al mateix
temps es van nomenar diferents supervisores.
El 2008, amb la informatització de la
Història Clínica, Infermeria va fer un
salt molt gran, ja que aquesta informatització va permetre unificar les
maneres de desenvolupar la feina.
És difícil explicar tot el que ha viscut
Infermeria, però el que està clar és
que les persones que en formen part
se senten orgulloses de ser qui són,
de la tasca que han desenvolupat i de
fins a on han arribat.
Aquest reportatge ha estat escrit
gràcies a la col·laboració de Roser
Portabella, directora d’Infermeria.

Col·laboració Externa

El Rotary Club del Ripollès i la seva
implicació en el Programa de prevenció
del càncer de còlon i recte

E

n moments en els quals sembla que es vulgui exacerbar l’individualisme per davant de certs valors de
sentit col·lectiu, voldríem aprofitar aquest espai que
ens cedeix aquesta noble institució per fer palesa la dimensió d’un projecte que, tot i que desconegut per a uns,
no deixa de donar mostres contínues d’uns importants valors de solidaritat interpersonal i intercomunitària dignes de
mencionar.
I és en aquest sentit de positivitat col·lectiva i de valors
humanistes que creiem que, com a comarca, hem donat
mostres clares, una vegada més, d’una voluntat inequívoca de comunitat i solidaritat alhora.
Us parlem del darrer projecte en el qual ha participat el Rotary Club del Ripollès. Es tracta de la campanya “Prevenció del càncer de còlon i recte”, per a persones d’entre 50
i 69 anys, que en aquests moments s’està desenvolupant
a bona part de les poblacions del Ripollès.
Recordem que, seguint les directrius europees, la Generalitat de Catalunya va promoure la creació d’un programa
de detecció precoç o cribratge de càncer de còlon i recte. Aquest programa, tot i preveure’s en un àmbit d’abast
nacional, va topar amb una realitat imperant: la manca
de finançament. Aquest fet, i la més que evident previsió
d’implantació inicial a comarques amb índexs poblacionals
més elevats, va comportar que certs moviments o organitzacions derivades d’una societat civil organitzada prenguessin la determinació de col·laborar en el projecte de
forma activa i directa.
Els motius d’aquesta mobilització eren clars. Actualment,
el càncer de còlon i recte, malauradament, és el que té
més incidència en la població i el que té un índex més
elevat de mortalitat. Ara bé, és cert que si es detecta en un
estat primari, la possibilitat de cura augmenta de forma exponencial. D’aquí la importància del programa de cribratge
i la seva implantació immediata.
Fou en aquest àmbit, el d’un projecte de servei d’aquestes
característiques plenament identificat amb els objectius
del Rotary Internacional, on alguns companys van veure
la possibilitat d’experimentar amb un nou sentit de cooperació entre comarques veïnes. Aquestes comarques tenen diverses realitats però compten amb un denominador
comú: la voluntat específica dels respectius clubs de prestar un servei directe i immediat a llurs comunitats.

Així doncs, essent el programa
d’abast supracomarcal, se’n va
preveure la projecció integrant
alhora les tres comarques veïnes:
Osona, la Garrotxa i el Ripollès.
Tot i pertànyer a dues regions sanitàries
del CatSalut –la de la Catalunya Central i la de Girona–,
la bona predisposició i interrelació per part dels hospitals
de les tres comarques: el Consorci Hospitalari de Vic, la
Fundació Hospital Sant Jaume d’Olot i la Fundació Hospital de Campdevànol, juntament amb la voluntat integradora i instigadora del CatSalut, permeteren des d’un inici
comptar amb una capacitat generadora de complicitats,
imprescindible per a la consecució de grans projectes,
com és el que ens ocupa.
En el cas de casa nostra, els Rotaris ripollesos prenguérem la iniciativa mitjançant l’organització d’un Sopar Solidari, on la totalitat de la societat ripollesa mostrà clarament
aquella voluntat a l’inici esmentada de solidaritat interpersonal i intercomunitària. Més de 300 persones i una important representació del teixit empresarial de la comarca contribuïren directament a aconseguir part del capital
necessari per al finançament del projecte, en una clara
mostra de mobilització social envers un projecte comú, en
aquest cas, de lluita contra una malaltia que afecta tota la
població.
Els companys dels altres dos Clubs Rotaris, de Vic-Osona
i Olot-Garrotxa, també organitzaren diversos actes amb la
mateixa voluntat. I ambdós van rebre la mateixa resposta:
participació massiva als actes organitzats i, sobretot, solidaritat, confiança i grans dosis de complicitat, imprescindibles per a un projecte d’aquesta magnitud.
Sentim-nos, doncs, tots plegats, orgullosos de la bona fi
del projecte, essent aquest un clar exponent de la mobilització de la societat civil. No es pot oblidar, però, que ara
falta la tasca més feixuga: recordar, cadascú de nosaltres,
la necessitat de participar en el programa –que s’inicia
amb una senzilla anàlisi–, seguint els protocols marcats
per la comunitat mèdica.
Novament, us necessitem.
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BLOC SOCIAL
Jubilacions
En els darrers mesos s’han jubilat Pepi Barragan i Loli Cedillo.

Premis Fidelització 2016
Al llarg de l’any 2016 es donaran els Premis
de Fidelització a:
•
•
•
•

Montse Pujol Gil
Marta Galí Barba
Octavio Bosch Fernández
Teresa Picola Rodellas.

Qui és qui?
Saps qui és qui? Entra a Minerva Expressa’t i fes les teves aportacions comentant el
personatge amagat.

Solucions del
número anterior

Núria Jiménez
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Josep M. Boixader

L A

R EC E P TA

B R E U S

Ingredients
• 4 porcions de llom de
bacallà
• 3 porros
• 1 ceba mitjana
• 2 grans d’all
• 200 g de tomàquet natural
• 150 g de prunes seques

5 MINUTS AMB...

Vols saber quines són les
aficions dels companys de
l’Hospital? Entra a Minerva
Expressa’t i llegeix les noves entrevistes dels “5 minuts amb...”,
a través de les quals podràs
conèixer millor a Montgrony
Baldellou, Carme Mena, Jesús
Muñiz, Pere Garcia, Maria Rosa
Perearnau, Roser Portabella,
Rita Roque, Gervasi Hostench i
Josep Canalies.

• 50 g de panses
• Un grapat de pinyons
• ¼ de litre de vi ranci
• Farina
• Oli d’oliva verge extra i sal

BACALLÀ MACERAT AMB VI RANCI
I FRUITA DESSECADA
MARI HIRALDO		

PREPARACIÓ:

1 Arrebossem els trossos de bacallà amb la farina i els fregim
en oli d’oliva verge extra ben calent.
2 En una cassola, a part, sofregim els porros i la ceba tallats
en trossos petits, a foc lent, amb una mica d’oli i sal. Més
tard, hi afegim l’all tallat a trossets petits. Ho deixem coure
uns minuts amb la cassola tapada.
3 Quan les verdures estiguin bastant cuites, hi afegirem el
tomàquet –que prèviament haurem sofregit– i ho deixarem
coure uns minuts més perquè els sabors es vagin barrejant.
4 En una altra cassola, posarem a escalfar el vi ranci amb la
fruita dessecada i els pinyons. Ho deixarem coure uns 5 o 7
minuts per tal que el vi es vagi reduint.
5 Per finalitzar, col·locarem el bacallà a la cassola del sofregit
i li afegirem per sobre la reducció del vi amb la fruita dessecada i els pinyons.
6 Deixarem reposar la cassola entre 24 i 48 hores abans de
menjar perquè el plat agafi la textura i el sabor que desitgem.

Bon profit!

ACTIVITATS NADALENQUES PER ALS PACIENTS
DEL SOCIOSANITARI
Des de l’Hospital es van organitzar diverses iniciatives perquè
els usuaris del Sociosanitari i de
l’Hospital de Dia celebressin el
Nadal. L’objectiu és que els pacients surtin de la rutina i facin
activitats lúdiques. Per exemple,
es van organitzar sessions per
elaborar postals de Nadal amb
els nens de cinquè de primària
de l’Escola Pirineu. També hi
va haver una trobada al Centre Cívic amb els alumnes de
la Llar d’Infants Els Barrufets
i cantades de nadales amb la
Coral de Camprodon i els nens
de catequesi de Campdevànol.
D’altra banda, els usuaris van
poder veure l’obra dels Pastorets i la representació de Nadal,
a més de cagar el Tió, celebrar
les campanades de Cap d’Any
o rebre la visita dels Reis Mags
d’Orient.
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RETALLS D’HISTÒRIA

Els inicis de la informàtica a l’Hospital
EL PRIMER ORDINADOR PERSONAL
VA ARRIBAR AL CENTRE EL 1989

L

’Hospital de Campdevànol va incorporar els primers serveis d’informàtica com un servei extern
l’any 1985. Des d’aleshores, el nivell
d’informatització ha viscut una gran
evolució. Fins al 1989 es va comptar
amb un proveïdor de Ripoll, en Jordi
Vaquer, per tot allò que feia referència
als processos de facturació i comptabilitat. Més tard, es va contractar l’Empresa IRSA (Informàtica del Ripollès), fet
que va permetre ampliar els serveis per
a nòmines i comptabilitat.
El primer ordinador personal va arribar
al Centre el 1989 i va servir per informatitzar el Departament de Comptabilitat.
El cost d’un PC en aquella època era
de més de 3.000€. El 1990 es van adquirir dos PC més, que es van instal·lar
a la recepció, i es va desenvolupar un
programa específic amb programació
“Basic” per començar a introduir les
primeres dades administratives sobre
els pacients atesos. Aquell mateix any
es va iniciar l’adaptació d’un programa
de gestió sanitària, que va ser la primera base corporativa de l’Hospital, desenvolupada amb programació pròpia
d’IBM (RPG II).
El 1991 es va començar a instal·lar una
xarxa de cablejat mixta i es va comprar
un servidor IBM S/36, 6 terminals IBM
de pantalla verda, 4 PC connectats
amb sistema operatiu Windows 3.1 i
un software d’emulació IBM. Tres anys
després, es va contractar el primer informàtic al Centre i es va substituir el
servidor per un de nivell superior. Això
va suposar un cost de 6.633.540 pessetes, és a dir, gairebé 40.000 euros.
Així mateix, es va actualitzar el programari i es va anar incrementant la xarxa
per introduir la informatització a altres
departaments i serveis.
Pel que fa a Atenció Primària, el 1999
es va implantar el primer software per
gestionar la història clínica de pacients
als CAP de Ribes de Freser i Campdevànol. En aquells moments també es
va canviar el servidor de l’Hospital per

poder donar resposta a l’increment del
nombre d’usuaris de la Institució. Aleshores, es van adquirir nous servidors,
que van permetre gestionar documents,
tenir accés a Internet, disposar de correu electrònic, més seguretat, antivirus i
nous productes d’ofimàtica de l’entorn
de Microsoft.
Posteriorment, es va dur a terme la informatització del laboratori amb la xarxa
de l’ICS, gràcies a un acord amb l’Hospital Dr. Josep Trueta l’any 2000. Més
tard, el 2005, es va contractar un segon
informàtic i, aprofitant les obres d’ampliació del Centre, es va renovar tota la
xarxa informàtica amb un nou cablejat RG-45 homologat i certificat amb
categoria 6. En aquells moments, les
comunicacions havien millorat, hi havia
ADSL, i es va apostar per la unificació
de les bases de dades dels centres de
primària en una única base, centralitzada a l’Hospital. Així mateix, es va iniciar
un procés de consolidació dels números d’història clínica entre les diferents
bases de dades. Un any després, es
van començar les tasques de gestió per
processos, per analitzar els diferents
processos assistencials, i d’adaptació
del software Chaman a les necessitats
de l’Entitat.

Un dels fets més destacats va tenir lloc
el desembre de 2007, quan es va iniciar la implantació de la història clínica
electrònica mitjançant el software Chaman –primer, a l’Hospital i, després, a
AP–. Aquest punt marca la transformació informàtica del Centre, que és
exponencial i inclou tant la implantació
de hardware com software i comunicacions. Aquell mateix any es van informatitzar els consultoris locals d’atenció
primària. Mica en mica es van anar incorporant al registre electrònic les urgències, farmàcia, imatge digital, curs
clínic, etc. en una revolució constant
fins a data d’avui.
Al juny de 2009, atenció primària va
començar a utilitzar Chaman, després
d’haver migrat totes les dades d’OMIAP
al nou sistema. Igual que a l’Hospital,
l’evolució de la història clínica electrònica a AP ha estat constant. Actualment,
tant a l’Hospital com a Primària, la totalitat de la història clínica de pacients és
electrònica i el moviment d’històries en
paper és zero. A més, el servei d’Informàtica consta de tres tècnics, es disposa de 42 servidors i es compta amb
un emmagatzematge total de més de 9
terabytes (9.000 GB).
Primer servidor IBM

