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[editorial]
Lhivern és, sens dubte, lèpoca més complexa en una institució
sanitària com la nostra. A lHospital de Sabadell, Urgències i
Emergències són els àmbits que, fins ara, han patit més lincrement
de pacients propi daquests mesos. No en va recordem que encara
som el servei durgències de Catalunya que atén més persones al llarg
de lany, amb una mitjana de 500 pacients diaris.
Enguany, i a banda de lactivació dels recursos del Pla Integral
dUrgències de Catalunya (PIUC) del Servei Català de la Salut
(CatSalut), a lHospital de Sabadell hem obert una nova sala dobservació
que està contribuint a millorar, de manera notable, el confort de molts
pacients pendents de diagnòstic o dingrés i que abans havien desperar
en un passadís dEmergències, per manca despai. No obstant això és
només un primer resultat de la millora assistencial que esperem amb
la consolidació, a la propera tardor, de la unificació durgències i
emergències.
Com sempre, però, els professionals fan rutllar lengranatge daquests
dispositius, les 24 hores del dia els 365 dies de lany. Vagi per endavant
el reconeixement a tots aquells que, amb la seva paciència i
professionalitat, fan possible la convivència de lassistència i les obres
que shan de continuar realitzant durant els propers mesos, per contribuir a consolidar aquesta millora per a tots. Podem dir que hem
passat un hivern millor que els dels darrers anys i ara donem la
benvinguda a la primavera.

Helena Ris
Directora General
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[notíciesde lacorporació]
Nous nomenaments per a la direcció de CatSalut
i per a la gerència de lInstitut Català de la Salut (ICS)
Enric Mangas i Josep Ganduxé prenen el relleu a Josep Prat i Alícia Granados
El Govern de la Generalitat va aprovar, el passat gener, els nomenaments
dEnric Mangas, com a nou director del Servei Català de la Salut (CatSalut)
i de Josep Ganduxé, com a nou gerent de lInstitut Català de la Salut (ICS).
Amb aquests nomenaments, Mangas i Ganduxé prenen el relleu,
respectivament, a Josep Prat i Alícia Granados.
Es dóna la circumstància que el nou director de CatSalut és membre del
Consell de Govern de la nostra institució des de labril de 2001, data en què
va deixar de ser gerent de coordinació dempreses públiques i consorcis del
Servei Català de la Salut. En el moment de ser nomenat per al càrrec actual
era director general de Règim Econòmic de la Seguretat Social.

Montserrat Montaña, nova
directora dInfermeria Corporativa

El passat 15 de gener es va incorporar a la nostra institució Montserrat
Montaña, que des de llavors ocupa la nova plaça de Direcció
dInfermeria Corporativa. Montaña prové de la Fundació Sanitària dIgualada
(Anoia) , on ha passat 14 anys, 10 dels quals ha exercit tasques de gestió. En
aquestes primeres setmanes, ja ha mantingut un primer contacte amb tots
els centres de la Corporació.

El nou director de lInstitut Català de la Salut ocupava, des de
1996, la gerència de lHospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, on també va ser director mèdic durant els set anys anteriors.
Durant letapa professional compresa entre els anys 1984 i
1985 va estar lligat a la nostra ciutat, com a metge de capçalera
interí de lICS de Sabadell.
Daltra banda, la nova tasca professional de Josep Prat és dadjunt
a la presidència dINNOVA grup dempreses municipals, mentre
que Alícia Granados continua a lICS com a presidenta del
Consell General i del Consell de Direcció daquesta institució.

Joan Antoni Gallego,
nou director dEconomia,
Finances i Patrimoni

Joan Antoni Gallego ocupa, des del passat 27 de gener, la
Direcció dEconomia, Finances i Patrimoni de la Corporació.
Abans de la seva arribada a la nostra institució Gallego va exercir,
en el sector sanitari, com a director dEconomia i Finances de
lInstitut Municipal dAssistència Sanitària (IMAS), durant cinc
anys. Anteriorment també havia estat, al llarg daltres cinc anys,
director administratiu de lHospital del Mar de Barcelona.
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Onze empreses opten al projecte arquitectònic
dampliació de lHospital de Sabadell - POPT-2
Aquest mes de març està prevista
ladjudicació a un dels candidats
Un total donze empreses shan presentat al concurs públic per
a la realització del projecte de lampliació de lHospital de Sabadell
- Projecte dOrdenació Parc Taulí - 2a fase (POPT-2). El termini
per a la presentació de les propostes es va tancar el 15 de gener
i el dia 31 del mateix mes va tenir lloc lobertura pública de les
ofertes.
Concretament, el contingut dels serveis a contractar són la
redacció de lestudi previ, avantprojecte, projecte bàsic i executiu
i direcció dobres, llicència mediambiental i estudi de seguretat
i salut per a lampliació de diferents edificis que sescaigui, a
més a més de ledificació del que anomenem el nou Santa Fe.
El concurs va sortir per un import de 1.462.378 euros.
Les empreses que opten a la realització daquest projecte són,
majoritàriament, estudis darquitectura i denginyeria de
reconegut prestigi:
> Casa, Consultors i Arquitectes, SL
> G.P.O. Ingeniería, S.A.
> UTE - Humbert Costas Tordera, Manuel Gómez Triviño i A.
Ventura i Associats Serveis dArquitectura Tècnica SL
> Estudi P/S/P Arquitectura
> Laviña - de la Villa Arquitectura, S. L.
> Master S. A. de Ingeniería y Arquitectura
> Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA)
> PB2 Projecte, SL
> Auditorías e Ingenierías, S. A. (Auding)
> UTE - Brullet i Associats, SL Alberto de Pineda
Arquitecto, S. L.
> Joan Pallejà Elías, Arquitecte.

Durant aquest mes sestà fent lestudi de les diferents propostes presentades. S.A.

Durant aquest mes de març sestan avaluant les diferents ofertes per tal
delevar a lòrgan de contractació la proposta dadjudicació. Els resultats
daquesta avaluació sajustaran als següents criteris: preu, mitjans personals
i tècnics, obra projectada i executada no sanitària, obra projectada i executada
sanitària, premis i publicacions.

El calendari previst
Adjudicació del projecte arquitectònic
Març de 2003

Termini delaboració del projecte:
8 mesos

Concurs i adjudicació de les obres:
Primer semestre de 2004

Termini dexecució de les obres:
18 - 24 mesos
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La prevenció de riscos laborals, al VIè Conveni de la XHUP
Amb laprovació del VIè conveni col·lectiu dels hospitals concertats de la
XHUP 2001 a 2005, en matèria de prevenció tots hem guanyat. El nou
conveni aporta alguna cosa més que la simple remissió a la norma legal,
Llei de Prevenció de Riscos Laborals (llei 31/1995, de 8 de novembre) pel
que fa als drets i deures en relació a la prevenció dins de les empreses. Ara
tenim, en el conveni col·lectiu, tot un recull detallat delements pel
desenvolupament daquesta important matèria -prevenció de riscos laboralsdintre del conjunt de les relacions laborals que sestableixen a les normes
convencionals, fruit del pacte i lentesa entre tots els agents que han participat
en la signatura del present conveni.
A mode de síntesi, larticle 68 del conveni vigent estableix:
>
>
>
>

Planificació de lactivitat preventiva.
Metodologia per a lexercici de la funció preventiva.
Avaluació de les condicions de treball.
Participació dels professionals.

Com a novetat més singular trobem que la participació en el Comitè de
Seguretat i Salut és més àmplia, i ara podran participar, en qualitat de
delegat de prevenció i a proposta dels comitès dempresa, professionals amb
una formació mínima -nivell bàsic de prevenció- que estiguin interessats en
aquesta matèria. Daquesta manera es pot apropar més la cultura de la
prevenció a la resta dels professionals de la Institució.
La possibilitat quantificada en un 50% dels delegats de prevenció i la resta de
membres proposats pel Comitè dEmpresa, dentre el conjunt de
professionals, garanteix sempre la participació activa de la representació
legal dels treballadors -delegats de prevenció i membres del Comitè
dEmpresa- ja que en el cas de nombre senars de delegats de Prevenció,
hauran de ser-hi la meitat més un.
Més enllà dels diferents assumptes dels comitès dempresa, també
destaquem la ferma voluntat dels signants del conveni perquè es desenvolupi en el si de les institucions una veritable política preventiva que
tingui com a objectiu millorar les condicions de treball dels professionals i
incrementar el seu confort. Tot això en el marc del binomi necessitats /
possibilitats. I és aquí on té més sentit la participació activa de tots plegats, en
el marc del Comitè de Seguretat i Salut que, independentment de la seva
composició, ha de debatre aquelles condicions de treball inadequa-

des, fent propostes de millora i prioritzant-les en les diferents
necessitats de cada moment.
Actualment, la Corporació compta amb un Servei de Prevenció
Propi Mancomunat que dóna resposta a la CSPT, a la UDIAT i
a Serveis dAtenció Primària Parc Taulí. Sabadell Gent Gran
Centre de Serveis i la Fundació Parc Taulí -aquesta darrera en
fase prèvia- tenen un servei de prevenció aliè tenint en compte
la naturalesa dels seus serveis. Des del Servei de Prevenció,
però, es dóna el suport corresponent a fi de garantir una gestió
de la prevenció per a tota la Corporació i els seus professionals.
El Servei de Prevenció i tots els seus tècnics que lintegren
estan a la vostra disposició per a qualsevol assumpte del vostre
interès respecte aquesta matèria.
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[notíciesdelscentresdelacorporació]
Hospital
de Sabadell
El 2002 es registra un notable increment de cirurgia
sense ingrés i dassistències en hospitals de dia

Pel que fa a lactivitat dels hospitals de dia, el 2002 es van
realitzar un total de 17.685 assistències, aproximadament un
increment del 18% respecte lexercici anterior. Un dels factors
que han contribuït a aquest increment ha estat la posada en
marxa de lHospital de Dia dEndocrinologia, que sha sumat als
altres dos hospitals de dia en funcionament des danys anteriors.
Lhospital de dia és una alternativa als dispositius convencionals

Evolució de lactivitat quirúrgica 2001-2002

per apropar lassistència al ciutadà en règim ambulatori. Els pacients arriben
a partir de les 8 del matí i marxen entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre a casa
seva evitant, daquesta manera i en molts dels casos, el seu ingrés hospitalari.
Un altre dispositiu orientat a cercar mesures deficiència per tal devitar estades
inadequades són les consultes diagnòstiques, que també han experimentat
un notable increment dactivitat el darrer any. A tall dexemple, la consulta
diagnòstica de Medicina ha incrementat la seva activitat prop dun 35%, passant
datendre 826 pacients el 2001 a 1.109 el 2002. Els diagnòstics més freqüents
realitzats han estat síndrome tòxica, anèmia i patologia hepatodigestiva. La
consulta diagnòstica és un mecanisme per atendre patologia greu no urgent,
oferint un servei diagnòstic alternatiu a lhospitalització. La potenciació daquests
dispositius afavoreix la disponibilitat de llits per donar una millor resposta a la
pressió assistencial dEmergències.
URGÈNCIES TRAUMA

Al llarg del 2002, lHospital de Sabadell ha registrat un notable
increment de la cirurgia sense ingrés i de les assistències als
hospitals de dia. És a dir, les activitats per les quals aquest
centre aposta com a alternatives a lhospitalització convencional. En cirurgia ambulatòria, al llarg del darrer any es van
realitzar un total de 6.265 intervencions de cirurgia major sense
ingrés, fet que suposa un increment del 8% respecte les 5.932
realitzades lany 2001. És de destacar que lactivitat quirúrgica
total del 2002 va ser de 15.093 intervencions, resultant una
mitjana de 67 intervencions al dia. A banda daixò, també es van
fer 5.468 intervencions més de cirurgia menor.

Quan a les altes, el 2002 shan realitzat un total de 31.143, fet que
també suposa un lleuger increment de prop dun 2% respecte les
realitzades lany 2001.

Evolució dassistències als hospitals de dia 2001-2002
Hospitals de Dia de lHS:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Endocrinologia
Hepato-Digestiu
Malalties Infeccioses-SIDA
Medicina Interna
Neurologia
Nefrologia
Oncologia i hematologia
Pal·liació
Pediatria
Pneumologia
Reumatologia
Vascular
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Un estudi fet al Taulí revela el poc ús que es fa dInternet
per obtenir informació relacionada amb la salut
Ladveniment de les noves tecnologies de la comunicació i, en concret, dInternet està canviant la manera en què els professionals de la salut
i els usuaris accedeixen a la informació, fet que modifica la manera en què es dispensa i rep latenció sanitària. La Unitat de Diabetis,
Endocrinologia i Nutrició (UDEN) de lHospital de Sabadell ha realitzat un estudi, publicat al Journal of Medical Internet Research, amb
lobjectiu de conèixer les potencialitats i la realitat de laccés a la informació sanitària, especialment en el cas de patologies cròniques com la
diabetis tipus I. Les conclusions han sorprès als propis autors de lestudi per la baixa utilització dInternet que es fa per obtenir informació
relacionada amb la salut.
Lestudi, Evaluation of accessibility and use of new communication technologies
in patients with type 1 diabetes mellitus. J Med Internet Res 2002 Dec;4(3):E16,
publicat al Journal of Medical Internet Research sha realitzat avaluant,
mitjançant entrevistes, laccés i utilització de les noves tecnologies de la
informació per part del pacients amb diabetis tipus 1 controlats a la UDEN.
Es van realitzar un total de 244 entrevistes -115 homes i 129 dones - amb
una edat mitjana de 34 anys. Daquests, 142 pacients (58.2%) disposaven
dordinador personal, 144 (59%) tenien accés a Internet i 96 (39.3%) podien
accedir a Internet des de casa. Daltra banda, només 89 pacients (36.5%)
utilitzaven 1 cop al mes Internet o més. Respecte a la telefonia mòbil, 187
pacients (76.6%) en tenien, 180 (96.3%) lutilitzaven més dun cop a la
setmana i 162 (86.6%) sabien utilitzar el sistema de missatges curts.
Els usuaris dInternet són els més joves, majoritàriament homes i dun
nivell educatiu més elevat. Daquests, només 44 (18% del total dentrevistats)
havia accedit com a mínim un cop a una Web relacionada amb la salut. Les
persones que accedien a Webs de salut també tenien un nivell educatiu més
alt, disposaven amb més frequència daccés a Internet a casa i havien tingut
hipoglucèmies greus amb més frequència.

[BREUS]

També es van avaluar el grau de control metabòlic i les complicacions
secundàries a la diabetis dels pacients entrevistats. Cap daquestes variables
es relacionava amb lús dInternet, ja fos de forma genèrica o orientada a la
informació sanitària. Aquests resultats són similars a altres estudis sobre la
utilització dInternet en la població general a Catalunya i mostren una
utilització sensiblement inferior a la majoria de països europeus.

LHospital de Sabadell, organitzador del 7è Congrés de
lAssociació Catalana de Diabetis. La nostra Unitat de Diabetis,
Endocrinologia i Nutrició (UDEN) està organitzant, conjuntament amb
lAssociació Catalana de Diabetis, el 7è congrés que tindrà lloc els
propers dies 9 i 10 de maig a Bellaterra i que comptarà amb la
participació dexperts de diferents països.

Lestudi sha fet a través de 244 entrevistes a pacients de la UDEN. S.A.

Des del nostre punt de vista sorprén la baixa utilització
dInternet per obtenir informació relacionada amb la salut per
part dun col·lectiu amb una malaltia crònica. Aquests resultats
ens obliguen a reflexionar sobre quin impacte poden tenir les
accions educatives dirigides a aquest grup de pacients mitjançant
la utilització dInternet i, si en cas de voler utilitzar aquestes
eines, calen accions específiques per fomentar la seva utilització.

Nou cap de la Unitat de Cardiologia. El Dr. Antoni Martínez
Rubio ja sha incorporat a lHospital de Sabadell per exercir les
funcions de cap de la Unitat de Cardiologia. Funcionalment, aquest
nou càrrec queda integrat en la direcció clínica de Programes
Poblacionals B.
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Medicina Interna - Atenció Global al Malalt
La missió
En el Centre de Medicina Interna - Atenció Global al Malalt
treballen facultatius i infermeres experts en les àrees de la
Medicina Interna, amb lobjectiu comú de donar una assistència
integral al malalt. La medicina interna sintetitza el coneixement
de les diferents especialitats i permet atendre de forma idònia
el malalt pluripatològic, o el malalt amb símptomes poc definits
i que requereix un abordatge diagnòstic. També hi treballen
professionals experts en malalties infeccioses, en malalties
cròniques prevalents, en pal·liació, en convalescència, en
urgències mèdiques, en hospitalització domiciliària i en
malalties de la immunitat i també facultatius que donen suport
a les complicacions mèdiques del malalt quirúrgic.

Dispositius assistencials
> Medicina Interna dAguts
Hospitalització de Medicina Interna (Edifici Taulí, 30 llits) i Unitat
de suport mèdic al pacient quirúrgic. Consulta externa convencional, diagnòstica, i de malalties autoimmunes.

> Programa assistencial de Malalties Infeccioses
Hospitalització de Malalties Infeccioses (Edifici Taulí, 10 llits).
Hospital de dia dinfeccioses-SIDA. Consultes externes de
malalties infeccioses.

> Unitats del VII Centenari

El Dr. J. Oristrell, director clínic del CMIAGM. S.R.

Algunes dades dactivitat del 2002
> Altes dhospitalització:
Medicina Interna dAguts: 1235 pacients.
Programa de Malalties Infeccioses: 161 pacients.
Patologia crònica, pal·liació i convalescència (Programa Vida als Anys): 1738
pacients.
Estada curta (OET):2570 pacients.
> Urgències: 134.018 pacients.

> Activitat ambulatòria més rellevant:

Unitats de Patologia Crònica Evolucionada, Convalescènciarehabilitació i de Cures Pal·liatives (hospitalització, consulta
externa i hospital de dia)

Primeres visites a consultori: 2533 pacients
Visites a hospital de dia dinfeccioses-SIDA: 2714

> Unitats de suport i connexió de recursos

Hospitalització domiciliària: 325 pacients
UFISS (primeres visites fins novembre): 820 pacients
PADES
UAPOS
Suport als serveis quirúrgics.
Control de la infecció nosocomial.

UFISS (connexió Hospital-Recursos sociosanitaris)
PADES (àrea de suport a la medicina primària per al malalt
fràgil i o pal·liatiu)

> Hospitalització domiciliària
> Urgències i OET (àrea dobservació-estada curta)

> Altres accions destacades:

Els projectes de futur...
Durant el 2003 el Centre de Medicina Interna té previst desenvolupar un Programa datenció al malalt amb Insuficiència Cardíaca-OCFA en
fase pal·liativa, potenciar lhospitalització domiciliària, obrir una consulta externa de Consell al Viatger i una Consulta externa darterioesclerosi precoç. A nivell organitzatiu, el fet més destacable serà la reordenació durgències-emergències.
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UDIAT

Centre Diagnòstic

Sinicia lactivitat de neurointervencionisme
Amb la recent adquisició, per part dUDIAT, de la nova instal·lació
dangiografia rotacional amb reconstrucció tridimensional, la Unitat de
Radiologia Intervencionista (URVI) , juntament amb els serveis de
Neurologia, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Neurocirurgia i
Angiologia i Cirurgia vascular de lHospital de Sabadell han iniciat lactivitat
neurointervencionista per al tractament multidisciplinari de la patologia
vascular cerebral.
La patologia vascular cerebral (isquèmica o hemorràgica) té actualment una
elevada incidència i prevalença amb una important morbimortalitat. Tenint
en compte la seva presentació clínica aguda i de forma sobtada en persones
sanes o asimptomàtiques, cal establir els dispositius sanitaris necessaris per
poder diagnosticar-les precoçment i oferir al pacient el millor tractament
en cada cas.

Lequip de professionals de la URVI, als nous espais. M.A.

Les exploracions angioradiològiques en la patologia vascular cerebral han
pres un gran interès en els darrers anys donat lespectacular desenvolupament de les técniques de radiologia intervencionista en aquest camp pel
tractament de les embòlies i hemorràgies cerebrals. Els bons resultats que

sobtenen amb aquests tractaments impliquen la formació de
grups de treball multidisciplinaris per avaluar les indicacions i resultats en levolució clínica daquestes malalties,
segons les guies de pràctica clínica i protocols terapèutics.

UDIAT porta el RAIM a El Líban

Beirut el passat 14 de febrer. Lesmentada reunió va comptar
amb la presència i participació de les principals autoritats
sanitàries i socials de El Líban, entre les quals el Ministre
dAssumptes Socials i president de la Cambra de Comerç, Asaad
Diab. També van assistir-hi els presidents de la patronal, del Col·legi
de Metges i daltres empreses públiques i privades. És de destacar
que un 80% de lassistència sanitària libanesa és privada.

El Centre dImatge Mêdica Digital (CIMD) dUDIAT ha presentat a Beirut
(El Líban) els productes RAIM, dissenyats en aquest centre de la Corporació
per a la visualització, distribució i arxiu dimatges mèdiques digitals. Aquesta
presentació sha fet a través de la Fundació Indústries de la Informació F2i,
ubicada a Sabadell, que participa en el projecte MEDRESSA II, finançat per
la Unió Europea. Lobjectiu daquest projecte és promoure la introducció
dempreses europees, de diferents sectors, en el mercat dels països del sud
de la mediterrània.
En aquest marc, en làmbit de les noves tecnologies de la informació shan
organitzat una sèrie de reunions, la primera de les quals és la celebrada a

Entre les empreses estrangeres assistents només hi havia tres
europees, Advanced Software Solutions (AST), de Grècia, Caribel Programmazione, dItàlia, i UDIAT. Dels contactes establerts en aquesta reunió sha despertat linterés de tres empreses libaneses, amb les quals shan iniciat converses per arribar
a acords per a la comercialització del RAIM en aquest país.
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Sabadell
Gent Gran
Centre de Serveis

Els apartaments amb serveis:
lalternativa a la residènciasanitari
A Sabadell Gent Gran (SGG) tenim un resposta pensada a
mida de les persones grans que són vàlides per a les activitats
de la vida diària i que volen mantenir una autonomia de vida
personal i social, però amb una seguretat i un tutelatge: els
apartaments amb serveis.
Els apartament amb serveis són habitatges lliures de barreres
arquitectòniques, amb loferta de tota una gamma de serveis
complementaris que cobreixen aquelles necessitats diàries o
assistencials que pugui tenir la persona gran. En destaquem el
Mòdul Assistencial, que inclou un seguiment mèdic de les
malalties cròniques i actuacions de prevenció, i el Mòdul
Complementari, que li permet contractar la neteja de
lapartament, els serveis de bugaderia, compra o bé tenir un
professional cuidador/a que li faci companyia en unes hores
determinades.
El Sr.Josep Gili, al seu apartament, a Sabadell Gent Gran. M.A.

També li oferim la possibilitat desmorzar, dinar i/o sopar en el
restaurant del centre o en el propi apartament i lajudem a
interrelacionar-se amb altres persones grans, perquè la seva
estada sigui més agradable. Tots aquests serveis shan pensat
per facilitar un entorn familiar que afavoreixi la recuperació o el
manteniment de lautonomia personal i social.

graus. En canvi aquí, amb la calefacció, és una altra cosa. A casa meva, per
pujar al bany hi ha escales i és molt incòmode. La veritat és que no mhi
podia estar més temps allà.

A continuació us oferim una breu entrevista amb el Sr. Josep
Gili Torres, que des del passat 5 de novembre ocupa un dels
apartaments amb serveis de Sabadell Gent Gran, i que ens
parla de la seva experiència entre nosaltres.

Per què es va decidir per viure en un apartament i no en una residència?

Com es troba en el centre?

I els serveis complementaris?

Estic com en el rovell de lou: molt bé. Ho tinc tot a mà, localitzat.
A més a més, la gent és molt agradable i atenta. Em trobo molt
a gust.

Estic content amb tots els serveis. El menjar magrada. No sóc tiquis miquis
i, a més a més, em van preguntar allò que magradava per fer-ho al meu
gust. A la taula del dinar som com una família; ens avenim molt, estem
molt bé.I amb el metge que tenim estic molt content. Un dia vaig caure del
llit a la nit i de seguida em van atendre.Tenir el servei de neteja i bugaderia
també és molt còmode, no thas de preocupar de res, tot i que jo tampoc no
embruto molt.

Quin motiu el va fer deixar el seu habitatge?
Casa meva és molt gran i no té condicions. Fa molt de fred. Al
menjador, a les quatre de la tarda, el termòmetre marcava 10

Millor lapartament, perquè aquí sóc molt més independent, em llevo quan
vull... Si em continuo trobant bé no ho canviaria per res. Considero que
estic a casa, com si fos un pis llogat.
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Atenció
Primària
Parc Taulí

Els sistemes dinformació
a lEquip dAtenció Primària Can Rull
Després del primer any i mig de funcionament, lEquip dAtenció
Primària (EAP) Can Rull disposa de tot lequipament i la tecnologia
informàtica necessària per poder desenvolupar el model dAtenció
Primària del Parc Taulí. Cada professional assistencial (metge de
família, pediatre, odontòleg i infermera) disposa, en cada consulta,
dun ordinador connectat en xarxa que permet un accés centralitzat
de la informació dels pacients de Can Rull.
Aquesta connexió en xarxa permet laccés a la història clínica
informatitzada de la Corporació, i es poden consultar visites
programades, visites realitzades, resultats danalítiques i informes
dels especialistes, entre daltres. També permet la visualització
dimatges mèdiques digitalitzades i els informes daquestes proves
fets pels especialistes de la UDIAT.

El programa de gestió INFO33, en context web, ens permet
la gestió totalment informatitzada de la història clínica
integrada amb la resta de serveis. Laccés a la Intranet
Corporativa i el fet que cada professional disposi de correu
electrònic també fa possible la connexió on-line amb els
especialistes dels altres centres de la Corporació, aportant
un treball en equip del qual gaudeixen els usuaris assignats.
Daltra banda, hem posat a disposició de tots els usuaris
ladreça canrull@cspt.es per realitzar consultes als
professionals daquest CAP.
Tot el model de sistemes dinformació i comunicació
dAtenció Primària Parc Taulí està integrat en el projecte
Salut en Xarxa, que permetrà la connexió telemàtica amb
tots i cadascún dels sistemes dinformació dels processos
assistencials de la seva població de referència. En aquest
marc, el CAP Can Rull es manté en connexió amb Serveis
Socials de lAjuntament de Sabadell, lInstitut Català de la
Salut i amb lHospital de Terrassa.

Salut Mental
Parc Taulí

I Seminari Interactiu dAbordatge Integral del pacient Esquizofrènic
El 14 de febrer es va celebrar al Parc Taulí el I Seminari Interactiu
dAbordatge Integral del pacient Esquizofrènic, que tenia per
objectiu aprofundir en una concepció integral de latenció en la
salut mental, en general, i en latenció dels pacients
esquizofrènics en particular. En aquest seminari es va emfasitzar
en les particulars i doloroses vivències daquest tipus de pacients, més
enllà del resultat que les imatges i les proves psicomètriques puguin
aportar. Lesquizofrènia afecta duna manera devastadora el
funcionament psíquic de la persona i la sotmet a un conjunt
dexperiències que ultrapassen allò que el llenguatge humà pot capturar.
És per això que sovint molts professionals tenen dificultats per intuir
lhorror en què viuen les persones afectades.
La desintegració del llenguatge i del pensament, i la desintegració de
la imatge corporal, situen el pacient esquizofrènic en una posició
insostenible. Tanmateix, la presència dun professional (dinfermeria,

treballador social, metge, psicòleg, psiquiatre ...) al costat
del pacient pot esdevenir bàsic per ajudar-lo a suportar
allò que, en realitat, és impossible de suportar.

Alta satisfacció dels assistents
El seminari va acollir professionals dinfermeria
demergències i de psiquiatria, i també daltres institucions, tant de làmbit de salut mental com de latenció
sanitària general. Segons ens han manifestat, el nivell de
satisfacció dels participants ha estat molt elevat , fet que
ens anima a proseguir en aquest format docent que no es
basa tant en la transmissió dun determinat coneixement,
sinó en aconseguir la màxima implicació possible de tots
els professionals. Les nombroses intervencions i
aportacions dels assistents donen compte de lassoliment
daquest objectiu.

[lentrevista]
Manuel Bustos: «La ciutat ha de saber tot allò que sarriba
a fer al Taulí amb els recursos que té»
Està a punt de tancar la seva primera legislatura com a alcalde de Sabadell, coincidint amb el temps que ocupa la
vicepresidència del nostre Consell de Govern. Manuel Bustos reconeix que la seva aproximació al Parc Taulí li ha
fet canviar molt la percepció que tenia abans daquesta institució. Per això, no estalvia elogis per als que hi són ara
i per a tots els que ho han fet possible amb la seva tasca en etapes anteriors. En aquesta entrevista, lalcalde de
Sabadell ens aproxima a la seva visió dalguns dels temes més candents que ens afecten molt directament.

Ja fa tres anys i mig que és alcalde de Sabadell i vicepresident del nostre Consell de Govern. Com ha
canviat en aquest temps la seva visió de la ciutat en general i del Parc Taulí, en concret?
Sobre la ciutat tinc la mateixa visió que tenia abans. La ciutat és la mateixa. Tinc la convicció que moltes coses
shan solucionat i que altres encara estan per resoldre. Sabadell és una ciutat que està abordant el progrés de
manera contínua i això, sens dubte, requereix la nostra dedicació. Però sobre el Taulí sí que ha canviat la meva
visió, i molt. Ara el conec més i he pogut constatar que no té els recursos suficients i necessaris per donar els
serveis que tots desitgem i que creiem que pot donar. I si en aquest moment està oferint molts més serveis
és gràcies a lesforç de la gent, de tot el seu equip humà, que ho està fent possible cada dia. Un esforç que sha
de reconèixer.

«Sempre demanarem més recursos i més esforç
per tenir un hospital més gran i millor»
Què li va sorprendre més daquesta
institució, quan la va començar a conèixer des de dins, com a vicepresident del seu Consell de Govern?
Haig de dir que com a vicepresident
només actuo quan es necessita la
intervenció de lalcalde per algun tema
concret, des del punt de vista de
demanar més inversió, de treballar per
ajudar i col·laborar en els possibles
entrebancs que pugui tenir; perquè hi
ha una presidència, una direcció general, uns directius... que tenen la meva
plena confiança. El que més em va
sorprendre? Això que deia, tot allò que
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sarriba a fer amb el dèficit de recursos que té. Això ho ha de saber la
ciutat, perquè hem destar orgullosos de lhospital que tenim. És una
sort que altres ciutats no tenen. I és daquesta manera gràcies a
aquells que en el seu moment ho van dissenyar i als que, des daquell
moment i fins avui, han treballat perquè ho sigui. Per tant, per a tots
ells, al llarg de la història, aquest reconeixement. Ara, nosaltres hem
de continuar treballant perquè continui oferint els millors serveis.
Per això, sempre demanarem més recursos i més esforç per part del
Govern de Catalunya, per poder tenir un hospital més gran i millor.

«Aquells que diuen que el Taulí és privat
només ho poden estar dient des
de la ignorància o des de la mala fe»
Quin missatge dóna als veïns, i més concretament a la FAV, que
reclamen un segon hospital per Sabadell?
Interpreto que tots plegats demanem més recursos per a la Corporació
Parc Taulí, més llits, que lhospital sigui més gran i que pugui donar
més serveis. És necessari cobrir aquest dèficit de llits i fer-ho ja, amb
lesforç de tothom. Una bona forma serà el nou edifici Santa Fe i cal
que busquem noves propostes i una millor rendibilitat dels hospitals
existents.

Com a alcalde de la ciutat, què li diu als que insisteixen en la idea
del Taulí com a centre privat?
Cal insistir que el Taulí és una institució pública que ofereix assistència
sanitària universal i gratuïta. Ningú que el conegui pot dir el contrari.
Per això penso que aquells que diuen això només ho poden estar
dient des de la ignorància o des de la mala fe. Hem de vetllar i treballar
perquè cada dia ofereixi més i millors serveis per a tothom.

Don creu que sorgeixen les reticències, dalguns sectors, a què
el Parc Taulí pogués gestionar més CAP a la ciutat?

[En 20]

Jo només em remeto als resultats de la recent enquesta de salut que
sha realitzat i que situen el Cap Can Rull, gestionat pel Taulí, com el
segon millor considerat pels ciutadans. Crec que hem de centrar els
nostres esforços en que hi hagi una bona connexió entre els
professionals de latenció primària i latenció hospitalària, perquè està
demostrat que daquesta manera és com sofereix el millor servei als
ciutadans. I amb escreix Can Rull és el millor exemple.

01
03
05
08
10

Un llibre
Una pel·lícula
Una afició
Un plat
Un viatge

Qualsevol daventures o de política
Memorias de África
Anar en bicicleta i passejar
Larròs
Matagalpa

12 Una cançó
15 Un actor
17 Un polític
19 Un repte
20 Un desig

Quina creu que podria ser la millor
aportació de lAjuntament de
Sabadell al Parc Taulí, durant els
propers anys, com a institució de
la qual forma part?
Des de lAjuntament hem contribuït amb Sabadell Gent Gran, fins i
tot econòmicament, perquè fos un
projecte realitzable. Va començar
sent un somni, una proposta i avui
és una realitat que està oferint un
servei a la gent gran de la ciutat...
També hem col·laborat amb la
gestió de tots els serveis externs,
laparcament, la plaça, en el tema
dimpostos... Ara, pel que estem
treballant de manera apassionada
amb el Taulí és pel projecte del Parc
de Salut; sobre com podem donar
aquest salt dels serveis clàssics dun
hospital i començar a introduir
elements de recerca i investigació
envers la salut, per millorar la
qualitat de vida dels ciutadans. En
aquest sentit, ara la col·laboració és
més estreta que abans, perquè a
més a més tenim un compromís
per impulsar el projecte Gran Via
Digital en el qual el Taulí, juntament
amb les universitats, lABB i la Biblioteca formarà tot un eix on, sens
dubte, serà una peça protagonista.
Aquesta és la millor manera que
hem trobat per fer més intensa la
nostra col·laboració. Per fer més coses i fer-les millor.

Com està aquest projecte?
En aquest moment el Comissionat
que vam nomenar, el Dr. Pere
Monràs, ja ha acabat el seu treball
de diagnosi de tot el tema de Gran

Paraules damor
Imanol Arias
Felipe González
Treballar perquè SBD sigui cada dia millor
La màxima felicitat per a tothom

Via Digital i ja sestan posant en ordre totes aquestes propostes.
Molt aviat algunes ja seran realitzables. Hi ha un problema
urbanístic, ledifici on sha dacabar de fer els projectes per acollir
els serveis del Parc de Salut. Però segurament alguns daquests
projectes, provisionalment, aniran en un altre edifici. Per tant,
està en vies de començar a ser una realitat. No hem de tenir
pressa. Si hem après alguna cosa és que tot té el seu temps de
maduració, el seu temps per projectar-lo i el seu temps per ferho realitat. En projectes com la UDIAT van estar tres anys
treballant la proposta i cinc fent-la. LEix Macià es va començar
el 1983 i encara avui no està acabat. Fa poc inauguravem la
Torre Millenium i encara queden dues peces més, el Palau de
Congressos i una altra torre al costat del Paddock. I el Parc
Catalunya el vam acabar lany passat. Per tant, tot té un procés
de maduració...

Però, sincerament, què creu que passarà a les urnes?
Per sort, i aquesta és la grandesa de la democràcia, això està en mans de la
gent. Hi ha enquestes, travesses, pensaments, desitjos...alguna enquesta
que sha publicat fins i tot sense saber qui la va fer... La veritat és que el que
diuen les enquestes no em preocupa. Estic molt tranquil perquè hem fet
tot el que hem pogut fer i de la millor manera possible. Quan hem comès
algun error, lhem reconegut i, fins i tot, hem demanat disculpes.

Si el PSC guanya per majoria absoluta, tornarà a reproduir el model de
coalició actual?
I si és possible amb més gent... amb més grups que vulguin participar-hi. La
meva proposta és que hi ha feina per a tots els que vulguin treballar. Sempre
amb la condició que el govern actual ha posat per damunt de tot: que els
temes de la ciutat estan per sobre dels legítims interessos polítics de cadascú.

« A lAjuntament hi ha feina
per a tots els que vulguin treballar»
Des de la seva visió, quina és lassignatura pendent de
Sabadell amb la gent gran?
Assignatura pendent no ho sé, sí tenim un deute pendent des
de sempre amb la gent gran. Nosaltres hem heretat una ciutat
i una societat que ells han fet possible i, per tant, crec que els
hem de tornar alguna cosa per agrair-los aquest esforç. Per això
hem de continuar treballant per oferir-los nous serveis. Des
del govern de lAjuntament estem fent 101 habitatges tutelats
a Sant Oleguer i també un gran esforç amb latenció domiciliària,
amb les colònies, el programa Cuidam, el programa de
voluntariat... i tota una sèrie daccions orientades a tota la nostra
gent gran i de suport a les entitats. Tot això forma part daquest
reconeixement que la ciutat ha de tenir amb la seva gent gran,
perquè si som el que som és perquè alguna vegada ells ho han
fet possible. Per tant, jo crec que no tenim una assignatura
pendent, sinó un deute que hem de tornar dintre de les nostres
possibilitats.

Lalcalde de Sabadell, Manuel Bustos. Fotografies: JUANMA PELÁEZ

En quin punt estan aquests pisos tutelats que es fan des
de lAjuntament?
Estan molt avançats. Ja hem cobert aigües i estem fent els
tancaments exteriors. Les primeres visites dobres les podríem
començar daquí a un mes. Crec que en un parell de mesos o
tres podrem començar a fer loferta i lestudi de les persones
que hi poden accedir. Volem que la gestió la porti una institució
especialitzada, perquè des de lAjuntament ho fem i ho
impulsem, però algú altre ho ha de gestionar. Estem en procés
de valorar com fem aquesta oferta per garantir que sigui un
servei com nosaltres volem.

Això vol dir que hi ha possibilitats que la propera legislatura es
mantingui lactual regidor de Sanitat, de CiU?
Això és molt dir, però si ell té aquesta voluntat i depèn de mi personalment,
jo crec que sí. Crec que ho ha fet molt bé, que ha fet una bona tasca i si no
ho ha fet més bé no el podem culpabilitzar, perquè no som els ajuntaments
qui tenim competències en salut, les té la Generalitat i, per tant, hem de
fer que la Generalitat inverteixi més en la Corporació Sanitària Parc Taulí i
en atenció primària i que, per tant, totes les línies sanitàries estiguin ben
dotades econòmicament per poder oferir el millor servei. SANDRA ÀLVARO
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[què sabem de...?]
Què sabem de la tuberculosi pulmonar?
El 24 de març se celebra el Dia Mundial de la Tuberculosi.
Actualment es tracten al nostre hospital 70 pacients amb aquesta malaltia.
El 24 de març és la data escollida en honor a Robert Koch, que el mateix dia de lany 1882 va fer una conferència a Berlín on va mostrar
lexistència del bacil responsable de totes les formes de tuberculosi. A Catalunya, des del 1988 fins al 1993, es va produir un augment important
en la incidència de tuberculosi a causa de la sida; però a partir del 1994 ha anat disminuint fins arribar a la taxa actual de 28 casos nous per cada
100.000 habitants a lany. El Dr. Miquel Gallego, pneumòleg de lHospital de Sabadell, ens explica en lentrevista els aspectes més importants
daquesta malaltia.

Dr. Gallego, què és la tuberculosi?
La tuberculosi és una malaltia infecciosa que es transmet per via aèria, a
través de la tos i la parla. El microbi de la tuberculosi anomenat bacil de Koch
pot afectar a qualsevol òrgan, però lafecció pulmonar és la més freqüent i la
que té més risc de contagi.

Com es contrau aquesta malaltia?
Quan el bacil passa a laire a través de les gotes de la parla, el tossir o
lesternudar pot succeir:
> Que no es produeixi contagi.
> Que el bacil penetri en alguna cèl·lula de lorganisme però no es
desenvolupi la malaltia.
> Que es desenvolupi la malaltia perquè el microbi ha traspassat les defenses
de lorganisme.
Des del moment en què sentra en contacte amb el bacil existeix un 10% de
risc de desenvolupar la malaltia durant el primer any.

bacil triga al voltant de tres mesos, quan se sospita la malaltia és
convenient començar a fer el tractament.

En què consisteix la prova de la tuberculina?
Es realitza mitjançant la tècnica de Mantoux que consisteix en
injectar lantigen del bacil per via subcutània a la cara anterior
de lavantbraç. Si el resultat és positiu apareixerà un enduriment
vermellós entre les 48 i 72 hores de ladministració de la injecció.
La prova de la tuberculina positiva no implica que es tingui la
malaltia, vol dir que sha estat en contacte amb el microbi de la
tuberculosi. Aquesta prova ajuda en el diagnòstic i en lestudi de contactes.
En cas de tenir la prova de la tuberculina positiva i no patir la
malaltia, sha de valorar fer profilaxi (tractament preventiu),
sempre seguint indicacions mèdiques.

Quins símptomes presenta?
La tuberculosi pot cursar amb símptomes sistèmics  febre, sudoració
nocturna, anorèxia, pèrdua de pes i debilitat general. El símptomes també
poden ser específics de localització pulmonar, al voltant dun 84%,  tos,
dolor pleural i hemoptisi (sang per la boca)  La febre amb pleuritis és típica
de la gent menor de 30 anys, i es presenta amb tos, febre i dolor.

Com es diagnostica?
El diagnòstic definitiu sefectua quan saïlla el bacil en una mostra orgànica
(esputs, orina, femta...) Habitualment, quan hi ha una sèrie de símptomes
la persona consulta amb el metge, lexperiència del qual és important per
orientar el diagnòstic de la tuberculosi. Normalment es fa una radiografia
de tòrax, una anàlisi i un cultiu de lesput. Com que el resultat del cultiu del

Reacció a lantigen de la tuberculina.
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El Dr. M. Gallego a CCEE de Pneumologia de lHospital de Sabadell. M.A.

Quin tipus de tractament ha de fer una persona malalta de
tuberculosi?
En general el tractament té una durada de sis mesos. El malalt
ha de prendre diàriament tres antibiòtics diferents durant
aquest període. Es combinen tres fàrmacs perquè abans amb
un antibiòtic estava demostrat que el bacil es feia resistent. El
pacient millorava al principi, però desprès es produïa una
recaiguda a causa de la resistència del microbi a lantibiòtic.
Subministrant tres antibiòtics sevita el risc daquesta resistència
i es cura la malaltia.

Quan desapareix el risc de contagi en una persona que
segueix el tractament per curar la tuberculosi?
Als quinze dies de tractament el pacient ja no és contagiós.
Hem de remarcar que el tractament és llarg i cal que els malalts

Als quinze dies del tractament,
el pacient ja no és contagiós
siguin molt constants i no deixin de prendres cap dia la seva
medicació. Cal tenir en compte, també, que si no es fa bé el
tractament la recaiguda és molt fàcil, ja que, com hem dit abans,
el bacil tendeix a fer-se resistent als medicaments.

Sent una malaltia tant contagiosa es primordial detectar-la
el més aviat possible. Quines mesures shan de prendre
un cop diagnosticada la tuberculosi?
Una vegada diagnosticat un cas de tuberculosi pulmonar shan
de controlar les persones que estan o han estat en contacte
amb el pacient, especialment les persones de lentorn familiar,

Una prova de la tuberculina positiva no implica que
es tingui la malaltia, vol dir que sha estat en
contacte amb el microbi de la tuberculosi

els companys de treball més pròxims i totes aquelles persones que tenen
més relació amb el malalt. Hi ha casos descrits de contagi en esglésies,
avions... Quan se sospita o es confirma el diagnòstic de tuberculosi activa, el
pacient ha destar aïllat durant les dues primeres setmanes en una habitació
assolellada i ventilada i fer una baixa laboral dun mes.

Què ha de fer una persona que ha estat en contacte amb un malalt
diagnosticat de tuberculosi ?
Una persona que ha estat en contacte amb un pacient de tuberculosi ha de
dirigir-se al seu metge de capçalera, sha de fer la prova de la tuberculina i
una radiografia de tòrax. Si la radiografia és normal, però la prova de la tuberculina és positiva, el metge valorarà
fer tractament preventiu. El tractament preventiu recomanat actualment
és la isoniazida durant un període de nou mesos.

Creu que la població és conscient que encara hi ha molts casos de
tuberculosi en el nostre entorn?
En general, la gent associa la tuberculosi a estats de pobresa i se sorprenen
quan coneixen líndex elevat de casos que es diagnostiquen en el nostre
entorn. Actualment, més dun terç de la població de tot el món està infectada pel bacteri; cada any apareixen vuit milions de nous casos i prop de dos
milions de morts, afectant principalment els països pobres. A Espanya, la
tuberculosi encara és una malaltia prevalent que pot afectar a qualsevol
nivell social i no és específica dels àmbits de pobresa. MONTSE ARMENTEROS
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[notíciesdels centresdeserveis]
CISC

CCC

El Sistema de Gestió de la Qualitat
del Servei dAlimentació / APPCC

El Parc Taulí ha estat notícia
en 538 ocasions al llarg del 2002

La història

Els mitjans de comunicació locals, autonòmics i estatals
van fer difussió, al llarg de lany 2002, dun total de 538
notícies relacionades amb el Parc Taulí, fet que suposa un
increment de 92 notícies respecte a la difussió de lany
anterior. Aquestes 538 notícies fan referència a un total de 267

centre integral de serveis comuns

A principi dels 60 el programa espacial de la NASA va veure la necessitat de
desenvolupar una sèrie de productes comesti-bles exents de microorganismes
patògens (toxines) Aquest objectiu que tan sols podia assegurar-se a través de
lanàlisi del producte acabat va donar lloc al sistema HACCP
(Hazard Analysis and Control of
Critical Points), batejat a casa
nostra com APPCC (Anàlisis de
Perills i Punts de Control Crítics)
Aquest sistema dautocontrol
principalment preventiu es basa
en la correcció de les no conformitats on es produeixin, i el
nostre Servei dAlimentació
lintegra en el seu Sistema de
Comitè de Qualitat de Restauració de la CSPT. S.R. Gestió de la Qualitat.

La implementació
Com a instruments de gestió i treball, disposem del Comitè de Qualitat de
Restauració, qui vetlla per la globalitat del sistema i per donar compliment
als requisits legals i als objectius establerts, i del Grup dAnàlisis de Perills
i Punts de Control Crítics (APPCC), amb participació rotativa, qui actualment
té lestudi APPCC en fase de tancament.

Productes i processos abordats
> Receptari Culinari  Recopilació dels procediments i fitxa de producció de
cada plat (ingredients, gramatge, controls, mesures preventives..)
> Fitxes de neteja i desinfecció.
> Guia de Bones Pràctiques dHigiene i Manipulació dAliments.
> Taula dAnàlisis de Perills- Definició dels perills reals i potencials a contemplar de tot el procés.
> Determinació dels Punts de Control Crítics.
Actualment ens trobem en fase destablir les auditories higièniques
com a mesura de leficàcia de les actuacions implementades i diniciar
les auditories internes.

centre de comunicació de la corporació

temes diferents, i també suposa un increment respecte els
188 que es van abordar lany 2001. Pel que fa al tipus de mitjà,
403 notícies han estat publicades a la premsa (360 als dos diaris
locals), 103 han estat emeses per ràdio i 32 a la televisió.
La signatura del conveni de la XHUP, les assistències per la
massiva intoxicació de clor al Club Natació Sabadell (CNS), la
posada en marxa del Vehicle dAssistència Medicalitzada (VAM),
la grip, les llistes despera i lexperimentació amb el mètode
desterilització femenina Essure són, per aquest ordre, els sis
temes que més notícies han generat al llarg del 2002, tot i la
gran diversitat temàtica registrada aquest darrer any,
especialment en temes de caire assistencial.

Col·laboració amb Canal 50 i Ràdio Sabadell
Lincrement global de notícies emeses satribueix, principalment,
a les col·laboracions periòdiques que mantenim amb els programes A bona hora! de Ràdio Sabadell i Com ho veus? de Canal
50 . En aquests espais cada setmana es realitzen dues entrevistes a professionals de la nostra institució amb guions facilitats
des del CCC. El principal objectiu és apropar-nos als ciutadans
de la nostra àrea de referència explicant-los com abordem els
diferents problemes de salut que ens afecten.
Precisament, un dels objectius del CCC per aquest any és potenciar la publicació de notícies de caire assistencial, amb la
imprescindible estreta col·laboració dels nostres professionals.
Perquè la difussió de tot allò que fem és clau per aconseguir
un major reconeixement i complicitat dels nostres usuaris.

CSI

CDS

Més de 200 participants
a la I Jornada del Fòrum CIS

La Unitat dEpidemiologia i Avaluació, en
la recerca de mesures deficiència clínica

Més de 200 professionals darreu de lEstat, de làmbit de la
informàtica sanitària, han participat en la I Jornada del Fòrum
CIS Informàtica i Salut a Catalunya, que ha tingut lloc a
lHotel Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB), sota la coordinació del directiu de la CSPT, Joan
Guanya-bens i la secretaria de la Fundació Parc
Taulí Institut Universitari.

Els sistemes sanitaris precisen actualment duna recerca aplicada que
contribueixi a la millora de lefectivitat de les intervencions sanitàries i de la
qualitat dels serveis. Lepidemiologia és una eina fonamental en aquest objectiu.
Entre altres projectes o activitats, els membres de la Unitat dEpidemiologia
i Avaluació (UEA) de la Corporació Sanitària Parc Taulí participen en les Redes temáticas de investigación cooperativa:

centre de serveis informàtics

En el programa de la jornada van destacar dues exposicions de professionals del
Parc Taulí, que van tenir un
important ressó entre els
assistents: la realitzada pel
Una imatge de la sala del Fòrum CIS. S.A. responsable del Centre
dImatge Mèdica Digital
(CIMD) dUDIAT, Josep Fernández, Escenaris de treball sense
plaques radiogràfiques, i la presentació de la Intranet de la CSPT
que va fer el coordinador del Comitè Intranet Web (CRIW),
Martí Dalmases.

Campanya per al bon ús de
les eines informàtiques de la CSPT
El Centre de Serveis Informàtics (CSI), conjuntament amb el
Centre per a la Comunicació Corporativa (CCC), està preparant
una campanya informativa dirigida a tots els professionals
usuaris deines informàtiques, per facilitar un millor
coneixement i aprofitament daquestes eines en el lloc de treball
de la Corporació.
La campanya consistirà en la difussió de tot un conjunt de
missatges informatius estructurats en quatre grans blocs
temàtics: sobre el correu electrònic, sobre lús dInternet, sobre
la seguretat de les eines informàtiques i sobre les impressores i
altres dispositius. Els missatges us arribaran a través dels diferents
canals de comunicació, interns i externs, de la Corporació.
Lobjectiu final és garantir el coneixement de les prestacions de
les eines informàtiques que teniu al vostre abast.

centre de desenvolupament de serveis

La Dra. Marisa Baré i la Dra. Gemma Navarro amb el Dr. Àngel Garcia i el
Dr. Joan Cabrol de Cirurgia formen un grup de recerca dins la Xarxa IRYSS,
amb el projecte Investigación en servicios sanitarios para la toma de decisiones en el Sistema Nacional de Salud, que coordina el Dr. JMV Pons de
lAgència dAvaluació de Tecnologies i Recerca Mèdiques. La Dra. Navarro
participa també en la Xarxa de Centres REIPI amb el projecte Estrategias
para las políticas de antibióticos,
control de resistencias microbianas para el tratamiento de las
infecciones complejas que
coordina el Dr. Ferran Segura,
director del Programa Assistencial de Patologia Infecciosa de lHospital de Sabadell.
La Dra. Consol Serra participa en
dues Xarxes de Grup amb el
projecte Desarrollo de metodologias para la aplicación y Alguns membres de la UEA. S.R.
gestión del conocimiento en la
práctica clínica coordinat pel Dr. Agustín Gómez dEpidemiología de lHospital
12 de Octubre. I en la EPICUR-Red, amb el projecte Estudio de la epidemiologia,
clínica y genética molecular del cáncer de vejiga urinaria que coordina la Dra.
Núria Malats del IMIM. El Sr. Jordi Real ha dissenyat el projecte Efecto del
cambio demográfico y factores ambientales en el aumento de la frecuentación
del servicio de urgencias del Hospital Parc Taulí de Sabadell. Elaboración de un
modelo de predicción presentat al FIS denguany.
La Dra. Coloma Moreno és la Secretaria Tècnica del Comitè Ètic dInvestigació
Clínica i la referent corporativa de lOficina de Recerca. El seu assessorament
va orientat al rigor metodològic i normatiu dels projectes, principalment
dels assaigs clínics.
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[linstitutuniversitari ilafundació]

Lliurament de la 4a Convocatòria dAjuts a la Recerca
El passat 17 de gener va tenir lloc lacte de lliurament de la 4a
Convocatòria dAjuts a la Recerca de la Corporació Parc Taulí. Aquest
any shan presentat un total de 72 projectes, una xifra molt superior als
47 de ledició anterior.
Lacte va ser presidit per Lluís Brunet, president de la CSPT, Pere Obiols,
tinent dalcalde de lAjuntament de Sabadell, Ramon Pascual, president de
la Fundació Parc Taulí, Helena Ris, directora general i Miquel Gallego,
president del Comitè Institucional de Recerca.
És de destacar lincrement de més de 18.000 euros respecte ledició anterior per a la dotació de les 21 beques que shan lliurat: 4 beques de
6.010 euros, 12 beques de 3.005 euros i 5 accèssits de 1.202 euros pel
desenvolupament de projectes de recerca, tesis doctorals i tesines presentats
pels següents professionals:

Premi de 6.010 euros per:
> Laura Valdesoiro Navarrete. Pediatria.
> Mónica Pilar Roselló Piera. Laboratori.
> Ana Villagrá García. M. Intensiva.
> J. Miguel González Clemente. M. Diabetes, Endocrí i Nutrició.

Premi de 3.005 euros per:
> Elsa Naval Sendra. M. Respiratòries.
> Thaïs López Alba. M. Renals.
> Cristina Domènech Abella. Salut Mental.
> Empar Saez Artacho. Patologia.
> Rosa Jordana Comajuncosa. M. Fràgil.
> Assumpta Caixàs Pedragòs. Diabetes, Endocrí i Nutrició.
> Ana Villagrà García: M. Intensiva.
> M. José Amengual Guedan. Laboratori.
> Begoña Marí Alfonso: M. Complexes.
> Carles Pericay Pijaume: Oncologia.
> Diego de Mendoza Asensi. M. Intensiva.
> Maria Vila Cereza. M. Complexes.

Premi de 1.202 euros per:
> Montserrat Sala Rodó. M. Infeccioses.
> Ana Ochagavia Calvo. M. Intensiva.
> Laura Ribera Tello. M. Renals.
> Josefina López Aguilar. M. Intensiva.
> Laura Picazo López. Infermeria.
Un moment de lacte de lliurament de les beques CIR. M.A

El Parc Taulí, a la segona edició de Sabadell Universitat
El Parc Taulí, a través de la FPT-IU, té prevista lorganització de dos
seminaris i un taller permanent en el marc de la segona edició de
Sabadell Universitat, que ja ha presentat públicament el programa
dactivitats per al proper estiu.
Concretament, l11 de juliol tindrà lloc el 2n seminari internacional sobre
imatge mèdica i les tecnologies de la informació, coordinat des de la UDIAT.
Per al 18 de setembre també sestà organitzant el Simpòsium sobre infertilitat
masculina: genètica i ambient, coordinat conjuntament per Míriam Guitart,
cap de secció de Laboratori de la UDIAT i per Cristina Templado, directora

del departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
de la UAB. Daltra banda, també està previst que la pròpia FPT
sigui la seu de la celebració dun taller permanent sobre imatge
mèdica digital.
El fil conductor daquesta segona edició de Sabadell Universitat
continuen sent els cinc grans blocs temàtics: Salut i qualitat de
vida, Sostenibilitat, Empresa, Governabilitat i Societat del
coneixement, a partir dels quals sestructuraran els seminaris.
Les inscripcions es realitzaran a partir del proper 5 de maig.
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[el parc taulí a internet]
Sabíeu que... ?

Web: www.cspt.es

El Web de la Corporació va rebre més de
8.000 visites, el gener de 2003?

Intranet: www.cspt.es/intracspt/

En aquesta edició, us destaquem els següents espais del Web
i de la Intranet Corporativa:

Al Web i a la Intranet:
El Web, en contínua evolució
La contínua actualització dels continguts dun espai Web és
imprescindible per al seu manteniment, a més a més duna
revisió de la seva estructura per tal de millorar i oferir al navegant
un espai còmode per a la localització de la informació.
En aquesta línia sha modificat lestructura de la secció «La
Corporació», on es dóna una visió general de la CSPT i es troba
laccés a altres continguts més específics. Esperem que sigui
del vostre interès!

A la Intranet:

Aplicatius per als professionals: reserva de sales i reserva de material
de préstec

SIC (Sistema dInformació Clínica): Peticions de nous
formularis a través de la Intranet

A la Intranet hi ha diversos aplicatius
destinats a agilitar i fer més còmode
la tasca diària dels professionals.
Avui destaquem els aplicatius de
«Reserva de sales» i «Reserva de material de préstec» (canó per a
projeccions, ordinadors portàtils...)

El Centre de Serveis Informàtics (CSI) ha posat a disposició
dels usuaris del Sistema dInformació Clínica (SIC) una aplicació
que els pot ser de molta utilitat: es tracta dun sistema que
permet sol·licitar la incor-poració dun nou formulari en el
SIC, que pot utilitzar-se per a la realització dels diferents
registres clínics i permet realitzar explotacions de dades. El
procés és totalment
interactiu des de la
Intranet. Podeu accedir
des de la pàgina inicial
del CSI, des del mosaic
o la botonera.

A través dun calendari podeu consultar la disponibilitat dels dies i
hores en què el material o les sales
estan disponibles i realitzar les
vostres pròpies reserves. El responsable de ladjudicació de la sala/material us confirmarà la reserva per
correu electrònic.

Guia per a la utilització de laplicació de
Reserva de Sales

Administrar sales (només hi tenen accés
els administradors)
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[elsnostresprofessionals]
Xavier Calvet Calvo
PERFIL
Nascut a Santa Coloma de Gramanet lany 1959
Metge especialista en malalties digestives
Va començar a exercir a la Unitat dHepatologia de lHospital Clínic de
Barcelona
Treballa des de lany 1991 a la CSPT
Actualment treballa a la Unitat de Malalties Digestives de lHospital de
Sabadell

Alpinista i maratonià
«El que més magrada es pujar muntanyes. Però també escalo, corro i
participo en alguna marató. Faig una mica de tot. Vaig començar amb els
meus companys estudiants de Medicina. No en teníem ni idea, per dir-te
que vàrem fer la travessa Vallter - Núria amb xiruques tot nevat i en ple
hivern...Per sort feia bon temps! Vaig anar agafant experiència i ara, des de
fa uns cinc o sis anys sortim a la muntanya amb companys daquí de lhospital,
normalment pels Pirineus, que magraden molt»

Què li trobes despecial a lalpinisme?
No ho sé, perquè si tho penses bé fa fred, et canses, dorms a terra en una
tenda no és com córrer, que descarrega tensions i a sobre millora la forma
física. Alguna cosa deu tenir, però, perquè magrada i hi torno!

És veritat que venies a treballar a lHS corrent des de Terrassa?
Ja, ja, ja... Sí, però daixò ja fa 10 anys! Venia corrent o en bicicleta, per
Torrebonica. De fet no és tant, només són 12 km. Va ser tota una fita.

Què sents, què fas, quan arribes al cim?
Em sento bé amb mi mateix, satisfet dhaver arribat fins al final i haver
superat les dificultats del trajecte. Quan arribo al cim i men recordo, agafo
una pedra i la poso damunt les piles que a vegades hi ha. I si no, començo la
pila jo. Ho vaig veure fer a uns alemanys i em va agradar.

Trobes algun paral·lelisme entre lalpinisme, sortir a la muntanya, córrer
i la teva professió de metge?
Crec que en totes aquestes situacions és necessari ser corredor de fons.
Segons diu la cançó, no hay que llegar primero, sino que hay que saber
llegar.

Tomàs Bastida, Lluís Blanch i Xavier Calvet, al cim de lAneto, el 2002

Quin és el teu cim més desitjat?
Ui, segurament mai el podré fer... és el Cervino. És una
muntanya emblemàtica dels Alps, un 4.000 metres, dels quals
els 800 finals són descalada. Ja és per nota

També ets maratonià, oi?
Nhe fet set o vuit, però la Marató Popular del 92 a Barcelona va
ser especial. En plé mes de març, veure 5.000 persones de tot
el món corrent... tot un espectacle. Va ser la meva primera
marató, segurament també per això va ser una experiència
màgica. SUSSI ROVIRA

Altres bojos per la muntanya
Veritable esperit lliure, el comte irlandès Henry Patrick Marie
Russell-Killough (1834-1909) és, per a molts, el pare del
pirineïsme. De pare irlandès i mare francesa, va ser un dels
fundadors del Club Alpí Francès i va donar nom a un del pics del
massís de lAneto. Des que va trepitjar per primera vegada el
massís de Vignemale, un dels més emblemàtics del Pirineu, en
va quedar absolutament enamorat. Una mostra nés es fet que
lany 1889 aconsegueix comprar la muntanya per 1 franc a lany,
durant 99 anys. Russell shi va fer excavar una cova a prop del
cim on passà llargues temporades. També va fer construir una
gran columna de pedres al cim del Vignemale (3.298 metres)
perquè la muntanya arribés a més de 3.300 metres. Poc li va
servir, ja que als pocs mesos un llamp va derruir la columna i la
muntanya va tornar a la seva alçada original. En morir, va
deixar tot el seu llegat al Club Alpí Francès.

[eltaulelldanuncis]
Venda de cotxes

Venda de cotxes

BMW compact, 1.8, color negre,

Peugeot 306 XS 16 CC, 90 CV,

nov.2001, climatitzador, interior

any 2000, 28.000 km, tots els

pell color pistatxo, garantia fins

extres, 9.000 , impecable

nov.2003, Radiocassette i

Tel: 669 905 304, demanar per

carregador CDS, 30.000km, 3,4

Marcel

milions ptes.
Tel: 606 745 510, Xavi
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Venda dapartaments

Lloguer de pisos i apartaments

Torredembarra. 60 m2, 16 milions de

A prop de lhospital

ptes, 2 hab., gran menjador, bany

Pis de 3 habitacions, completament

complet, cuina-office, galeria, balcó,

equipat(mobiliari i electrodomèstics)

centre poble, a 5 min. platja

Tel: 649 041 788 - 639 726 526

Tel: 686 955 521, demanar per Pau
Sant Antoni de Calonge, alt stand,

Apartament a Sitges Cèntric, a 100

29,5 milions ptes, vistes al mar, 2

metres de la platja. 2 habitacions,

hab., cuina, balcó, solàrium,

bany, menjador, cuina. Per mesos,

ascensor, zona comunitària, piscina,

quinzenes o setmanes.

a 70 m. platja, pàrq.inclòs, demanar

Tels: 937 275 055 i 626 567 466

per Marisol

Venda de pisos

Serveis

Sofereix

Curs de normativa bàsica

A Terrassa

Necessiteu un corrector lingüístic?

Auxiliar de clínica geriàtrica per

de legislació en làmbit sanitari

Seminou, tot exterior, 3

Es fan correccions lingüístiques

cuidar persones grans i malalts a

Organitzat per la secció sindical de la

habitacions(2 dobles), 1 bany,

i/o ortogràfiques en català.

casa seva o hospitalitzats, serietat,

UGT de la Corporació.

bany petit, cuina gran, fusteria

Tel: 626 763 090

responsabilitat i molta estimació.

Curs de 40 hores, adreçat a tots

Tel: 937 170 152 demanar per Mary

els professionals de la institució.

dalumini, terra de gres,potes
dembero, plaça de pàrquing

Estructurat en 8 mòduls.

inclosa. Trucar a partir de les 20

Telèfons mòbils amb descompte per a

Inscripcions a la secció sindical

hores.

tots vosaltres, companys. Cal

de la UGT.

Tel: 937 856 321 - 626 041 805

acreditar que treballeu a la CSPT.

Planta G de Santa Fe.

Demanar per Ana

Telfocom, SL

Ext. 22325

Si ets professional del Parc

F0tografia digital

No heu rebut el taulíreport

Es busca

Taulí i vols posar el teu

Canon Powershot A-20

a casa vostra?

Noia per compartir casa, al Poblenou

anunci en aquesta secció,

2.1 megapixels, zoom òptic x 3

El taulíreport senvia a casa de

de La Salut (a 10 min.de lhospital), 3

pots contactar amb el

i zoom digital x 7.5

TOTS els professionals del Parc

plantes, dos banys, terrassa, 3 hab.

Centre de Comunicació

targeta compactflash 8Mb

Taulí, a ladreça particular que

equipada, preu molt assequible

de la Corporació.

preu: 300 

consta

Tel: 630 178 176, demanar per MªJosé

1 any dantiguitat. Com nova.

al departament de Recursos

Tel: 687 080 027

Demana per la Sussi Rovira.

Humans.

Família per Rottweiler jove (menys d1

Extensió 22320

Si no heu rebut el primer número i

any) que vam trobar abandonat la nit

ccc@cspt.es

coincideix que darrerament heu

del 4 de gener. Interessats, truqueu al

canviat de residència, caldria que

tel: 615 680 918, demanar per Xavi

Albada, Centre Sociosanitari

CAP Can Rull

Programació

Recepció: 937 458 430

Directe: 937 247 920

Directe: 937 458 288

canrull@cspt.es

programacio@cspt.es

[el directori]
Hospital de Sabadell

Salut Mental Parc Taulí

Centraleta: 937 231 010

Directe: 937 458 377

IU Fundació Parc Taulí

Centre de Comunicació

Habitacions: 937 231 818

salutmental@cspt.es

Directe: 937 236 673

Directe: 937 458 380

UDIAT Centre Diagnòstic

Sabadell Gent Gran CS

Unitat dAtenció al Client

Recepció: 937 171 154

Directe: 937 234 573

Directe: 900 181 423

udiat@cspt.es

sgg@cspt.es

uac@cspt.es

ccc@cspt.es

