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[editorial]
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Quan fa poques setmanes que ha finalitzat formalment l’època
del Pla Integral d’Urgències de Catalunya (PIUC) - que cada any
s’activa coincidint amb els mesos d’hivern- voldria reconèixer i
agrair l’especial esforç i inestimable ajut dels professionals de la
Corporació, per continuar garantint la millor assistència als nostres usuaris tot i les dificultats viscudes durant aquest període. La
gran demanda rebuda ha provocat incomoditats a tothom, tot i
que s’han portat a terme totes les accions possibles per minimitzar
aquestes molèsties.
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Però ,més enllà de tot això, estem treballant amb tots els mitjans
al nostre abast, i potenciant la col·laboració amb l’atenció primària de l’ICS i amb el Consorci Sanitari de Terrassa, per resoldre les dificultats que es poden produir no només aquests dies,
sinó al llarg de tot l’any. En aquesta tasca, hem d’agrair el suport
rebut per part dels alcaldes de la nostra àrea i de la consellera del
Departament de Salut, Marina Geli, que ens ha vingut a portar,
personalment, el seu compromís per al Pla de Xoc, el qual ha
d’ajudar la nostra àrea a pal·liar els dèficits en matèria sanitària.
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Amb aquest compromís, encetem la primavera i abordem els propers mesos amb la ferma disposició que aquest 2005 serà l’any en
què podrem començar a executar la segona fase del Projecte d’Ordenació Parc Taulí (POPT-2). Un projecte que ja té dibuixades les
solucions als problemes estructurals que patim i que permetrà
situar el Parc Taulí en la línia de futur que tots, usuaris i professionals, necessitem i desitgem.
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[notíciesde lacorporació]
La consellera de Salut, Marina Geli, presenta al Parc Taulí
el Pla de Xoc per pal·liar els dèficits del Vallès Occidental
La inversió prevista és de 90 milions d’euros per a l’atenció primària i especialitzada

Després d’informar als alcaldes dels municipis de la nostra àrea -a l’esquerra-, la consellera Marina Geli va presentar el Pla de Xoc en roda de premsa.

La consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Marina Geli, va fer
públic des del Parc Taulí, el passat 21 de febrer, el contingut de la primera
fase del Pla de Xoc que ha d’ajudar a aquesta institució, i a la seva àrea
d’influència, a pal·liar els dèficits en matèria sanitària i a «superar les
inequitats territorials», segons la pròpia consellera. La inversió prevista és
de 90 milions d’euros en dos anys, amb tot un calendari d’accions en atenció
primària i especialitzada, on destaquem l’ampliació de la inversió inicial de
19,5 milions d’euros fins a 37 milions per a la primera fase del POPT-2 (nou
Santa Fe) i el disseny de l’Hospital Lleuger de Cerdanyola-Ripollet-Montcada,
que dependrà del Parc Taulí, entre altres. (Detalls de totes les accions
previstes en atenció especialitzada, a la pàgina següent).

Pel que fa a les accions previstes en atenció primària, el Pla de
Xoc preveu les inversions necessàries per a les infraestructures
de 9 nous Centres d’Atenció Primària (CAP) i l’ampliació o
remodelació d’altres 4 centres, així com la creació de 8 noves
Unitats Bàsiques Assistencials. També són de destacar els dos
concursos que sortiran aquest mateix any: un de transport
sanitari, previst per a les properes setmanes i amb el qual
«duplicarem els serveis de transport sanitari que tenim a la
comarca». Un altre de rehabilitació ambulatòria - amb dos centres que s’ubicaran a Sentmenat i Ripollet-, i que està previst
que surti als volts de l’estiu.

Geli va comparèixer davant dels mitjans de comunicació al costat de l’alcalde
de Sabadell, Manuel Bustos, i els alcaldes i/o regidors de Salut del altres 11
municipis de l’àrea d’influència del Parc Taulí, després de la reunió que van
mantenir tots els polítics a la sala de Consell de Govern de La Salut. En
sortir de la reunió, Bustos va expressar la gran satisfacció dels alcaldes
«perquè a la conselleria han entès la nostra preocupació i li han donat una
via de sortida».

En la roda de premsa la consellera Geli va explicar que «estem
davant d’una inversió extraordinària i merescuda, que comença
a resoldre unes inequitats territorials històriques», i va avançar
que, molt més enllà d’aquest Pla de Xoc, «estem elaborant un
Pla Sanitari de tot el Vallès Occidental, amb un horitzó del
2.015, que té en compte totes les línies de servei, i que vindrem
a presentar a l’abril».
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Les actuacions portades a terme i la previsió per al 2005
en l’atenció especialitzada a la nostra comarca
L’atenció especialitzada a la nostra comarca es realitza als hospitals de l’anomenada Xarxa d’Hospitals d’Utilització Pública (XHUP): la Corporació
Sanitària Parc Taulí, el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i la Mútua de Terrassa (MT), juntament amb els CAP II de l’Institut Català de la Salut (ICS)
–encara no integrats– i el dispositiu privat de l’Hospital General de Catalunya (HGC) , que bàsicament dóna servei a malalts amb patologia terciària
–que requereixen d’una especial dotació tecnològica– i a pacients derivats d’altres hospitals. Des del Servei Català de la Salut (CatSalut) es reconeix que
la distribució dels recursos hospitalaris no és equitativa, amb un clar perjudici per al subsector de Sabadell i la seva àrea d’influència, i es detallen les
acccions portades a terme durant el 2004 i les previstes d’iniciar-se el 2005, per corregir aquest greuge històric.

Les accions portades a terme el 2004 Les accions previstes d’iniciar-se el 2005
S’ha posat a disposició de la CSPT una unitat d’hospitalització
del CST, que ha representat la derivació de 4-5 malalts diaris.
Això ha comportat l’obertura d’una unitat nova de 30 llits.
S’ha posat a disposició del Parc Taulí un circuit directe de
drenatge a l’HGC de 3 malalts diaris.
En la situació de màxima punta de l’epidèmia de grip es varen
habilitar llits a Mollet i a l’Hospital de Granollers per derivar
malalts des del Parc Taulí.
S’ha constituït un ens coordinador entre els dos hospitals públics
CSPT i CST per treballar conjuntament en aspectes que pugin
originar sinèrgies i economies d’escala.
S’ha assignat com a hospital de referència per Sant Quirze el
CST, per tal de començar a descongestionar el Parc Taulí.
S’han potenciat i realitzat acords entre els tres hospitals de la
XHUP per establir les diferents especialitzacions de cadascun
(exemple: oftalmologia 24 h al CST, oncologia mèdica a la CSPT,
hemodinàmica a la MT).
L’MT ha guanyat el concurs per una unitat de subaguts de Salut
Mental per a tot el Vallès Occidental. Disposa de 28 llits.
En el disseny del nou Hospital de Mollet, malgrat ser d’una
altra comarca, s’ha definit com a població de referència a Sta.
Perpètua, per proximitat geogràfica. Polinyà i Palau-Solità ho
seran també en funció de les disponibilitats de transport públic.
Amb aquesta mesura, malgrat que sigui a mig termini, també
es pretén contribuir a la descongestió del Parc Taulí.

Aprovació i execució de l ’ampliació i reforma del Consorci Sanitari de
Terrassa. Aquesta ampliació preveu l’obertura de dues unitats noves de 30
llits respectivament, per poder acceptar la derivació de malalts que
actualment van al Taulí, i que per proximitat poden anar al CST. En concret
i per enguany creiem que es podria reassignar la població de l’ABS de Can
Rull. Posteriorment, caldrà valorar altres poblacions o ABS de Sabadell.

37 milions d’euros per al POPT-2
> Aprovació i execució de la reforma arquitectònica de la Corporació Sanitària
Parc Taulí (1a fase). Ampliar la inversió inicial prevista és de 19,5 milions
d’euros fins a 37 milions d’euros, pendent de la revisió dels continguts de
l’informe d’aquesta 1a. fase i de la capacitat d’autofinançament. En aquesta
primera fase està prevista la construcció d’un edifici nou de 15.000 m2 per
tal de substituir l’activitat que actualment es fa a l’edifici Santa Fe,
conjuntament amb l’agrupació de consultes, gabinets i hospitals de dia de
diferents especialitats.
> Disseny del Pla Funcional, i si s’escau del projecte bàsic de l’Hospital
Lleuger de Cerdanyola-Ripollet-Montcada. Aquest treball està subjecte a la
disponibilitat del terreny per part dels ajuntaments. Aquest hospital es
dissenyarà per atendre 40.000 urgències anyals, 3.000 intervencions
quirúrgiques i unes 6.000 visites de les diferents especialitats i gabinet
d’exploració. A més a més disposarà de Servei de Radiologia i Laboratori.
La seva dependència funcional serà del Parc Taulí.
> Estudi de l’obertura d’una unitat de curta estada de 30 llits a l’Aliança de
Sabadell per drenar pacients del Parc Taulí. Aquest estudi està condicionat
a l’estructura física de l’edifici.
> Presentació del Pla Sanitari del Vallès Occidental al voltant de Setmana
Santa. En aquest pla ja s’està treballant i inclou totes les línies assistencials.
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Es crea la comissió per a la prevenció Josep Maria Sala-Valldaura
guanya el VII Premi de Poesia
de la violència en el lloc de treball
El mes de gener el Parc Taulí va aprovar la creació de la comissió per a la
prevenció de la violència en el lloc de treball, de caràcter permanent i presidida per la Direcció de Personal, amb l’objectiu d’abordar la prevenció dels
riscos o amenaces potencials envers els usuaris i professionals, relacionats
amb la violència en el lloc de treball. Aquesta comissió tindrà, entre altres,
les següents funcions:
> Identificar i analitzar (gravetat i probabilitat d’ocurrència) les dades disponibles sobre els incidents violents.
> Avaluar els sistemes, programes i mesures de seguretat actualment
disponibles.
> Establir un circuit de notificació, avís i actuació davant d’un incident
d’aquest tipus, i tractar les conseqüències de les agressions als usuaris i als
professionals.
> Valorar i fer propostes sobre la relació i comunicació amb les forces de
seguretat i la seva resposta davant d’incidents.
> Elaborar una memòria anual.

La Comissió per a la prevenció de la violència en el lloc de treball està
composada pels següents membres:
President
Secretari
Membres

Xavier Baro
Jordi Farré
Gabriel Ochoa
Pablo Hernando
Vicente Martínez
Ángeles Trabalón
M. Dolores Ferrer
Pilar Bescós
Gemma García

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix com a violència en el
lloc de treball tots aquells incidents en els quals la persona és objecte de
maltractaments, amenaces o atacs en circumstàncies relacionades amb la
seva feina, inclòs el trajecte entre el domicili particular i la feina, amb la
implicació que s’amenaci explícitament o implícitament la seva seguretat,
benestar o salut.

Josep Maria Sala-Valldaura en el decurs de l’acte. S.R.

El catedràtic de Literatura de la Universitat de Lleida Josep Maria
Sala-Valldaura, ha estat el guanyador del VII Premi de Poesia
Parc Taulí, per l’obra Vidre fumat. El guardonat, que va ser
presentat pel jurat com una «destacada personalitat dins del
món de la cultura i la poesia catalana» és també un especialista
de renom internacional sobre el teatre del segle XVIII. Segons
l’autor, Vidre fumat és un recull de 45 poemes “de reflexió i
emoció” que tracten “de la relació entre l’ésser humà i la realitat,
de la importància de la llengua com a pinzell del quadre de la
realitat, de la capacitat i la dificultat que tenim d’unió amb la
natura i de la pèrdua que ens suposa la mort de tot plegat”.
Vidre Fumat serà editat per la prestigiosa col·lecció ‘Ossa Menor’ d’Edicions Proa.

Nou taller de teatre per
als professionals del Parc Taulí
El mes de març s’han iniciat les classes del taller de teatre
adreçat a tots els professionals de la Corporació que estigueu
interessats en aquesta activitat extralaboral. El taller està dirigit
per Ma Eugènia Casanova i té com a objectius contribuir a
desestressar-se, millorar la comunicació i el maneig de les
pròpies emocions i, sobretot, passar-s’ho bé. Si esteu interessats
en aquesta iniciativa us podeu adreçar directament a la M a
Eugènia, al telèfon 653 66 17 00 o podeu posar-vos en contacte
amb Salut Laborat a l’extensió telefònica 22050.
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Conveni amb la Fundació Sabadell Solidari per organitzar
activitats en l’àmbit de la cooperació i la solidaritat
Les ONG de Sabadell Solidari treballen actualment en 23 projectes de cooperació
La directora general del Parc Taulí, Helena Ris, i el regidor de
Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de Sabadell, Juan Guil,
han signat recentment un conveni de col·laboració per refermar
la relació entre la CSPT i la Fundació Sabadell Solidari en temes
relacionats amb la cooperació i la solidaritat. L’acte de signatura
va comptar també amb la participació de l’alcalde de Sabadell,
Manuel Bustos, i el president de la CSPT, Pere Fonolleda.
El conveni serà el marc en què es desenvoluparà la col·laboració
en diferents camps, com el foment dels agermanaments, la
implicació i el suport tècnic a projectes sociosanitaris que impulsa la Fundació, l’organització de campanyes específiques sobre recollides de medicaments, els intercanvis sobre temes
sanitaris i l’atenció de demandes puntuals de zones amb
projectes sociosanitaris, entre d’altres.
D’esquerra a dreta, J. Guil, M. Bustos, P.Fonolleda i H.Ris. S.G.

Llarga trajectòria de participació
El Parc Taulí, però, ja té una llarga trajectòria de participació en
diversos projectes de solidaritat i en la donació periòdica de
material de profit per a països del tercer món, que sempre
compleix les condicions i requisits tècnics, de seguretat i legals
de funcionament. En aquest sentit, la directora general va destacar que aquest conveni “ens serà molt útil per millorar, potenciar i ordenar totes les activitats de solidaritat que ja es porten a terme des de fa molt temps a la nostra institució”.
En el terreny de les dades, el regidor de Cooperació i Solidaritat
va recordar que Sabadell Solidari està formada pel propi
Ajuntament de Sabadell i 14 ONG, que actualment treballen
en 20 projectes de cooperació en països d’Amèrica Llatina i 3 de
l’Àfrica. D’aquests, 7 tenen relació directa amb l’assistència
sanitària. L’alcalde va explicar també que per al 2005 Sabadell
Solidari té un pressupost de 385.000 euros per a 29 projectes,
dels quals 320.000 euros seran aportats pel propi Ajuntament
provinent del 0,7%.

El conveni també estableix que el Parc Taulí fomentarà entre el seu personal la campanya de promoció del 0,7% “en la forma que conjuntament es
determini i amb l’objectiu que esdevingui un àmbit de relació i de treball
continuat”. En aquest sentit, el president i la directora general del Parc Taulí
van expressar la seva voluntat “d’oferir totes les nostres eines per estimular
els nostres professionals, que són prop de 3.000, per a la seva participació
en aquestes activitats”.

Memòria solidària del Parc Taulí
De manera paral·lela, s’està treballant en el disseny del nou espai ‘El Parc
Taulí solidari’, que s’obrirà al Web i a la Intranet el mes d’abril, amb l’objectiu
d’establir un espai permanent d’informació i de canalització de les peticions
que es vulguin fer arribar a aquesta Institució en l’àmbit de la solidaritat.
Aquest espai es gestionarà des del Centre de Comunicació de la Corporació
(CCC) i s’adreçarà, d’una banda, als professionals de la CSPT i de l’altra a les
ONG externes que desitgin realitzar les seves peticions i/o propostes
solidàries. La centralització de tota aquesta informació facilitarà, entre altres,
l’elaboració de la Memòria solidària del Parc Taulí.
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[notícies delscentresde la corporació]
Hospital
de Sabadell
La consellera de Benestar i Família, Anna Simó, inaugura la
jornada commemorativa dels 25 anys del CDIAP
El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç atén uns 800 nens a l’any

La consellera de Benestar i Família, Anna Simó, va presidir l’acte inaugural. S.G.

Professionals i usuaris del CDIAP que van assistir a la jornada. M.F.

El 18 de febrer es va celebrar a la sala d’actes de la Corporació el 25è aniversari
del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Parc Taulí
(CDIAP). L’acte inaugural va comptar amb la presència de la consellera de
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, Anna Simó.

Presentació de la validació de les escales ordinals de
desenvolupament psicològic d’Uzgiris-Hunt en la nostra
població i d’altres treballs de recerca en aquest àmbit.
> L’enfoc neuropediàtric del trastorn d’espectre autista en primera infància. .
> L’estrès postraumàtic en la infància.

El CDIAP del Parc Taulí va néixer l’any 1978, com un dels primers centres
creats a Catalunya que atenen nens de 0 a 5 anys amb signes de risc i/o
patologia del desenvolupament (retards cognitius, trastorns motrius,
trastorns del llenguatge, trastorns d’espectre autista, trastorns de conducta, etc...).Al CDIAP del Parc Taulí s’atenen cada any uns 800 nens amb
diferents tipus i graus d’afectació neuropsicològica i social.
En la jornada commemorativa dels 25 anys del CDIAP van participar
professionals i experts que van debatre sobre el present i el futur d’aquest
tipus d’atenció especialitzada. Es van tractar els següents aspectes:
> L’atenció precoç en el marc de la Pediatria del desenvolupament.
> Reflexió entorn a la valoració cognitiva en primera infància.

La jornada va ser tot un èxit de participació tant de professionals
del CDIAP i altres àmbits de la CSPT, com d’usuaris i els seus
familiars que van voler estar presents en aquest acte de
celebració.

S’ha estrenat el web del CDIAP!
Accés:

Web CSPT > Logo Hospital de Sabadell (desplegable)
> Centre d’Atenció a la Dona i a l’Infant > CDIAP
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El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)
atén nens de 0 a 5 anys amb patologies del desenvolupament
És un dels primers centres creats a Catalunya que dóna cobertura a 11 municipis
Catalunya compta actualment amb 72 Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç adscrits al Departament de
Benestar i Família de la Generalitat. L’any 1978, el CDIAP Parc
Taulí va néixer al Centre de Medicina Preventiva Escolar (annex
al Nen Jesús); l’any 1984 va passar a dependre de l’antiga Clínica del Nen Jesús i va ser un dels dos primers centres creats a
Catalunya que atén nens de 0 a 5 anys amb signes de risc i/o
patologia del desenvolupament. Actualment pertany al Servei
de Medicina Pediàtrica de l’Hospital de Sabadell.
La seva cobertura assistencial abasta 11 municipis: Sabadell,
Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Gallifa,
Palau de Plegamans, Polinyà, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze
del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat. Aquesta
àrea té un població de 19.524 nens de 0-5 anys. Durant l’any
2004 s’han atès al CDIAP del Parc Taulí 889 nens, xifra que
representa el 4,4% de la població infantil d’aquesta àrea.

Un equip interdisciplinari
L’equip del CDIAP està format per 16 professionals especialistes
en neuropediatria, psicologia clínica, pedagogia, logopèdia,
fisioteràpia, treball social i personal administratiu que
desenvolupen les següents tasques:
a) Atenció diagnòstica: La derivació d’un nen al CDIAP pel seu
pediatre, el mestre, un especialista o la pròpia família té com a
base un motiu de preocupació (el nen no parla, li costa comunicar-se, té problemes motrius, el seu desenvolupament és lent,
problemes de conducta, etc...). L’inici de l’atenció exigeix una
primera valoració diagnòstica que orienti sobre quin és el problema del nen, si necessita atenció i, en aquest cas, de quin
tipus. El diagnòstic és evolutiu i requereix, sovint, la participació
de diferents professionals.

Els espais del CDIAP estan ubicats a l’edifici Santa Fe. S.G.

b) Atenció terapèutica: Es basa en una intervenció global que té en compte
el problema del nen i les necessitats pròpies de la seva edat, d’afecte, joc,
relació, i el fet de formar part d’una família amb unes característiques i
necessitats pròpies. L’atenció terapèutica ofereix diferents possibilitats. Es
pot fer tractament individual i/o de grup, de seguiment amb assessorament
de la família i de seguiment evolutiu.
c) Treball comunitari: Coordinació amb els professionals de les escoles
bressol i parvularis dels centres en què estan escolaritzats els nens atesos,
així com amb altres professionals de sanitat i serveis socials.
d) Treball intern de l’equip: Es fan reunions de posada en comú del diagnòstic
i curs evolutiu dels infants, supervisió de casos amb professionals externs a
l’hospital. També es realitzen sessions clíniques, sessions de treball per
especialitats i s’informatitzen dades de la població atesa.
e) Formació continuada: S’organitza un seminari mensual amb professionals
externs per abordar temes relacionats amb la millora de la qualitat
assistencial. Els professionals assisteixen a cursos i congressos relacionats
amb el desenvolupament normal i patològic durant les primeres etapes de
la vida.
f ) Recerca: Basada en la pràctica assistencial.
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El Dr. Joan Martí s’incorpora com a
nou director executiu de l’Hospital

Carta oberta a la Dra. Rivera
Cap de Pediatria del Parc Taulí
(i de l’antiga Clínica Infantil Nen Jesús)
Pepi, faig la carta en català perquè sé que el llegeixes i escrius
millor que jo, ara només falta parlar-lo. La majoria t’estem molt
agraïts, doncs de desagraïts sempre n’hi ha. Has fet una tasca
molt bona quan t’han deixat, i has suportat l’embat negatiu
quan ens han o t’han fet mal. Jo vull agrair-te que sempre has
estat al costat de la Cirurgia Pediàtrica fins i tot en els moments
dolents. També és cert que vaig estar al teu costat en moments
difícils. Al principi d’estar aquí al Taulí crec que vas entendre bé
que la pediatria necessita dels altres, però tu també has fet
entendre als altres que la pediatria és necessària en un hospital
general, el complementa.

A partir de l’1 d’abril, el Dr. Joan Martí López -a la foto- assumirà la Direcció
Executiva de l’Hospital de Sabadell, en substitució del Dr. Joan Victorià
Peralta, que ha acceptat una nova responsabilitat al capdavant de la gerència
de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. El Dr. Martí, de 47
anys, exercia des de l’any 2004 com a director assistencial de la Fundació
Sanitària d’Igualada. Anteriorment va ser gerent de la Regió Sanitària
Barcelonès Nord i Maresme del CatSalut (2000-2003), responsable d’Atenció
Primària de l’ICS de Barcelona (1999) i director de les DAP de l’ICS del Baix
Llobregat Nord i de Sant Martí -ciutat de Barcelona- (1998-1999). De la seva
trajectòria professional també destaquem el període 1988-1998, en què va
estar estretament lligat a Sabadell, primer com a director de la DAP de
Sabadell (1988-1993) i, posteriorment, com a director del Sector Sanitari
del Vallès Occidental del CatSalut.

Conveni marc per compartir projectes
amb l’Hospital Sant Joan de Déu
La directora general del Parc Taulí, Helena Ris, i el gerent de l’Hospital de
Sant Joan de Déu de Barcelona, Manel del Castillo, van signar el passat 22
de febrer un conveni marc de col·laboració entre les dues institucions. El
conveni s’estableix com a referent per a la signatura de futurs protocols de
col·laboració tant en l’àmbit assistencial, com de recerca, formació i docència.
Les primeres línies potencials de col·laboració podrien estar relacionades
amb la formació continuada de cirurgians pediàtrics i pediatres, amb guàrdies
en presència física i/o localitzada i amb projectes de recerca.

En un acte de generositat i valentia deixes el càrrec de la direcció
del servei, per dedicar-te principalment a l’assistència, que és el
que realment resulta més gratificant en el dia a dia, tot i que ara
estem en bons temps de recollida de tot allò que has anat
sembrant al llarg d’aquests darrers anys. Per això, pots sentir
l’orgull de la feina ben feta en la gestió de la nostra àrea Pediàtrica.
Voldria dir-te que no et trobarem a faltar perquè sé que en els
moments que et necessitem no caldrà demanar-te ajuda: hi
seràs!. La gent que té visió global i compromís públic (que vol
dir, compromís per als altres, pels afers col·lectius) no són
masses, però tú ets una d’elles.
Moltes gràcies per tot el que has fet, per tot allò que podries
haver fet i no et varen deixar –a vegades els de dalt i alguna els
de baix o els del costat–. Vull desitjar-te bona sort en la teva
nova singladura assistencial i no dubto que seguiràs estant
compromesa en el “tot”. En nom meu i del meu equip deixa’m
que et fem “cirurgiana pediàtrica honorífica”: en els prop de 40
anys que té el servei, només s’han nomenat dos professionals
amb aquest títol. Això sí, per poder gaudir del diploma
corresponent, caldrà que un dia vinguis ajudar-nos a fer una
circumcisió (el pa nostre de cada dia, doneu-nos senyor...).
Gràcies Dra. Rivera. Gràcies Pepi.
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Canvis al model organitzatiu d’Infermeria
Coincidint amb el primer any del canvi de model organitzatiu
d’Infermeria a l’Hospital de Sabadell, en què es van introduir
les figures de caps d’infermeria d’àmbit i gestors/es d’unitats
assistencials, com a trets més rellevants, s’ha portat a terme
una nova adequació fruit de l’experiència d’aquest període.

Estructura i professionals
del model organitzatiu d’Infermeria
Caps
d’Infermeria

En aquests canvis, un dels objectius ha estat ajustar la dimensió
d’alguns àmbits, com ara Hospitalització mèdica - a on s’ha vist
la necessitat de diferenciar Diàlisi com a àmbit independent- o
de l’Àmbit ambulatori - que s’ha dotat amb una segona gestora
assistencial donat el seu volum d’activitat i la seva diversitat. Per
operativitzar aquestes modificacions, s’ha produit durant la
darrera setmana del febrer el canvi d’ubicació d’algunes
professionals i la incorporació de noves responsables.

«Compartim coneixements, compartim experiències»
La Direcció Corporativa d’Infermeria, amb la col·laboració de
l’Associació Professional d’Infermeria (API), està organitzant
una jornada conmmemorativa del Dia Internacional de la
Infermeria, que tindrà lloc el proper 11 de maig, i que al Parc
Taulí se celebrarà sota el lema ‘Compartim coneixements,
compartim experiències’.
Del programa previst per a la jornada destaquem, de la sessió
del matí, la conferència ‘Investigación de enfermería en España. Impacto a nivel europeo’, que oferirà la responsable de la
Unitat de Coordinació i Desenvolupament de la Investigació en
Infermeria, del Instituto Carlos III de Madrid, Teresa Moreno.
Per a la tarda està programada la taula rodona ‘La formación
enfermera en el Espacio Europeo de Educación Superior.
Titulaciones de Grado y Máster’, amb la participació de
reconeguts i destacats professionals que han tingut un paper
rellevant en la negociació de la convergència europea. També es
portaran a terme diverses sessions de presentació de comunicacions dels professionals del Parc Taulí, entre altres activitats.
Podreu consultar el programa íntegre de la Jornada al Web del
Parc Taulí (http://www.parctauli.com).

Gestors
Assistencials
d’Infermeria

U. Hospitalització
P8 i P9

Jordi Sanz

U. Hospitalització
P3

Mercè Ruíz

Hospital a Domicili
Carmen Martín

Cap d’Infermeria de l’Hospital de Sabadell
Pepi Ramírez

Jornada commemorativa
del Dia de la Infermeria

Unitats
Hospitalització
Mèdiques

Estructura
de referència

UCI/Semicrítics

Rosa Jam

U. Hospitalització
P4 (CIR)

Salud Madriles

Unitats Hospitalització
Quirúrgiques

U. Hospitalització
P5 (COT i Esp.Quir.)

Carmen Díaz

U. Hospitalització
P6 (COT)

Betty Simó

UCE MED/QUIR.

Loli Rojas

U. Hospitalització
Pediatria / Neonats

Magda Daví

U. Hospitalització
Tocoginecologia

Alícia Pagès

BQC/Esterilització

Lluïsa Martínez

BQ Tocoginecologia /
Urgències

Montse Grau
Corominas

Centre Quirúrgic
Ambulatori (CQA)

Joana Clop

Urgències
Pilar Bescós

Urgències

Tomàs Montero

Elisenda Carrau*

Àmbit ambulatori
(CCEE i Hosp. Dia)

Roser Corcoy
Helena Vivancos

Àmbit Sociosanitari

U. Hospitalització
VIIè Centenari

Victòria
Fontboté

Diàlisi
Elios Yuste

Diàlisi

Núria Mañé

Unitats Hospitalització
d’Atenció a la Dona
i a l’Infant
Margarita Martínez

Blocs Quirúrgics
Xesco Zamora

Gestió RRHH
Elios Yuste
* Professional amb funció mixta i dependència orgànica de la Direcció Executiva de l’Hospital de Sabadell.
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UDIAT
Centre Diagnòstic

Èxit de participació en la ‘I Jornada Catalana d’Embolització
dels Miomes Uterins’ organitzada pel Parc Taulí
Més de 180 especialistes en Radiologia i Ginecologia van debatre sobre aquest
tractament mínimament invasiu que evita l’extirpació de l’úter
El 2 de febrer es va celebrar per primera vegada a Catalunya la ‘I Jornada
Catalana d’Embolització dels Miomes’, amb l’objectiu de donar a conèixer
una tècnica innovadora de nova aplicació als hospitals públics de tot l’Estat
que evita l’extirpació de l’úter en aquelles dones que pateixen miomes o
tumors benignes a la matriu. En la jornada van participar més de 180
especialistes en Ginecologia, Radiologia i Radiologia Intervencionista de
Catalunya, Balears i País Valencià, amb interès en aquest tractament no
quirúrgic anomenat, concretament, ‘Embolització de les Artèries Uterines’
(EAU).
L’organització de la jornada, que es va celebrar al Gran Hotel Verdi de
Sabadell, va anar a càrrec dels Serveis de Radiologia i Ginecologia de la
Corporació Sanitària Parc Taulí, que l’any 2002 va ser pionera en la implantació
de la tècnica en un hospital públic de Catalunya. L’experiència acumulada
durant aquest període es va presentar a més de 180 professionals interessats
en conèixer i desenvolupar aquest tractament mínimament invasiu i que
aporta nombrosos avantatges a les dones afectades.

L’equip docent de la ‘I Jornada Catalana sobre Embolització dels Miomes
Uterins’ va estar representat pels professionals dels serveis de Radiologia i
Ginecologia del Parc Taulí dedicats a aquesta tasca, i també per la Dra. Isabel
Pinto de l’Hospital Monte Príncipe de Madrid, una de les professionals amb
més experiència i pionera de la tècnica a l’estat espanyol. També hi van
participar el Dr. Jean Pièrre Pélage, de l’Hospital Lariboisière de París, una
de les veus més expertes d’Europa en aquest tema, i el professor Vanrell de
l’Hospital Clínic de Barcelona, catedràtic de Ginecologia amb gran experiència
en la cirurgia dels miomes, que va presentar altres alternatives
terapèutiques. La nombrosa participació de ginecòlegs va deixar palès l’esperit
interdisciplinari que tenen actualment moltes de les patologies tractades
en els hospitals.

Inauguració de la jornada al Gran Hotel Verdi de Sabadell. S.G.

Una tècnica innovadora
Els miomes a la matriu són tumors benignes que afecten al 2025% de les dones en edat fèrtil. Quan són simptomàtics provoquen anèmia per excés de pèrdua de sang amb la menstruació
o bé dolor pel creixement que tenen. L’EAU és un tractament
que, a diferència de l’abordatge convencional -la histerectomiano precisa d’incisions quirúrgiques, només una mínima punció
a l’artèria femoral. Amb la introducció a través d’un catèter de
petites partícules es pot bloquejar el flux sanguini que fa créixer
els miomes.
El dolor es controla amb anestèsia peridural i sols necessita
d’un ingrés de 24 hores. La reincorporació a la vida normal es
produeix als 10-15 dies, la qual cosa suposa una gran avantatge
des del punt de vista social i un gran estalvi en l’àmbit laboral.

Més informació de la web de la URVI
La jornada ha estat acreditada per l’Institut d’Estudis Sanitaris (IES), la Societat
Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia, la Sociedad Española de Radiologia Médica
i per la Sociedad Española de Radiología Intervencionista.

Accés:

Web CSPT > Logo UDIAT (barra superior)
> Diagnòstic per la imatge > URVI
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Sabadell
Gent Gran
Centre de Serveis

La relació intergeneracional a Sabadell Gent Gran, amb la
col·laboració de nens i joves de diferents escoles de Sabadell
Es realitzen activitats lúdiques relacionades amb festes i tradicions populars

Alumnes del CEIP Calvet d’Estrella amb residents de SGG. S.G.

Alumnes de l’escola Xaloc amb residents de Sabadell Gent Gran. S.G.

La programació anual d’activitats de Sabadell Gent Gran (SGG)
es planifica tenint en compte les diverses propostes que es
porten a terme en el marc de les activitats pròpies del veïnat,
del barri, o del municipi. La planificació d’activitats a partir dels
diversos centres d’interès que treballem, permet connectar
les propostes veïnals de l’entorn d’SGG, amb allò que és tradicional i popular (com són les festes i tradicions populars).

altres activitats, en què s’intercanvien opinions i experiències, sempre amb
el suport del tutor i de les monitores de Sabadell Gent Gran.

Aprofitant aquesta proposta, a SGG també contemplem la
possibilitat d’organitzar activitats que ens permetin fomentar
les relaccions intergeneracionals. D’ aquesta forma els nostres
residents poden relacionar-se amb joves i nens de centres i
escoles properes al nostre centre, i de la nostra ciutat.
Algunes de les activitats realitzades l’any passat tornen a repetir-se enguay. Un exemple és l’organitzada amb l’escola d’educació
especial Xaloc, en què un grup de joves entre 16 i 18 anys,
acompanyats pel tutor, fan una activitat de voluntariat
emmarcada dins del crèdit de pràctiques, de participació
ciudadana.Els joves són dinamitzadors de grups de conversa i

Un altra activitat que es realitza per segon any, es porta a terme pels nens
de l’escola bressol Calvet d’Estrella, en la qual el dimecres de cendra,
acompanyats per les professores van venir al nostre centre per enterrar la
sardina amb nosaltres al nostre jardí. En acabar, els nostres residents els hi
van regalar una Vella Quaresma per endur-se-la a l’escola. També per la
castanyada, dues dones residents d’SGG, es van disfressar de castanyeres i
van anar a l’escola bressol a repartir castanyes als nens.
Una altra activitat va ser una actuació per part dels nens de P3 i P4 del CEIP
Miquel Carreras, que pel Nadal van venir a cantar nadales al nostre centre;
en acabar ens van regalar un calendari fet per ells, i els residents a canvi els
hi van entregar algunes manualitats realitzades per ells.
Aquestes experiències han estat un èxit, la participació ha estat molt activa
i enriquidora per a tots, fet que ens anima a continuar treballant en aquesta
línia d’intercanvis d’experiències entre els avis residentes a SGG i els nens
i joves de la ciutat.
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Atenció
Primària
Parc Taulí

Balanç positiu del primer any de pràctiques
docents a alumnes de primer de Medicina

Es nomenen nous directors
al capdavant del CS Can Rull

El passat mes de febrer els professionals del Centre de Salut Can Rull van
rebre la darrera visita grupal dels alumnes de medicina de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), en el marc del programa «PRACTICUM,
d’introducció al sistema sanitari i a l’ atenció de salut», i basat en la metodologia
d’aprenentatge anomenada Aprenentatge Basat en Problemes (ABP).

La directora general de la Corporació, Helena Ris, i el director
de Personal, Xavier Baro, van fer una visita als professionals del
CAP Can Rull, el passat 23 de febrer, per informar-los formalment
dels nous nomenaments al capdavant de la direcció d’aquest
Centre, després que l’anterior director executiu, Marcel Prats,
va deixar el càrrec per assumir la nova responsabilitat de director dels Serveis d’Atenció Primària (SAP) de l’Hospitalet, de
l’Institut Català de la Salut (ICS).

En aquesta visita es va fer una avaluació conjunta entre el alumnes i els
tutors mitjançant un qüestionari van recollir informació de diferents
professionals del centre (metges de família, infermers, serveis socials,
admissions ) i també a través d’enquestes pel barri, una visita a l’ Ajuntament
de Sabadell i a l’ Hospital de Sabadell. L’ experiència ha estat positiva tant per
als estudiants com per als professionals implicats i els tutors. El Centre de
Salut Can Rull va rebre la felicitació del degà de la Facultat de Medicina i la
proposta de seguir amb l’ experiència el proper curs.

En aquest sentit, es va informar del nomenament d’Encarna
Ramos, com a nova directora dels Serveis d’Atenció Primària
Parc Taulí (SAPPT)- Centre de Salut Can Rull, i del Dr. Miquel
Cirera com a director clínic del mateix Centre. Al capdavant de
la Coordinació de gestió està Maite Puigvert.

Salut Mental
Parc Taulí

S’aproven les obres per a la nova Unitat
de Crisis per Adolescents de Salut Mental

Canvi en la derivació dels subaguts,
de l’Hospital Benito Meni a Terrassa

El Centre de Salut Mental Parc Taulí disposarà, properament, d’un nou
dispositiu per a l’atenció dels pacients més joves: la Unitat de Crisis per
Adolescents (UCA). Per això, el Consell de Govern de la CSPT ja ha aprovat
la contractació relativa a les obres que es portaran a terme a la segona planta
de l’edifici Taulí, on s’ubicarà aquesta nova unitat. La seva creació està justificada davant l’increment creixent d’adolescents que requerixen d’ingrés en
una unitat de salut mental i la situació actual en què aquests malalts han de
ser derivats a altres centres. Tot i que el Centre de Salut Mental Parc Taulí
disposa d’una unitat d’hospitalització d’adults, amb 36 llits, aquest no es
considera el servei més adequat per als més joves, d’acord a les
recomanacions del propi Servei Català de la Salut (CatSalut).

El pacients de Salut Mental Parc Taulí catalogats com a subaguts
–aquells que requereixen de 50 dies de mitjana d’ingrés
hospitalari– i que fins fa poc havien de ser derivats a l’Hospital
Benito Meni de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), ja poden
quedar-se ingressats a la Mútua de Terrassa.

La contractació sortirà a concurs públic amb tramitació urgent amb l’objectiu
que aquest nou dispositiu, que donarà cobertura a la prestació d’un servei
públic sanitari, es pugui posar en funcionament el més aviat possible.

L’acord, que es va tancar a finals de 2004 entre la Direcció del
Servei de Psiquiatria de la Mútua de Terrassa i la Direcció General de Planificació Sanitària del CatSalut, suposa molts
avantatges, especialment per a les famílies dels pacients que
requereixen d’aquests tipus d’ingrés. L’acord permetrà millorar
l’accessibilitat al servei, la coordinació entre diferents dispositius
gràcies a la seva proximitat i alhora millorar l’equitat en
l’assistència. La Unitat de Subaguts de la Mútua de Terrassa és
l’única d’aquestes característiques a tot el Vallès Occidental.
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[l’entrevista]
Josep Simó Déu: «La cirurgia és com anar per
la muntanya: t’has de preparar molt bé el camí»
Figura destacada de la cirurgia de cap i coll, mestre de molts cirurgians d’aquest país i referent d’abast internacional. Aquestes són només algunes de les paraules amb què la Societat Catalana de Cirurgia va presentar el Dr. Josep
Simó Déu, el passat mes d’octubre, en atorgar-li el Premi Virgili 2004, el màxim reconeixement dels cirurgians
catalans a col·legues de tot l’Estat. Un merescut reconeixement que ha situat el ‘pare’ del Servei de Cirurgia de
l’Hospital de Sabadell al costat de noms com Josep Trueta , Pere Piulachs i Antoni Sitges... En aquesta entrevista,
el Dr. Simó Déu ens fa algunes reflexions de la seva trajectòria professional, i ens apropa, amb el seu entranyable
entusiasme, a les altres passions confessables a què pot dedicar més temps des que ha deixat els estris del quiròfan..

Què ha significat per a vostè la concessió del Premi Virgili?
Lògicament ha estat la culminació de la meva carrera professional. Per a mi ha estat tot un honor veure’m al
costat de grans cirurgians de l’Estat espanyol com els doctors Josep Trueta, Antoni Trias, Pere Piulachs,
Antoni Sitges, Moisès Broggi... pels qui sento un gran respecte i admiració. És el màxim reconeixement que
es pot obtenir per part dels cirurgians catalans. L’acte que es va fer en el Reial Col·legi de Cirurgians de
Barcelona va ser molt emotiu. Vaig llegir el meu discurs a la mateixa taula de dissecció que havia utilitzat Pere
Virgili.

Qui era Pere Virgili?
Era un cirurgià de la cort de
Ferran VI, d’una gran vàlua,
que al mateix temps va ser el
cirurgià de l’armada espanyola.
El Rei, en compensació a la
seva vàlua, el va ajudar a fun-

«Gràcies a Pere Virgili Barcelona
va recuperar la categoria universitària»
dar el Real Colegio de Cirujanos de Cádiz, lloc on estava
l’armada. Posteriorment, ja
en temps de Carles III, va
crear el Reial Col·legi de
Cirurgians de Barcelona,
enfrontant-se al Decret de Nova Planta imposat per Felip Vè,
que, a la guerra de Successió
havia tret la Universitat de
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Barcelona per portar-la a Cervera. I amb això, ell va recuperar la
categoria per Barcelona el rang universitari i docte que ha mantingut
fins ara. Aquest era Pere Virgili.

«Tot i els grans avenços terapèutics, la cirurgia segueix
curant el 97% dels càncers diferenciats de tiroides»
Vostè diu que el moment estel·lar de la seva carrera professional
va ser quan va crear, el 1976, el Servei de Cirurgia de la Mútua
Sabadellenca. Què conserva d’aquella època?
La il·lusió. Encara m’agrada participar en fets i aconteixements del
món de la cirurgia, amb la qual encara convisc. La Mútua Sabadellenca
va ser l’embrió de l’actual Servei de Cirurgia de l’Hospital de Sabadell.
I veig amb molta il·lusió com els nois d’aquella época, que llavors
tenien 25 anys, han esdevingut excel·lents cirurgians que treballen
actualment a hospitals d’arreu de Catalunya, i això és una cosa que
m’omple de goig.

intervencions emblemàtiques: la
cirurgia de laparòtida i la cirurgia de
la tiroides, cadascuna amb un punt
de dificultat i de repte. Ho vaig fer
‘encordat’ amb en Gabriel Marquès
i en Manel Alcántara. D’aquesta
manera no vaig tenir cap problema,
i en acabar els meus companys del
quiròfan m’esperaven i em van
oferir un aperitiu. Va ser llavors
quan vaig canviar els estris de la
cirurgia pels de la muntanya. Em
van regalar un mapa de Catalunya
amb relleu i em van dir: perquè de
la mateixa manera que fins ara has
seguit les vies d’abordatge del coll
ara puguis seguir els camins de
Catalunya. I això és el que faig.

Deuen haver canviat moltes coses des de llavors...
Pel que fa a la cirurgia de cap i coll han hagut grans avenços, com la
quimioteràpia i la radioteràpia. Són terapèutiques tan potents que
molts càncers de cap i coll ja han passat a ser tributaris d’aquest tipus
de tractament i no de la cirurgia, afortunadament per la qualitat de
vida dels pacients. Malgrat això, la cirurgia segueix obtenint una
curabilitat del 97% en el càncer diferenciat de tiroides. Per això és
imprescindible una bona correlació entre endocrins, cirurgians i patòlegs.

Actualment qui fa la cirurgia de cap i coll?
Als Estats Units, com que tenen una gran tradició, aquesta cirurgia
està, indistintament, en mans de cirurgians generals, maxil·lofacials,
ORL i fins i tot cirurgians plàstics. En canvi, aquí ho fem a través de
les diferents especialitats: els ORL operen les laringes, els maxil·lofacials la cavitat oral, els cirurgians generals les tiroides i paratiroides
i els cirurgians plàstics la reconstrucció. Tot i això, queden unes àrees
fronterisses que no s’escauen ni pels uns ni pels altres. I el meu
coneixement d’aquestes ‘terres de ningú’ m’ha portat a ser conegut
com a cirurgià de cap i coll. Malgrat que al nostre país l’especialitat
no està reconeguda, sí que existex la Sociedad Española de Cirujanos de
Cabeza y Cuello, la qual jo vaig tenir l’honor de presidir després d’haver
portat al Parc Taulí el seu XX Congrès Internacional.

Després de 40 anys, recorda la seva primera intervenció?

[En 20’’]

La primera no, però recordo l’úl-tima, perquè la vaig preparar amb tot
el cerimonial el mateix dia que feia 64 anys. Vaig escollir dues

01’’
03’’
05’’
08’’
10’’

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

Memòries d’un cirurgià, de Moisès Broggi
La llista de Schindler
Recòrrer camins històrics
Conill amb llanegues
A St. Petersburg

12’’ Un tema musical
15’’ Un actor
17’’ Un polític
19’’ Un repte
20’’ Un desig

Què hi tenen en comú aquestes
dues passions seves, la cirurgia i
la muntanya?
La muntanya, com el coll, té els seus
punts de referència i està plena de
fites, que quan se sap on són, marquen el camí a seguir de manera que
no et perds per viaranys enganyosos.
Pràcticament és el mateix: t’ho has
de preparar, t’ho has d’estudiar,
aleshores ho has de realitzar i, si
pots, gaudir-ne.

Veig que vostè es preparava molt
les intervencions. Creu que els
cirurgians d’ara tenen temps per
a tanta preparació?
Jo moltes vegades m’havia de preparar molt bé les intervencions perquè era la primera vegada que m’hi
enfrontava. Ara en tenen molta més
activitat, i per tant més experiència
i molta més tecnologia... Però cal
reconèixer que ara al cirurgià cada
cop se li exigeix fer més, més bé,

L’himne a l’amor, d’Edith Piaf
Robert De Niro
El president F.D.Roosevelt
Entendre els meus nèts
Morir amb dignitat
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amb menys recursos i per menys diners. Jo, afortunadament,
la pressió assistencial per les llistes d’espera no la vaig viure
fins al final de la meva etapa. I d’això no tinc un record massa bo.

Quin missatge voldria transmetre als nous cirurgians?
Primer que retornin a l’orgull de ser cirurgians, amb tot el que
això comporta. És una professió que requereix d’una gran
dedicació, i de vegades amb grans frustracions. És una professió
que comença tard i s’acaba aviat... I que passin el màxim de
temps possible al quiròfan.

Què hi té a Sòria?
Sòria la vaig conèixer en un viatge els anys 70 i em va encantar. Al Alto
Duero vaig trobar la neu, els boscos, les muntanyes, els rierols que baixen
amb una aigua clara.... És la província més deshabitada d’Espanya, crec
que ara té uns 80.000 habitants, i això feia que pràcticament tot fos verge.
Molta gent no ho sap, però part de la pel·lícula del Doctor Zhivago es va
rodar allà. Un altre aspecte que m’entusiasma d’allà són els bolets... a la
Serra d’Urbión hi ha uns boscos extraordinaris amb tota mena de bolets...
sobretot en tardors plujoses. Espero que continui així.

Tornant a Sabadell, com veu vostè el Parc Taulí d’aquí a 10 anys?

«És important que els joves cirurgians passin
el màxim de temps possible al quiròfan»

Jo penso que, lògicament, cada cop tindrà més prestigi dintre del món
sanitari català, amb un Servei de Cirurgia cada cop més potent. Però en un

Expliqui’m una de les anècdotes més entranyables que tingui
dels seus 30 anys com a cirurgià.
Més que anècdota ara recordo una història molt trista. Va ser la
lluita durant gairebé 15 anys amb una noia que tenia un tumor
medul·lar de tiroides i que, després de tots els esforços que
vàrem fer, va morir. No vam poder fer res més del que vam fer.
Això a mi em va deixar molt trist i amb una gran fustració.

Suposo que, tal i com és vostè, hi van establir una relació
més enllà de la relació convencional metge-pacient...
Evidentment. Encara guardo les cartes que ella m’enviava quan
sortia de viatge. L’evolució de la seva malaltia anava reflectida en
aquestes cartes i en els poemes que m’escrivia. Aquesta noia
també dibuixava i el Dr. Gabriel Marquès -actual responsable de
la cirurgia de cap i coll- encara té en el seu despatx una caricatura que ens va fer a ell i a mi, en què ella està amb el coll
embolicat, el Dr. Marquès amb unes tisores i jo amb una serra
a les mans. Per això, més que una anècdota, per a mi és una
vivència entranyable amb la qual encara convisc.

A què es dedica vostè des que ha deixat el quiròfan?
Encara em segueix fent molta ilusió i em sento molt realitzat
de venir dos tres dies a la setmana aquí, a la Corporació. Aquí,
gràcies a la recerca bibliogràfica, em puc mantenir ‘en forma’.
Cada mes també em reuneixo amb els meus companys del
comitè del nodul tiroïdal i estudiem la seva relació amb el càncer
de tiroides. Després, a través de Caixa Sabadell, comparteixo la
vicepresidència de la Fundació Parc Taulí amb la presidència
de l’Associació Pere Olivé. Amb això crec que exerceixo un deute
com a ciutadà de Sabadell. D’aquesta manera retorno a la ciutat
el que jo he rebut. Fóra del curs acadèmic, de juny a octubre,
passo llargues temporades a Sòria, amb la meva família.

El Dr. Simó Déu, amb el Montseny nevat al fons de la imatge. S.A.

sentit una mica crítc haig de dir que de vegades el veig una mica triomfalista
en alguns aspectes. S’ha de ser innovador, però tampoc cal ser el primer ni
el millor en tot. Ha de primar l’assistència ben feta. A banda d’això hi ha
coses a millorar, però no només aquí, sinó a tots els hospitals públics: jo no
sé si és possible, però crec que s’hauria de fer un esforç perquè cada malalt
tingués la intimitat d’una habitació individual.

Em sembla que això que demana és molt difícil, ara per ara...
Pensa una cosa: va ser Robespierre, en temps de la Revolució Francesa, qui
va decidir que cada malalt a un llit, perquè fins llavors hi posaven 3 0 4 al
mateix llit. Doncs, des de llavors fins ara no s’ha fet cap avenç en aquest
sentit. I jo crec que aquest és un esforç que s’hauria de fer. Perquè la gent,
quasibé sempre, va a les clíniques privades només per això, per tenir la
intimitat d’una habitació. I per res més, perquè després resulta que els
cirurgians de la pública i la privada són els mateixos. SANDRA ÀLVARO.
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[què sabem de...?]
...els problemes de la pròstata
El 90% dels homes entre 70 i 80 anys tenen problemes prostàtics
La pròstata és una glàndula sexual de l’home que col·labora en la formació del líquid seminal i és l’encarregada d’activar l’hormona masculina.
Aquestes dues característiques defineixen els problemes prostàtics al llarg de la vida. Es recomanable fer revisions urològiques anuals a partir dels
50 anys per prevenir problemes greus . Així ens ho explica el Dr. Joan Prats, cap de la Unitat d’Urologia de l’Hospital de Sabadell

Quines són les alteracions o patologies més freqüents relacionades amb
la pròstata?
Els problemes més comuns es classifiquen en tres grups: prostatitis o
inflamacions amb infeccions de les glàndules prostàtiques que són freqüents
al llarg de tota la vida, la hiperplàsia benigna de pròstata o l’augment de
tamany de la glàndula i el càncer. En el primer cas hi ha diferència entre
prostatitis aguda i crònica. La prostatitis aguda és una infecció de la pròstata
causada per bacteris. Pot començar de manera brusca i produir febre,
esgarrifances o dolor en la part baixa de l’esquena i entre les cames així com
dolor a l’orinar. En la prostatitis crònica la infecció de la pròstata es presenta
de manera repetida. Els símptomes són més lleus que en la prostatitis
aguda, però poden durar més temps. Quant a la hiperplàsia de pròstata es
caracteritza per un engrandiment de la pròstata, fet que pot bloquejar la
uretra i fa difícil orinar. Aquest problema es presenta amb freqüència en
homes majors de 50 anys mentre que en el cas del càncer de pròstata es
donen més casos en homes d’edat més avançada.

Quan poden aparèixen problemes?
La pròstata és una glàndula situada sota la
bufeta de l’orina, de tamany similar a una
nou i que es comença a desenvolupar a
partir de la pubertat. En aquesta etapa i
degut als canvis hormonals, la pròstata creix
i ho fa de forma progressiva. En la pubertat
es poden trobar episodis de prostatitis amb
o sense infecció. A partir dels 40 anys es
comencen a formar uns nòduls de
creixement a l’estroma que es coneix com
hiperplàsia prostàtica. Durant el seu
creixement aquests nòduls poden degenerar i donar lloc a un càncer de pròstata i des
dels 50 anys s’inicien els problemes del

desenvolupament excessiu de la glàndula per la hiperplàsia.
Això fa que el càncer de pròstata aparegui a partir dels 45-50
anys, augmentant la seva incidència amb l’edat.

Hi ha un component hereditari o genètic vinculat als
problemes prostàtics?
No hi ha una herència directa, però se sap que si es tenen
familiars que ho pateixen hi ha una major predisposició.

Quins són els símptomes habituals?
Els símptomes genèrics dels problemes prostàtics van lligats a
la situació anatòmica de la pròstata (a la sortida de la bufeta, fent
un anell sobre la uretra). Això condiciona que quan hi hagi una
hipertròfia o inflamació apareguin trastorns en la micció,
bàsicament centrats en la dificultat en la micció i l’augment del
nombre de miccions i el «chorro» dèbil. Altres símptomes lligats
a patologies més concretes són les ejaculacions doloroses o
molestes (en el cas de la prostatitis),
i l’hematúria (sang a l’orina, en el
cas de la hipertròfia de pròstata o el
carcinoma).

Com s’arriba al diagnòstic de les
alteracions prostàtiques?

Aparell reproductor masculí i bufeta

El diagnòstic bàsicament és clínic,
basat en la simptomatologia, que és
molt orientativa, i recolzat amb una
exploració física que se centra en
l’examen dels genitals i el tacte rectal. En el cas de l’estudi del carcinoma prostàtic s’utilitza l’antígen
prostàtic específic (PSA) que és una
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determinació sanguínia d’una proteïna produïda per les
cèl·lules de la glàndula prostàtica i que augmenta quan existeix
un creixement tumoral en la pròstata. El PSA, tot i ser una
prova molt orientativa, no és específica del carcinoma de
pròstata ja que també pot augmentar en casos de grans
hipertròfies de pròstata o prostatitis aguda. Una altra prova

El Dr. Joan Prats és el cap de la unitat d’Urologia de l’Hospital de Sabadell. M.A.

La pròstata es comença a desenvolupar
en la pubertat
diagnòstica és l’ecografia urològica (renal i vèsicoprostàtica) que
ens pot ser d’utilitat en casos de voler valorar la mida de la
glàndula o les complicacions del seu creixement (retenció
urinària, insuficiència renal i litiasi). En el càncer de pròstata
la prova determinant és la biòpsia prostàtica.

Quins són els tractaments indicats per a aquestes patologies?
Els tractaments van en funció de la patologia de base, de forma
que els quadres de prostatitis precisen tractament antibiòtic o
antiinflamatori. El carcinoma de pròstata depén de l’estadi, sent
la cirurgia i la radioteràpia tractaments indicats i, en casos de
disseminació de la malaltia, existeix la possibilitat del bloqueig
hormonal medicamentós o quirúrgic, ja que és un tumor
hormono-depenent en la gran majoria dels casos. En el cas de
la hiperplàsia benigna el seu tractament va en funció de la
simptomatologia. Aquests tractaments es basen en fàrmacs
que permetin el buidat vesical i si no són eficaços s’ofereix la
cirurgia, ja sigui via endoscòpica o cirurgia oberta en funció de
la mida de la glàndula. Generalment, la patologia prostàtica
respon de forma favorable als tractaments.

Es pot fer prevenció?
Bàsicament, la prevenció de les patologies de la pròstata consisteix
en evitar la vida sedentària i l’estrès, ja que aquests factors condicionen la congestió de la glàndula prostàtica i l’augment de

la simptomatologia. La dieta mediterrània, baixa en àcids de greix, n’és favorable a més a més d’una ingesta hídrica i una activitat sexual regular.
Quant al mecanisme de desenvolupament de la hiperplàsia benigna no
existeixen actualment mesures de prevenció. En el cas del carcinoma de
pròstata, encara que no existeixen estudis concloents, sí que es consideren
preventives les dietes riques en soja. Actualment els estudis de prevenció

Els controls urològics han de ser anuals a
partir dels 45-50 anys
van dirigits a modular els factors de creixement de l’estroma prostàtic que
són els responsables del creixement d’aquests nòduls d’hiperplàsia i de
l’augment del carcinoma.

És cert que els problemes de la pròstata poden causar impotència
sexual, manca de desig i infertilitat masculina?
Sí. Els trastorns del funcionalisme normal de la glàndula pròstatica relacionats
amb l’hormona masculina es poden traduir en aquests problemes.

Quina és la periodicitat recomanable per fer-se revisions urològiques
en l’home?
Els controls urològics han de ser de caràcter anual a partir dels 45-50 anys i
en pacients de risc, com aquells pacients que tenen familiars propers amb
càncer de pròstata, s’han de fer les revisions a partir dels 45 anys.
MONTSE ARMENTEROS
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[notícies delscentres de serveis]
CISC

CCC

centre integral de serveis comuns

centre de comunicació de la corporació

El rober del Parc Taulí lliura, cada dia,
4.670 llençols i 3.686 tovalloles

El Parc Taulí ha estat notícia
en 431 ocasions al llarg de 2004

4.670 llençols, 3686 tovalloles i 2480 bates d’exploració lliurats a diari.
Aquestes són només algunes de les dades que il·lustren l’activitat del rober
de la Corporació, on treballa un equip de dotze professionals que es fan
càrrec de la funció d’aquest servei. El passat 2004, la mitjana diària de roba
circulant a les diferents empreses corporatives va ser de 4.790 kg., a banda
de la roba personal dels usuaris d l’Albada i de Sabadell Gent Gran, que
suposen un total de 169 kg. més al dia.

Els mitjans de comunicació locals, autònomics i estatals van fer
difusió, al llarg de 2004, d’un total de 431 notícies relacionades
amb el Parc Taulí, fet que suposa un increment de més d’un
25% de difusió respecte l’any anterior. El desplegament dels
desfibril·ladors automàtics per reduir la mort sobtada, les cartes

La distància entre els
diferents dispositius
assistencials aconsella
mantenir els dos punts
de lliurament, un ubicat
al soterrani de l’edifici
del VII Centenari –que
abasteix a aquest edifici
i a l’Albada– i l’altre al
soterrani de l’edifici
Taulí –per a la resta de
dispositius–.
Un equip de professionals del rober. S.G.

Els professionals del
rober lliuren a diari tot l’equipament tèxtil necessari per a l’activitat
d’hospitalització, quiròfans i la resta de dispositius assistencials i d’oficis, a
més a més de la uniformitat dels diferents col·lectius.
La logística del rober funciona per reposició de l’estoc pactat, amb diverses
periodicitats en funció del destí de la roba. L’ ampli ventall d’articles i talles
disponibles en el mercat es complementa amb peces que es confeccionen
en el mateix rober, a mida, d’acord als requeriments assistencials.
La compra anual de roba es realitza per concurs públic i la seva adjudicació
obeeix a criteris de rendibilitat de la peça combinant, entre d’altres, les
variables de cost, vida útil i pes unitari a efectes del posterior impacte al cost
de la bugaderia. La supervisió del rober també s’encarrega del servei de
bugaderia extern.

de queixa dels lectors, la digitalització de la Unitat de Mama de
la UDIAT i les notícies relacionades amb la concesió dels TOP
20 són els quatre temes que més difusió han tingut en aquest
període, en què també s’ha parlat i s’ha escrit molt sobre la
saturació a Urgències i sobre el Parc de Salut.
En aquestes notícies, que fan referència a un total de 240
temes propis de la Corporació, no estan incloses les nombroses
referències que es fan de l’Hospital de Sabadell quan s’atenen
pacients víctimes d’accidents o d’altres incidents, i que en
ocasions tenen un especial ressó. El darrer exemple més
il·lustratiu va ser l’atenció a la nostra institució del popular
Àngel Cristo durant 2 mesos, que va portar el nom del Parc
Taulí a molts mitjans de comunicació autonòmics i estatals.

80% d’impacte positiu
Pel que fa a l’impacte de les notícies , també és de destacar que
un 80% han estat classificades d’impacte positiu, un 13% neutre
i un 6% negatiu. Una part d’aquestes notícies estan relacionades
amb la difusió de comunicats i notes des del Centre de
Comunicació, que en aquest període ha emès un total de 96
notícies externes adreçades als mitjans de comunicació i, en la
majoria dels casos i de manera paral·lela, als visitants de la
secció de Notícies del Web de la Corporació.
En la tasca de projecció de notícies relacionades amb el Parc
Taulí - que tenen com a principal objectiu informar al conjunt
de tots els ciutadans de tot allò que fem per la salut de les persones- cal destacar i agrair l’estreta i necessària col·laboració amb
el CCC dels professionals dels diferents àmbits de la institució.
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CSI

SAC

centre de serveis informàtics

serveis d’atenció al client

Xavier Company s’incorpora
com a nou director d’Informàtica

Els pares de nens atesos a Neonatologia
puntuen el servei amb un 9 sobre 10

El passat 1 de febrer es va incorporar com a director del Centre
de Serveis Informàtics (CSI) Xavier Company i Bergès, que
anteriorment ja havia prestat els seus serveis en diferents llocs
de responsabilitat de l’organització, entre altres, com a
president del Comitè de Sistemes d’Informació, entre els anys
1996 i 1998.

Els pares i mares dels nens atesos al Servei de Neonatologia de l’Hospital
de Sabadell han puntuat, amb un 9 sobre 10, la seva valoració global del
servei. El resultat s’ha obtingut a través de la darrera - i segona- enquesta
telefònica que s’ha realitzat en aquest servei, i que en aquesta ocasió
també s’ha fet via telefònica.

La incorporació de Company s’ha portat a terme coincidint amb
un moment especialment significatiu respecte a l’evolució i el
creixement dels sistemes d’informació del Parc Taulí, en què
s’ha identificat la clara necessitat de donar un veritable impuls a
la renovació dels seus sistemes actuals, amb la finalitat de millorar
la seva capacitat de gestió i organització.
La magnitud i profunditat amb què es planteja aquest procés de
canvi genera impactes de diferent calibre en tota l’organització,
amb una repercussió especial pel que fa al Centre de Sistemes
d’Informació (CSI), ja que la seva activitat nuclear gira al voltant
d’aquestes tecnologies.

Compte enrera per al nou sistema
de gestió clínica i de pacients
Amb la recent publicació del plec de condicions per a la contractació d’un nou sistema de gestió de pacients i de gestió
clínica ja s’ha iniciat un intens període, en què s’ha de triar la
millor solució per donar resposta a les necessitats de la institució.
El 21 de març es tancava el període de recepció de propostes
dels proveïdors i la previsió és que, en funció del nombre
d’ofertes presentades, es pugui triar la millor opció el més aviat
possible.
En la valoració de les diferents ofertes participarà un equip de
professionals tècnics i funcionals que els darrers mesos han
estat directament implicats en l’elaboració del plec de condicions.
Un cop triada l’oferta es crearan diversos grups funcionals representatius de cada un dels àmbits de la institució- per
treballar en el desenvolupament propi del projecte. De manera paral·lela, i en funció de l’oferta escollida, es treballarà en la
definició de l’equipament tecnològic més adient, que també
sortirà a concurs en una propera oferta pública.

És de destacar que el resultat global s’ha obtingut, fonamentalment, per
l’alta satisfacció de l’assistència i el tracte rebut per part dels professionals.
D’altra banda, molts dels
enquestats han coincidit a
destacar la necessària millora en qüestions de confort, directament relacionats amb l’estat de
l’edifici Santa Fe.
L’enquesta als familiars
dels serveis dels diferents
centres del Parc Taulí és
una de les tres formes
amb què els Serveis Un nadó ingressat al Servei de Neonatologia. (Arxiu CCC)
d’Atenció al Client (SAC)
recullen l’opinió dels ciutadans que s’ate-nen al Parc Taulí. L’informe anual
sobre reclamacions, agraïments i suggeriments i l’avaluació a través de
clients simulats (en els àmbits de recepció, telefonia i programació), són
les altres dues eines amb què es treballa.

Reclamacions, agraïments i suggeriments
De l’informe 2004 sobre l’atenció de reclamacions, agraïments i
suggeriments es desprén que el volum majoritari de reclamacions en aquest
període correspon a l’Hospital de Sabadell - el centre de la Corporació amb
un major volum assistencial - i on continuen augmentant les reclamacions
degudes a les llistes d’espera existents per a primeres visites i per a
intervencions quirúrgiques.
D’altra banda, és de destacar el descens de reclamacions provinents dels
àmbits d’Hospitalització i d’Urgències, que s’han reduït de manera notòria
respecte l’any anterior, i que en el cas de les Urgències s’atribueix al bon
funcionament del triatge de pacients. En un altre terreny, els temes relatius
a l’accessibilitat telefònica i a les citacions es mantenen a un mateix nivell
que l’any anterior.
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[l’institutuniversitarii lafundació]
La Fundació Caixa Sabadell finançarà amb 900.000 euros
projectes d’innovació del Parc de Salut
La inversió permet posar en marxa les primeres iniciatives
col·laboració i el van fer públic per als mitjans de comunicació
al Saló Modernista de Caixa Sabadell el passat 10 de febrer, una
data que va ser destacada pel propi Pascual com «un dia molt
important per a la Fundació Parc Taulí, probablement un dels
dies més importants des de la seva fundació, el mes de gener
de l’any 1993». L’acte també va comptar amb la presència del
president de la CSPT, Pere Fonolleda, i el membre del Consell
Asessor Científic del Parc de Salut, Dionís Villalba.

En la recerca de noves solucions

D’esquerra a dreta, D. Villalba, Ll. Brunet, R. Pascual i P. Fonolleda. M.A.

La Fundació Caixa Sabadell subvencionarà amb 900.000 euros els primers
projectes d’innovació que professionals de la Corporació Sanitària Parc
Taulí (CSPT), en cooperació amb altres empreses i/o institucions, desenvoluparan dins el projecte Parc de Salut, impulsat per la CSPT, la Fundació
Parc Taulí i l’Ajuntament de Sabadell. La inversió de la Fundació Caixa Sabadell,
la primera d’origen privat, permet posar en marxa les primeres iniciatives
del Parc de Salut.
El president de la Fundació Caixa Sabadell, Lluís Brunet, i el president de la
Fundació Parc Taulí (FPT), Ramon Pascual, van signar aquest acord de

En la seva intervenció, Brunet va recordar la «llarga i profitosa»
relació de Caixa Sabadell amb el món sanitari, especialment
amb el Parc Taulí. «D’aquí la importància que donem ara
novament a aquests nous projectes del Parc de Salut, que conjuguen investigació, tecnologia i coneixement en la recerca de
millores i noves solucions als problemes i a les pràctiques
mèdiques viscuts dia a dia pels professionals de la sanitat», va
subratllar el president de la Fundació Caixa Sabadell.
La contribució de la Fundació Caixa Sabadell als projectes
d’innovació del Parc de Salut es dividirà en aportacions de
300.000 euros anuals durant els propers tres anys. Els
quatre projectes que es beneficiaran d’aquesta aportació
tenen, com a finalitat principal, generar innovació en forma de serveis, productes, patents o llicències que suposin
una millora per al ciutadà.

Una Fundació que s’obre
a la participació de tothom
Fundació

Parc Taulí
Institut Universitari UAB

Una fundació a tenir en compte

Col·laborar amb la Fundació Parc Taulí és participar en
una activitat de responsabilitat social per impulsar al
màxim els coneixements i experiències dels professionals
al servei de la millora de la qualitat de vida dels ciutadans
Oficina de Patrocini: telf. 937 236 673
Núm.compte bancari: 0081-5154-29-0001813582
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Les iniciatives, projectes i línies d’innovació en marxa
Les iniciatives del Parc de Salut s’agrupen en tres grans àmbits:
Docència, Innovació i Serveis de valor afegit. A grans trets, cada
un d’aquest àmbits acull els següents continguts:
> Docència
Noves titulacions de postgrau.

Els projectes d’innovació que reben ajut
de la Fundació Caixa Sabadell
L’aportació de la Fundació Caixa Sabadell es destinarà als següents quatre
projectes avaluats pel Comitè Assessor Científic del Parc de Salut i ja
posats en marxa:

> Innovació
Acull la peça clau del Parc de Salut: el Centre per a la Innovació
en Noves Tecnologies Aplicades a la Medicina (CINTAM), en el
qual s’integraran les següents línies d’innovació, que es troben
en diferents graus de desenvolupament:
> Robòtica aplicada a la cirurgia
> Imatge mèdica digital
> Recerca translacional.
> Cirurgia experimental.
> Monitorització i sistemes d’informació.
> Simulació en biomedicina.
El CINTAM posarà els següents serveis a disposició dels grups
que lideren les diferents iniciatives i línies d’innovació:
> Laboratoris, tallers i llocs de treball amb infraestructures i
equipaments científics.
> Estructura de suport per a la gestió de la innovació i l’explotació
comercial o industrial dels resultats que es vagin assolint.
> Consell Assessor Científic, per garantir la qualitat dels
projectes.
> Serveis de valor afegit
Conjunt de possibles iniciatives relaciones amb la salut, amb un
fort component de coneixement, que poden significar, des del
punt de vista qualitatiu, un fort impacte sobre l’àrea de Sabadell.

Centre de monitorització i alerta mèdica de malalts crítics (1)
Permetrà monitoritzar malalts (controlar les constants vitals) a distància,
en diferents situacions: transport sanitari, urgències, hospitalització, UCI
i domicili. IP: Dr. Antoni Artigas.

Xarxa per a la prevenció de risc de mort sobtada (1)
Intrahospitalària i extrahospitalària. Permetrà establir al territori de Sabadell
un espai cardioprotegit, amb l’ús de desfibriladors. IP: Dr. Antoni Martínez.

Informació mèdica personal a l’abast dels ciutadans, online (1)
Permetrà que els ciutadans tinguin accés a les seves imatges mèdiques
digitals (TAC, RNM, ECO, etc.) a través d’Internet, de forma segura i
confidencial. Inclòs en la ‘Línia de monitorització i sistemes d’informació’
de l’àmbit ‘Recerca i Innovació biomèdiques’. IP: Dr. Joan Guanyabens.
(1) Projectes inclosos en la línia ‘Monitorització i sistemes d’informació’

DIT quirúrgic robotitzat (2)
Dispositius Instrumentals Telemanipulats (DIT). Línia instrumental per
facilitar les intervencions quirúrgiques per endoscòpia, entre altres la
reparació de l’hèrnia inguinal i la prostatectomia, dos de les més
prevalents. IP: Dr. Enric Laporte.
(2) Projecte inclòs en la línia ‘Robòtica aplicada a la cirurgia’

Les dates clau de la posada en marxa del Parc de Salut
2002 > Es crea la Comissió Gestora i de Seguiment del Parc de
Salut. Formada per representants de l’Ajuntament de Sabadell,
la Corporació Sanitària Parc Taulí i la Fundació Parc Taulí, com a
òrgan impulsor del projecte. Es reuneix regularment.
01/04/2003 > Presentació pública inicial del projecte Parc de
Salut, a l’edifici CESTIC de l’Eix Macià. Es presenta l’avantprojecte
arquitectònic que proposa una nova volumetria de l’illa de l’antiga
caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell.
15/10/2004 > Signatura del protocol d’intencions entre
l’Ajuntament de Sabadell, la Corporació Sanitària Parc Taulí i la
Fundació Parc Taulí per a l’impuls del Parc de Salut. L’Ajunta-

ment expressa la intenció de posar a disposició del Parc Taulí l’ús dels terrenys
necessaris per a la instal·lació de la seu del Parc de Salut, així com d’aportar
una quantitat econòmica del seu pressupost anual per coparticipar en l’impuls
i la gestió del projecte per valor de 300.000 euros, entre d’altres.
16/11/2004 > El Departament de Salut de la Generalitat cedeix un milió
d’euros procedents dels fons FEDER per finançar edificis i equipaments
científics del CINTAM. Es tracta de la primera vegada que es destinen
aquests fons europeus a un projecte de salut.
12-01-2005 > Es posa en marxa el Comitè Assessor Científic del Parc de
Salut, format per persones de reconegut prestigi en el món de la recerca i
la innovació.
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Sobre la Constitució Europea i els Òscars de Hollywood
Reflexions dels Drs. F. Baigorri i G. Diestre, membres del Comitè d’Ètica Assistencial
«El progrés és l’augment de les decisions que una persona pot prendre per si
mateixa...Va haver-hi un temps en què les decisions de la vida les prenien per un
els deus, els astres o l’emperador. Avui el progrés és ser més lliures, encara que
aquesta llibertat de vegades ens espanti o sigui incòmoda. Madurar és assumir
aquestes decisions que la ciència i la democràcia han arrabassat per a nosaltres
al despotisme i la ignorància; també és assumir els teus errors»
Marc Augé 1
La Constitució Europea2 inclou, dins de la seva Carta de Drets Fonamentals,
el consentiment lliure i informat de la persona com un dels trets a respectar particularment en el marc de la medicina i la biologia. Entenent el
consentiment informat com el resultat de traslladar a l’àmbit sanitari els
principis democràtis que regeixen la nostra societat, una constitució moderna hauria d’incloure’l dintre dels drets fonamentals dels ciutadans que
ampara. És un progrés significatiu perquè, què és el progrés sinó la
capacitat de prendre decisions? Així, a la nostra societat ens hem dotat de
lleis que garanteixen la nostra capacitat d’elecció i decisió, en definitiva la
nostra llibertat, també quan la malaltia ens afecta.

llibertat de vegades espanti o sigui incòmoda (tal com s’exposa
a la cita de l’encapçalament).
Fa uns mesos, l’Observatori de Bioètica i Dret de la UB va
publicar un document en favor de la regulació de l’eutanàsia8
que pot ser un referent per al debat. Paralel·lament, aquest
debat ressalta la importància que els pacients i els familiars
puguin trobar en el sistema sanitari i en la societat civil recursos complementaris de recolzament i solidaritat, que els ajudin
en els seu procés de dol i patiment i puguin sentir-se reforçats
i acompanyats en el moment de prendre decisions difícils
alleugerint aquesta sensació que, a vegades, tenen els malalts
d’haver-se convertit en una càrrega per a la seva família i la
societat9 .
1

La contra. La Vanguardia 5/10/2004.

2

Tractat pel qual s’estableix una Constitució per a Europa. Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación, Ministerio del Interior, Ministerio de la Presidencia.
http://www.constitucioneuropea.es/index.jsp?op=doc.

A Espanya, la capacitat de decisió dels pacients es va reconèixer per primera
vegada a la ‘Ley General de Sanidad de 1986’3 . Més recentment, a Catalunya,
es va elaborar la ‘Llei de drets d’informació sobre la salut dels pacients’4
que introduïa ja la possibilitat de les voluntats anticipades, sempre en la
línia de garantir el dret que tots tenim de decidir sobre allò que ens compet,
en aquest cas preveient circumstàncies en què podem perdre la capacitat
de fer-ho. Aquesta possibilitat es reconeix ja a tot l’estat5 .
No obstant, encara no se’ns reconeix la capacitat de disposar lliurement de
la nostra vida en circumstàncies de patiment permanent i difícil de suportar.
Això és l’eutanàsia. El fet que els Òscars d’aquest any a la millor pel·lícula i
a la millor pel·lícula estrangera hagin recaigut en dos films que tracten
aquest tema, “Million dollar baby”6 i “Mar adentro”7, no és una casualitat. El
progrés, entès com el desig de ser més lliures hi és, encara que aquesta

3

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. (BOE nº 101, 29-Abr-1986).

4

Llei 21/2000, de 29 de desembre, per la qual es reconeix el dret a la informació concernent
a la salut, a l’autonomia del pacient i a la documentació clínica (DOGC núm. 3303,
de 11.01.2001 i rect. DOGC 3353, de 22.03.2001).

5

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de dere
chos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
(BOE núm.274, 15-Nov-2002).

6

http://milliondollarbabymovie.warnerbros.com/intro.html.

7

http://www.mar-adentro.com/.

8

Documento sobre la disposición de la propia vida en determinados supuestos: declara
ción

sobre la eutanasia. Observatori de Bioètica i Dret. M. Casado y A. Royes (Coords.).

http://www.ub.es/fildt/bioetica.htm.
9

Albert J. Novell. Deseo de morir, voluntad de vivir. El Pais 14/9/2004.

L’espai Web de la Fundació Parc Taulí s’ha remodelat amb l’objectiu d’estructurar-ne la
informació fent més fàcil l’accés al navegant. Espais com Biblioteca, Cursos de Postgrau,
Guia del resident, Oficina de recerca, Parc de Salut i Unitat d’Epidemiologia i Avaluació
són alguns més significatius. També, i per a aquells organismes interessats a col·laborar
amb la Fundació, hi ha informació sobre com fer-ho.
Accés: Web (pàgina inicial) -> Fundació Parc Taulí - Ins. Universitari (barra superior)
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[el parc taulí a internet]
A la Intranet:
Freqüència d’accés:

Enquesta 5è aniversari de la Intranet
El mes de febrer s’ha dut a terme una enquesta de valoració de
la Intranet coincidint amb el seu 5è aniversari, amb l’objectiu de
millorar aquesta eina amb les aportacions dels usuaris. La
Intranet, que rep prop de 100.000 consultes setmanals, ha
obtingut una valoració global mitjana de 7,5 sobre 10.
Alguns resultats de l’enquesta:
El nombre d’accessos diaris gairebé s’ha duplicat, comparant
els resultats amb l’enquesta de l’any 2000 (del 24% al 46%).
Grau en què la Intranet es considera una
eina útil:

A l’hora de cercar una informació, penses
en la Intranet com un canal on trobar-la?

Oberta l’aplicació ‘Activitat de recerca i docència dels
professionals del Parc Taulí’
Aquesta aplicació, que substitueix la versió anterior, permet:
> Fer cerques a la base de dades de recerca i docència del Parc
Taulí per diferents camps: estructura, tipus d’activitat, autor...
Aquestes dades poden ser de molta utilitat a l’hora de realitzar
les memòries dels serveis i el recull de l’activitat de recerca i
docència dels professionals que hi formeu part.
> Els professionals poden sol·licitar la incorporació de la
informació de les seves activitats de recerca i docència que es
realitzarà de manera descentralitzada, pels professionals
designats de cadascun dels Centres de la CSPT.

Accés:
> Pàgina inicial
> Recerca, docència i formació
> Activitat de docència i formació

tr11_AAFF.P65
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La Intranet t’ajuda a conèixer la tasca
professional d’altres àmbits?

Al Web:
Nou apartat de licitacions convocades pel Parc Taulí
En aquest nou apartat Web, podeu consultar les licitacions relatives als
subministraments, obres, serveis i consultories que convoca la CSPT i
les seves entitats.
Cada licitació publicada compta amb la documentació que regeix la
contractació (plecs de clàusules administratives, prescripcions
tècniques...), que us podeu descarregar al vostre disc. També hi podeu
consultar la informació sobre l’estat de tramitació/resolució dels
procediments.
En els dos mesos que porta obert, l’espai ha rebut prop de 3.000 consultes!

Accés:
Pàgina inicial (web) > Serveis
del Parc Taulí > Serveis
Corporatius > Licitacions
(http://www.cspt.es/webcspt/
CentresServeis/cisc/ofcontractacio/
contractacio/default.asp)

5/4/05, 20:15
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[elsnostres professionals]
Adolfo Martín Cecília
PERFIL
Nascut a Sabadell fa 43 anys.Professional de la CSPT des de 1991
És Coordinador de Qualitat del Servei d’Alimentació - CISC
President d’ANAK, Ajuda als Infants d’Indonèsia, a Espanya

«ANAK, Ajuda als Infants
d’Indonèsia»
Què sents quan estàs fent la maleta per tornar a Bali?
Una gran alegria d’anar a una terra que es deixa viure, olorar, degustar,
compartir... on la meva dona i jo ens sentim acollits d’una manera especial.
Allà trobo gent molt senzilla, amable i generosa que no t’afalaga, et regala el
que té i això ens remou alguna cosa per dintre que ens fa plantejar-nos
sobre el nostre continu retorn a Bali. Sempre carrego les maletes de coses
meves i d’altres de coneguts, amics i companys del Taulí, tot per regalar. És
gratificant fer servir les vacances per posar un polsim de sorra sobre la
muntanya de la solidaritat, el gra propi i el de la gent que s’apunta.

Nens de l’escola de Lean, Amed, Bali amb l’Adolfo. Arxiu ANAK

les persones de l’organització i les que reben l’ajuda, tenint
cura de no trencar l’harmonia de la seva vida en el seu entorn.
Precisament allò que, d’alguna manera, envegem...

Què sents quan fas la maleta per tornar a Sabadell?
Sento tristesa de sortir d’aquell bany de càlida humanitat que és Bali. Deixem
la nostra família d’allà, la comunitat amb què estem cooperant i a la nostra
fillola. Però, com diu Vasconcelos ‘un viaje comienza con inquietud y termina con melaconlía’ i aquesta melangia es tradueix en alegria quan obres
els records, els revius i deixes fluir l’agraïment, l’amabilitat, l’alegria i el
bon rotllo que amaguen.

Quina és la principal font d’ingressos d’ANAK?
ANAK té bàsicament dos fonts d’ingressos: les aportacions dels
apadrinaments i els donatius. Els diners es distribueixen en
l’escolarització dels nens, material escolar, roba, ajuda a les
famílies i rehabilitació de les escoles. Els ingressos per campanyes
i donatius puntuals són per a projectes concrets, com ara la
canalització d’aigua per fer-la arribar a llocs amb sequera.

Què t’ha suposat conèixer aquesta altra manera de viure?
Conèixer Indonèsia, conèixer Bali, m’ha suposat una retrobada amb quelcom
que molt internament coneixia i enyorava. Sóc més conscient fins i tot del
meu propi ésser. He crescut interiorment i no per la geografia, sinó per la
gent.

Té Bali alguna cosa a veure amb la netedat del teu somriure?
Em fas aquesta pregunta perquè em coneixes i saps que quan torno de ‘la
meva terra’, estic un mes flotant i amb un somriure als llavis que no
desapareix més que amb el temps i els disgustos. Definitivament sí, he
trobat un reducte que intento compartir.

Què és ANAK, Ajuda als Infants d’Indonèsia?
Anak vol dir nen en indonesi. És una ONG jove que coopera en l’ajuda dels
nens i les famílies d’Indonèsia. Treballa amb voluntariat, amb una despesa
zero on les aportacions van íntegrament a qui les necessita. ANAK vol
créixer, però sense arribar mai a perdre la innocència i la proximitat entre

tr11_AAFF.P65
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Teniu algun projecte en marxa actualment?
A l’actualitat ANAK coopera amb altres ONG a la zona
d’Indonèsia en temes solidaris amb nens de Sumatra afectats
pel tsunami. Un projecte immediat és la dotació de llibres de
text en indonesi per a 3 escoles que estan al nostre càrrec, això
vol dir 3600 llibres que, amb urgència, necessiten reposició.
Enguany i coincidint amb les dates de Sant Jordi i dins de l’Any
del Llibre i la Lectura a Barcelona, s’editarà un punt de llibre
dissenyat pels nens de l’Escola de l’Hospital de Sabadell. Ens
agradarà comptar amb la col·laboració de la CSPT en agraïment
pel suport que els professionals i companys han donat a les
activitats d’ANAK. El lema d’aquesta campanya serà: ‘Marca’t
un punt 1 dóna’ls un llibre’, (allà un llibre = 1 €).
I com a projecte a mig termini volem retrobar-nos després de
l’estiu en un altre acte solidari a Sabadell, amb totes les persones amb qui vàrem compartir el sopar d’ANAK 2004. S. GARCÍA

5/4/05, 20:22
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[el taulell d’anuncis]

Venda de cotxes

Es ven

Seat Ibiza 1.9 TDI, 90 CV de l’any 99.

Casa a Polinyà. Urbanització Can Serra.

Amb clima, EE, DA. En perfecte estat.

300 m. construïts. 5 habitacions, 3 banys,

Es ven

Venda de cotxes

Motor impecable.

safareig, cuina, menjador, balcó.

Honda CBR 600F Vermella i ne-

Seat Toledo 1800 GL. Juny 1995

Preu: 8000 euros

Preu: 449000 euros

gra. Molt bon estat de conservació.

Aire condicionat, direcció assistida,

Tel: 647 993 712

Tel.: 652 855 144

Preu: 3300 euros

tancament centralitzat, llantes

Tel. 607 500 989

alumini. Perfecte estat conservació.
Preu: 2.200
Tel: 629 174 200

Es lloga

Es lloga

Es lloga

Serveis

Pis de 118 m2 a Sabadell, a prop

Plaça d’aparcament al carrer Sant

Plaça d’aparcament a l’avinguda

Necessiteu un corrector lingüístic?

del FFGG Rambla. 4 habitacions

Matias, 130 - 08208 de Sabadell.

Estrasburg, 46 a Can Llong – Sabadell

Es fan correccions lingüístiques

(1 suite i 3 amb escriptori), 2 banys

Davant del Taulí

Preu: 60 euros

i/o ortogràfiques en català.

complets, menjador de 28 m2 amb

Tel.: 654 306 159

Tel.: 619 134 438

Tel: 626 763 090

Es busca

Es ven

Es lloga

Cangur per dos nens de 8 i 4 anys.

Llicència de taxi de Badia del Vallès.

Casa amb jardí a Miami Platja

Castellar del Vallès.Laborables de

Tel: 666 780 677

(Tarragona) a 10 minuts de la platja.

terrassa de 10 m2, cuina i traster.
Pati comunitari de 500 m2..
totalment moblat. Perfecte per a
estudiants o professionals d’estada
temporal.
Tel. 937 243 762

8:00 a 9:00 i de 12:30 a 15:00

Capacitat per a sis persones. Del 18 al 28

Tel: 937 143 129

de març, 10 dies.

626 303 085

Tel.: 937 162 091

(Artur i Montse)

[el directori]

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

Hospital de Sabadell

Salut Mental Parc Taulí

IU Fundació Parc Taulí

Centre de Comunicació

Centraleta: 937 231 010

Directe: 937 458 377

Directe: 937 236 673

Directe: 937 458 380

Habitacions: 937 231 818

salutmental@cspt.es

UDIAT Centre Diagnòstic

Sabadell Gent Gran CS

Unitat d’Atenció 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

