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Presentaci
L'Institut d'Assistncia Sanitria (IAS) s una
empresa pblica que forma part de la Xarxa
Hospitalria d'Utilitzaci Pblica (XHUP) de la
Generalitat de Catalunya, a travs de la concertaci amb el Departament de Salut i el Departament de Benestar Social i Famlia.
L'IAS disposa d'una plantilla de ms de mil quatrecents treballadors i gestiona un pressupost anual
de cent milions d'euros. La tasca dels professionals gira al voltant de les persones i l'atenci a
la seva salut es presta de manera integral, amb
continutat i coordinaci entre els diferents nivells
d'atenci del territori: primria, hospitalria, salut
mental, sociosanitria i social.
L'IAS presta al conjunt de la Regi Sanitria de
Girona (840.000 habitants) tots els serveis de
salut mental i determinats serveis sociosanitaris,
socials i de suport i diagnstic. Ofereix serveis
sociosanitaris a les comarques del Girons, la
Selva i el Pla de l'Estany (300.000 habitants) i
gestiona l'Hospital Santa Caterina (atenci especialitzada) per a la Selva interior i part del Girons
(144.000 habitants). L'IAS gestiona les rees
bsiques de salut d'Angls, Breda-Hostalric i
Cass de la Selva (60.000 habitants).
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Per prestar tots aquests serveis l'IAS disposa a
la Regi Sanitria de Girona d'una estructura
descentralitzada de vint-i-quatre centres, que
donen atenci comunitria a la salut mental i a
les addiccions (centres de salut mental d'adults,
centres de dia, centres de salut mental infantil
i juvenil, centres d'atenci i seguiment a les
drogodependncies, pisos residencials i centres
d'intervenci preco de la psicosi, juntament
amb acords amb centres d'inserci laboral i
entitats tutelars), quatre centres d'atenci primria
i onze consultoris locals que cobreixen les necessitats de les tres rees bsiques de salut.
El primer de maig de 2012 el Departament de
Salut, amb la voluntat de crear aliances estratgiques entre l'Hospital Universitari Doctor Josep
Trueta de Girona, gestionat per l'Institut Catal
de la Salut (ICS), i l'Hospital Santa Caterina,
gestionat per l'IAS, inicia un nou projecte que
integra la gesti d'ambdues organitzacions sota
una sola gerncia.

Recursos estructurals

HOSPITAL SANTA CATERINA
Llits convencionals d'aguts

118

Llits de psiquiatria d'aguts

42

Llits URPI*

15

Llits de cures paláliatives

20

Incubadores

4

Quirfans

5

Sala dÕendoscpies

1

Sales de part

Regi Sanitria de Girona
Parc Hospitalari Mart i Juli
Centre de salut mental dÕadults
Centre de dia de salut mental

5

Llits de convalescncia

3

Bressols per a nadons

24

Sales de radiologia

13

Hospital de dia (places)

12

Dispensaris de consultes externes

45

Boxs dÕurgncies

28

* Unitat de Referncia per Psiquiatria Infantil i Juvenil

CENTRE SOCIOSANITARI LA REPòBLICA
Llits de llarga estada

80

Llits de mitja estada

35

Centre dÕintervenci preco de la psicosi

Hospital de dia demncies (places)

14

Pisos amb suport

Hospital de dia degeneratives (places)

18

Centre de salut mental infantojuvenil

Centre dÕatenci i seguiment a les addiccions
Centre dÕatenci primria
Consultori dÕatenci primria

PARC HOSPITALARI
MARTê I JULIË

Demncies (dispensari)

3

Equip Avaluaci Integral Ambulatria (dispensari)

1

EDIFICI SALT-TMS
Llits de psiquiatria de subaguts

50

Llits de MILLE salut mental

42

Llits de patologia dual

6

EDIFICI ELS TILáLERS
Llits de la UHEDI*

12

Hospital de dia de salut mental d'adults (places)

25

Hospital de dia de salut mental dÕadolescents (places)

25

Llar Residncia Tilálers (places)

30

SESMDI (dispensaris)**

4

* Unitat d'Hospitalitzaci Especialitzada en Discapacitat Intelálectual
** Servei Especialitzat en Salut Mental per a Discapacitats Intelálectuals

EDIFICI LA MANCOMUNITAT 1
Llar Residncia La Maana (places)

29

COMUNITARIS

Hospital Santa Caterina
Edifici Els Tilálers

Centres dÕatenci primria
Consultoris locals dÕatenci primria

4
12

Centres de salut mental dÕadults

7

Centres de salut mental infantojuvenil

7

Edifici La Mancomunitat 1

Centres de dia de salut mental

7

Edifici La Mancomunitat 2

Centres dÕatenci i seguiment a les addiccions

6

Equips dÕintervenci preco de la psicosi

2

Pisos amb suport

9

Pis escola

1

Centre Sociosanitari La Repblica

Edifici SALT-TMS
Prquing personal del Parc
Prquing usuaris

Relaci dÕequipaments i recursos a 31 de desembre de 2012

Gesti:

gesti de l'Hospital de Santa Caterina i l'Hospital
Universitari Doctor Josep Trueta de Girona i
potenciar, encara ms, la gesti dels recursos
assistencials en clau territorial.

L'any 2012 el Departament de Salut inicia a la Regi
Sanitria de Girona el projecte estratgic de la
gerncia compartida de l'Institut d'Assistncia
Sanitria (IAS) i l'Institut Catal de la Salut a Girona
(ICS), i s'enceta aix un nou cam de treball conjunt
entre les dues institucions.

Vicen Martnez-Ibez s llicenciat i doctor en
Medicina i Cirurgia per la Universitat Autnoma
de Barcelona (UAB), especialista en cirurgia
peditrica, diplomat en Direcci d'Hospitals i
Organitzacions Sanitries per EADA i PADE per
IESE. Martnez-Ibez acumula ms de trenta
anys d'experincia professional en l'mbit
assistencial. Gran part de la seva carrera com a
metge i gestor l'ha desenvolupada a l'ICS,
concretament a l'Hospital Universitari Vall
d'Hebron (HUVH), on ha estat cap de Secci i cap
del Servei de Cirurgia Peditrica, coordinador de
l'Ërea Maternoinfantil i director de processos
quirrgics, entre altres crrecs. Durant la seva
carrera professional ha destacat la seva aportaci
en el camp de la cirurgia fetal. L'any 1986 va ser
distingit amb la Placa Narcs Monturiol de la
Generalitat de Catalunya per la seva destacada
aportaci a la cincia i a la tcnica en l'equip de

gerncia compartida
IAS-ICS Girona

El doctor Vicen Martnez-Ibez va ser nomenat
a la primavera responsable de la nova gerncia,
que gestionar de manera integrada les empreses
pbliques Institut d'Assistncia Sanitria i Institut
Catal de la Salut a Girona. El seu nomenament va
ser ratificat pels consells d'administraci de les
dues institucions, que mantindran la seva
personalitat jurdica. El doctor Martnez pren el
relleu en la gerncia de l'IAS al doctor Llus Franch.
La voluntat del Departament de Salut s crear les
aliances estratgiques necessries per integrar la

Neix el Projecte CIMS
Segons el diccionari de la llengua catalana, un
cim s el punt ms elevat d'una cosa, i aix s
el que es vol aconseguir amb el projecte: posar
la sanitat a Girona al punt ms alt possible.
Volem Crixer, Innovar i Millorar en salut, tot
utilitzant el Coneixement acumulat, la Implicaci
de les persones i el Mtode adient, cercant les
Sinergies necessries. L'anomenat Projecte
CIMS pretn aproximar de forma eficient les
dues organitzacions mantenint la seva independncia jurdica, per tal que els professionals
treballin de forma conjunta en la construcci
del futur. La base del projecte s el talent dels
professionals que hi ha a les dues institucions
i la certesa que el fet de sumar-lo repercutir
positivament en una millor resoluci i accessibilitat de l'atenci sanitria a Girona.
El punt de partida ha estat la reorganitzaci de
l'equip de direcci, que preveu una estructura
unificada per a les dues institucions. Hi ha una
Direcci General, que assumeix el doctor Vicen
Martnez i que compta amb una Direcci Adjunta,
a crrec de Francesc Iglesias, i tres direccions diferenciades en funci de l'mbit de responsabilitat: la
Direcci de Suport, a crrec de Josep Snchez; la

Direcci Assistencial, a crrec de la doctora Anna
Ochoa de Echagen, que vetlla per tota l'activitat
assistencial ja sigui especialitzada, primria, sociosanitria o de salut mental, i la Direcci de
Coneixement, a crrec del doctor Albert Barber,
que assumeix la responsabilitat de la recerca i la
docncia. Per sota d'aquesta estructura comuna hi
ha els equips propis de cada organitzaci. En el cas
de l'IAS, la Direcci de Centre i la Direcci
Assistencial Mdica, s assumida pel doctor Miquel
Carreras, i la Direcci d'Infermeria, per Teresa Vilalta.
La responsabilitat de la Direcci Financera i
Pressupostria s assumida per Vicky Rovira.
En el marc del Projecte CIMS, la Direcci del
Projecte treballar a finals d'any en la definici de
totes les estructures que seran compartides, amb
l'objectiu de crear lnies estratgiques conjuntes
entre l'IAS i l'ICS. A banda, queda l'Atenci Primria
de l'ICS, que est immersa en un procs per constituir-se en empresa amb entitat jurdica prpia.
La participaci dels professionals: punt clau del
projecte
La participaci dels professionals s el punt clau del
projecte CIMS, i per aquest motiu s'articula en grups
de treball (mixtos de l'IAS i de l'ICS) que s'estructuren
en tres mbits:

transplantament de fetge de l'Hospital Infantil
de la Vall d'Hebron. En l'mbit docent, a banda
d'una dilatada tasca com a tutor de residents,
Martnez-Ibez s professor associat de Cirurgia
de la Universitat Autnoma de Barcelona. En el
camp de la recerca, ha publicat ms de doscents vint treballs cientfics en revistes nacionals
i internacionals i ha impartit ms de cinc-centes
seixant a comunicacions i conferncies.
El 29 de novembre el nou gerent de l'IAS i de
l'ICS Girona va presentar al conjunt dels
treballadors de l'IAS el projecte CIMS, el qual
s'emmarca en els objectius del Pla de Salut de
Catalunya 2011-2015. Es tracta del projecte que
ha de regir el futur de l'IAS i de l'ICS, les dues
institucions sanitries ms importants de la Regi
Sanitria de Girona, amb l'objectiu de millorar
l'atenci sanitria als ciutadans del territori. Tal
com va dir el doctor Martnez-Ibnez en les
diferents sessions de presentaci del projecte,
celebrades a l'Hospital Santa Caterina i tamb
a l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep
Trueta: ÒMetafricament podrem dir que avui

en dia el CIMS s els ciments d'una casa que hem
de construir entre tots els professionals de les
dues empreses pbliques. Tots plegats, amb la
nostra participaci, anirem forjant el projecte CIMS.
La garantia de l'xit la trobem en el talent dels
professionals, i en la certesa que, sumant-lo, farem
que Girona sigui ms competitiva en la captaci
de recursos, cosa que repercutir en el pacient,
el qual s l'eix dels sistema i la nostra ra de serÓ.

Els grups dels processos organitzatius (verticals),
vinculats a l'hospitalitzaci, el bloc quirrgic, les
alternatives a l'hospitalitzaci i les urgncies.
Els grups que abordaran els processos per serveis, amb l'objectiu de consensuar una manera
de treballar comuna entre els professionals d'un
mateix servei que posi en valor el millor de cada
una de les empreses, buscant el mxim benefici
per al pacient i la sostenibilitat del sistema.
I els grups de millora, posats en marxa ja al
2012, i que tracten temes com la participaci del
ciutad, el contnuum assistencial, la innovaci,
la recerca i la transferncia, les mesures d'estalvi
i de sostenibilitat, la docncia i la formaci continuada o la visibilitat de l'excelálncia, amb l'objectiu
de definir com es poden millorar. Aquests grups
estan formats per persones de diferents disciplines i de diferents centres (tant d'atenci especialitzada com d'atenci primria).

Els dies 18 i 19 de desembre es van celebrar les sessions
informatives sobre el sistema d'organitzaci dels primers grups
de treball proposats, els grups de millora, aix com les primeres
reunions d'aquests grups, que a partir d'aleshores es van trobant
de manera indistinta al Parc Hospitalari Mart i Juli o a l'Hospital
Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

El projecte CIMS ha de caracteritzar-se per la
participaci dels professionals i dels diferents
agents en la identificaci d'mbits de millora, que
permetin, una vegada analitzades i establertes
les accions que cal realitzar, incorporar-les a
l'activitat i fer avanar en qualitat, efectivitat i
excelálncia.
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Celebraci dels 800 anys
de l'Hospital Santa
Caterina (1212-2012)
Vuit segles de solidaritat, entre l'abisme
i el cel
El 21 de mar del 1212 els confrares de Sant Mart
van comprar una feixa de terra per bastir un nou
hospital al Cap de l'Areny, on ara s'ubica el mercat
del Lle. Aquest, l'hospital de la confraria de Sant
Mart, ja sota l'advocaci de Santa Caterina, esdevindria el precedent directe dels equipaments de
l'antiga plaa de l'Hospital. Per celebrar aquesta
efemride, el dia 25 d'octubre l'Institut d'Assistncia
Sanitria va celebrar una jornada commemorativa
dels 800 anys de l'Hospital Santa Caterina al Parc
Hospitalari Mart i Juli.

La diada, de carcter festiu i oberta a la ciutadania,
va comptar amb ms de quatre-cents escolars,
usuaris i famlies que van passar el dia al Parc
entre jocs, xocolata desfeta i castanyes. Els actes
dirigits als professionals van tenir lloc a la tarda.
Tres professionals de l'hospital, dels ms antics
i representatius del colálectiu facultatiu, infermeria
i administratiu: Dolors Gener, supervisora de
Consultes Externes, Marisa Urcola, cap de
Laboratori, i Quim Sala, administratiu de la casa
durant molts anys, van explicar les seves vivncies
a l'antic Hospital. Tot seguit, el doctor Albert Nogu,
director d'Atenci a l'Usuari, va donar pas a la
conferncia ÒLa salut en temps de crisiÓ, a crrec
de la periodista del diari El Pas, experta en temes
sanitaris, Milagros Prez de Oliva. L'acte, condut
i presentat pel gerent de l'IAS, el doctor Vicen
Martnez-Ibaez, va ser clos pel president, el doctor
Joan Profits. Un magnfic concert de l'Orquestra
de Cambra de l'Empord, sota la direcci del
mestre Carles Coll i presentat pel president del
Colálegi Oficial de Metges de Girona, el doctor
Benjam Pallars, va posar punt i final a la diada.

La jornada commemorativa va ser presentada
oficialment el dia anterior, 24 d'octubre, en un acte
oficial presidit pel conseller del Departament de
Salut, Boi Ruiz, i celebrat a l'antiga capella del vell
Santa Caterina, actual Auditori Josep Viader, seu
de la Generalitat de Catalunya a Girona. Desprs
dels parlaments oficials, a crrec del president de
l'IAS, doctor Joan Profits, del president de la
Diputaci, Jaume Torramad, i de l'alcalde de la
ciutat, Carles Puigdemont, amb cloenda a crrec
del conseller, la historiadora Rosa Maria Gil va
pronunciar la conferncia ÒVuit segles de solidaritat,
entre l'abisme i el celÓ, ttol sota el qual s'inaugurar
el 21 de desembre l'exposici commemorativa en
el marc dels actes de Nadal de l'IAS. L'acte oficial
es va cloure amb l'actuaci d'un concert per trio.
Durant l'acte es va dur a terme un recorregut
histric per l'atenci a la salut al llarg d'aquests
vuit segles. Tant el president com el gerent de l'IAS
van tenir paraules d'agrament per a totes persones
que personalment o institucionalment han contribut
que l'Hospital Santa Caterina sigui avui el que s.
ÒOrgulls dels seus orgens, del seu esdevenir i
de la seva nima, esperit viu, en els fets dels seus
professionals i en el cor dels malaltsÓ, va dir el
doctor Martnez-Ibaez. Tamb van expressar agrament als diferents consells d'administraci, equips
directius i gestors que han projectat i han fet
possible disposar avui dia de l'actual Hospital Santa
Caterina, al Parc Hospitalari Mart i Juli.
FOTO 1 > Representants institucionals en la presentaci de la
jornada commemorativa dels 800 anys de l'Hospital Santa
Caterina. D'esquerra a dreta, el gerent de l'IAS, el president de
la Diputaci de Girona, el conseller de Salut, l'alcalde de Girona
i el president de l'IAS.
FOTO 2 > La historiadora Rosa Maria Gil va pronunciar el 24
d'octubre la conferncia ÒVuit segles de solidaritat, entre l'abisme
i el celÓ
FOTO 3 > Concert per trio a crrec de Marina Leal, a l'obo,
Llus Casanova, al clarinet i Clara Canimas, al fagot
FOTO 4 > D'esquerra a dreta, Marisa Urcola, Dolors Gener i
Quim Sala, durant la conferncia dedicada als temps viscuts a
l'antic hospital
FOTO 5 i 6 > 25 d'octubre de 2012: diada commemorativa dels
800 anys de l'Hospital Santa Caterina, amb xocolatada, castanyes
i jocs per als alumnes de l'escoles convidades a participar-hi
FOTO 7 > Moment de la intervenci de la periodista Milagros Prez
de Oliva durant la seva conferncia ÒLa salut en temps de crisiÓ
FOTO 8 > Concert de l'Orquestra de Cambra de l'Empord
celebrat al passads exterior entre l'Hospital Santa Caterina i el
Centre Sociosanitari La Repblica

Els actes commemoratius es van finanar en la seva
totalitat mitjanant les aportacions econmiques i
el suport de diferents institucions i empreses.
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Recerca, docncia
i formaci
La Unitat de Recerca de l'IAS t com a objectiu
agilitzar i dinamitzar la gesti de la investigaci i
facilitar la relaci de l'investigador amb l'administraci
de l'IAS, les agncies externes i altres institucions
relacionades amb la investigaci, els agents
econmics i les autoritats sanitries.
El factor impacte global de la Unitat de Recerca l'any
2012 va ser de 51:97.
Premis 2012
XI Premi d'Investigaci de la Societat Catalana
d'Hipertensi Arterial - Premi Helios Pardell ÒEvolution
of Target Organ Damage by Different Values of SelfBlood Pressure Measurement in UntreatedÓ
Hypertensive Patients (Gabriel Coll de Tuero, Marc
Saez, Carmen Roca_Saumells, Antonio Rodriguez
Poncelas, Pilar Franco, Laia Calv-Perxas, Antonio
Pose-Reino, Joan Bayo-Llibre)
Premi a les millors comunicacions orals en la XXVIII
Jornada de Cloenda de l'Agrupaci de Cincies
Mdiques de Girona del 8 de juny de 2012 a la
comunicaci ÒHipertensi arterial en majors de 55
anys i rendiment en tasques de fluncia verbal
semntica i fonmicaÓ (Garre-Olmo J., Lpez-Pousa
S., Turr-Garriga O., Calv-Perxas L., Vilalta-Franch
J.); i Premi Jordi Barnadas al millor treball d'infermeria
per a l'estudi ÒResultats del Programa Pacient Expert
Catalunya (PPE-CAT)Ó, realitzat a les diferents ABS
de l'IAS.
Accssit a la beca de l'Agrupaci de Cincies
Mdiques atorgat pel Colálegi Oficial de Metges de
Girona al treball ÒEstudi multicntric d'adaptaci i
validaci de la frontotemporal dementia rating scaleÓ
(Oriol Turr Garriga, Maria Aguirregomozcorta, Isabel
Casas, Rosa M. de Eugenio, Jordi Gich Full, Marta
Hernndez, Marta Linares, Hctor Perkal).

de Metges Interns Residents (MIR) en Psiquiatria,
Psiclegs Interns Residents (PIR), infermeria psiquitrica, llevadores i metges de famlia en rotaci
hospitalria. L'IAS est acreditat pel Ministeri de
Sanitat i Poltica Social com a Unitat Docent
Multiprofessional de Salut Mental. Des que els
diferents dispositius han estat acreditats, s'han
format a l'IAS a 31 de desembre de 2012 un total
de cinquanta-un professionals.
El 16 de maig l'IAS va acollir la nova promoci de
residents que s'incorporaven l'any 2012 a la instituci
per un perode de dos a quatre anys, en funci de
l'especialitat. S'integren a l'IAS un total de dotze
residents: dos residents d'infermeria en salut mental,
que per primera vegada faran un cicle formatiu de
dos anys; tres metges residents de psiquiatria, un
psicleg resident de psicologia clnica, dues llevadores
residents i quatre residents de medicina familiar i
comunitria en rotaci hospitalria. L'acte de benvinguda va anar a crrec de les direccions docents
i de cada lnia assistencial de la instituci.
En relaci amb el Pla de Formaci Continuada,
l'any 2012 es va treballar amb l'objectiu de millorar
la qualitat en la prestaci dels serveis, amb un extens
programa per actualitzar les capacitats i habilitats
del personal en tres lnies: actualitzaci i aprofundiment, formaci estratgica i formaci bsica.
Es consolida en l'mbit de l'atenci primria el
programa de formaci continuada com per a les
tres ABS de l'IAS. S'organitza la 3a edici del
ÒSimulacre d'accidentÓ a Cass de la Selva, amb la
participaci de professionals de l'atenci primria
de l'IAS i de l'ABS de Sils-Vidreres-Maanet, gestionada per l'ICS.

Accssit a la beca de l'Agrupaci de Cincies
Mdiques atorgat pel Colálegi Oficial de Metges de
Girona al treball ÒEstudi de troballes fundoscpiques
i tomogrfiques en la retina de pacients amb malaltia
d'AlzheimerÓ (Secundino Lpez Pousa, Miguel çngel
Zapata, Emili Ayats Padrosa, Slvia Ayats Vidal, Cristina
Huguet Nono, Slvia Monserrat Vila).
En relaci amb l'activitat docent, l'IAS t conveni
de colálaboraci amb universitats, centres
d'ensenyament i entitats de recerca de tot Catalunya
i est acreditada com a unitat docent per a la formaci

Participaci de l'IAS en la II Jornada del Pla de
Salut. Del 30 de novembre a l'1 de desembre de

2012, ms d'un miler de professionals van participar
en la II Jornada del Pla de Salut 2011-2015, organitzada
pel Departament de Salut amb l'objectiu principal
de donar a conixer i posar de relleu els projectes
que s'estan duent a terme i que han aconseguit
resultats en la millora de l'atenci sanitria, la qualitat
de vida de les persones i la sostenibilitat del sistema
sanitari.
L'atenci als pacients crnics, la millora organitzativa
del sistema per fer-lo ms integrat i resolutiu i la
reordenaci dels procediments d'alta especialitzaci
van ser les principals rees d'actuaci. En aquest
marc, l'IAS va presentar els projectes segents:
¥ ÒImplementaci d'un instrument de registre per
monitoritzar els hbits alimentaris i d'activitat fsicaÓ,
seleccionada com a experincia finalista.
¥ ÓUna estratgia comunicativa de sensibilitzaci a
la poblaci per a l's racional dels medicaments
basada en l'aprenentatge-servei (APS)Ó.
¥ ÒAbordatge de la Insuficincia Cardaca AP: estratgia de millora a les ABS de l'IASÓ
¥ ÒResultats de la implementaci protocol d'atenci
a la fibromilgia i fatiga crnica a les ABS d'Angls
i Cass de la Selva (IAS)Ó.
¥ ÒResultats del programa ÇPacient ExpertÈ a les
ABS de l'IASÓ.
Tamb es va presentar un sis projecte conjunt de
l'Institut d'Assistncia Sanitria i l'Institut Catal de
la Salut de Girona: ÒViabilitat del Sistema Informatitzat
de Suport al Diagnstic de Demncies en l'Atenci
Primria (SISDDAP)Ó, que tamb va quedar com a
experincia finalista.

Del 17 de mar al 25 de maig l'Institut d'Assistncia
Sanitria i l'Associaci Professional d'Artterapeutes van
desplegar el programa de les IV Jornades d'Artterpia,
Salut i Comunitat, organitzades per avanar en el
coneixement i la prctica professional d'aquesta disciplina
en els mbits sanitari, educatiu i social.
El 28 de maig l'Institut d'Assistncia Sanitria va organitzar la jornada d'infermeria ÒCuidar-nos per cuidarÓ,
amb motiu del Dia Internacional de la Infermeria (12 de
maig) centrada en la prevenci de la malaltia i la promoci
de la salut del colálectiu d'infermeria, amb l'objectiu de
facilitar un millor maneig i atenci als pacients en la
prctica diria.
UNITAT DE RECERCA

2012 2011 2010

2009

Projectes de recerca finanats

6

4

6

8

Finanats per convocatries competitives

3

1

3

-

Presentats i finanats (no competitius)

1

1

1

-

Finanament en colálaboraci amb la indstria

2

2

2

-

Projectes presentats a convocatria
competitiva

9

1

6

-

Projectes anteriors 2012 en desenvolupament

5

5

7

-

Assessorament a projectes de lÕIAS
Activitats de suport a la recerca
Activitats de formaci

9

6

6

6

43

52

37

46

1

1

3

3

Publicacions

52

42

31

24

Publicacions indexades de recerca prpia UR

35

22

14

-

Altres publicacions de recerca prpia UR

4

6

-

-

Publicacions indexades dÕaltres serveis de IAS

8

9

-

-

Altres publicacions dÕaltres serveis IAS

5

5

17

-

70

88

78

41

Comunicacions a congressos

DOCéNCIA
Metges residents

2012

2011

2010

2009
16

28

24

19

Psiclegs residents

5

6

6

5

Diplomats en infermeria residents

7

10

11

11

Prctiques llicenciats

163

119

80

71

Prctiques diplomats

149

117

123

179

Prctiques de cicles formatius
TOTAL

FORMACIî

70

99

135

63

422

375

374

345

2012

2011

2010

2009

Accions formatives
Cursos organitzats per l'IAS*
Formaci individual

67

60

78

88

466

503

692

748

1.107

868

1.106

1.274

453

583

681

663

Assistents
Cursos organitzats per l'IAS*

El 3 de febrer les diferents lnies assistencials de
l'Institut d'Assistncia Sanitria van coorganitzar la
jornada ÒAbordatge dels maltractaments: activem
nous escenarisÓ, amb l'objectiu de presentar propostes de treball per millorar els factors de prevenci
dels colálectius socials ms vulnerables al maltractament: infants, dones, persones amb malaltia
mental o persones amb una discapacitat intelálectual
i gent gran. La jornada va reunir ms de cent cinquanta professionals.

Formaci individual

Hores
Cursos organitzats per l'IAS*
Formaci individual

847

785

1.069

906

14.617

18.308

28.192

33.066

2010

2009

* Inclou sessions clniques

COMITé éTIC
DÕINVESTIGACIî CLêNICA

2012

2011

Nombre de reunions

10

11

11

11

Propostes dÕinvestigaci avaluades

35

25

24

28

Poltiques de client intern
L'IAS t com un dels valors ms importants els
professionals que hi treballen i per aquest motiu la
instituci intenta de forma transversal millorar els
mecanismes i les actuacions que facilitin els procediments
i la salut laboral del conjunt de la plantilla. En aquest
sentit, l'any 2012 es consolida el treball iniciat l'any 2010
en relaci amb el Portal de Treballador, una eina de
proximitat per millorar la gesti i la comunicaci entre
la plantilla i el Departament de Recursos Humans.

DADES RECURSOS HUMANS

EVOLUCIî PLANTILLA

1.520

1.509,95

1.506,27

1.500
1.480
1.460
1.440

1.420,28

1.420

En relaci amb l'activitat del Servei de Prevenci
destaquen com a actuacions principals:
La Campanya de Vacunaci Antigripal, amb una
participaci del 12% de la plantilla, de la qual els facultatius
segueixen sent el colálectiu ms participatiu (22,4%).

1.402,51

1.400
1.380
1.360

2009

2010

PLANTILLA

2011

1.402,51

1.420,28

1.506,27 1.509,95

1.310,39

1.314,15

1.329,86

1.334,15

90,30

106,13

176,41

175,80

2,67

2,81

3,38

3,73

480,48

475,99

495,89

518,43

452,69

448,00

449,57

468,19

27,79

27,99

46,32

50,24

2,43

2,14

2,84

3,60

391,79

394,27

414,98

411,00

368,46

366,52

369,73

368,29

23,33

27,75

45,25

42,71

Absentisme (%)

2,67

3,30

3,80

3,18

Atenci primria

84,31

83,80

88,51

91,01

77,88

75,41

75,98

77,08

6,43

8,39

12,53

13,93

Plantilla total
PE* per substituci
Absentisme (%)
Atenci especialitzada
Plantilla total
PE* per substituci
Absentisme (%)
Atenci salut mental
Plantilla total
PE* per substituci

Plantilla total
PE* per substituci

Programa de Cribratge de Cncer Colorectal, adreat
als treballadors de l'IAS majors de 50 anys. L'any 2012
es va convidar a participar en el programa 236 treballadors.
En total, van realitzar la prova 166 treballadors (70,3%).
Del total de tests, 152 van ser negatius (91,6%) i 14,
positius (8,4%).
Aix mateix, es va realitzar l'estudi sobre l'estrs crnic
i mltiple en treballadors immigrats, aplicant l'escala
Ullises, i l'estudi sobre la prevalena de l'hbit tabquic,
a travs de l'enquesta de la Xarxa Catalana d'Hospitals
Lliures de Fum, realitzada a finals d'any, entre d'altres.

2012

2012

IAS

La implantaci del Programa de Detecci Preco del
Cncer de Mama, dirigit a un total de 345 treballadores
d'entre 40 i 49 anys. El programa, amb el suport dels
serveis de Diagnstic per la Imatge, al final de la primera
ronda havia obtingut una participaci del 82,03%, amb
una cobertura del 90,43%.

2011

Absentisme (%)

2010

2009

3,59

3,10

4,00

3,70

147,84

156,60

171,03

151,56

134,38

140,55

147,34

131,36

13,46

16,01

23,69

20,20

3,88

3,63

4,94

6,71

106,85

110,59

122,27

120,59

Plantilla total

97,15

96,36

101,00

98,35

PE* per substituci

9,70

14,23

21,27

22,24

Absentisme (%)

2,21

2,36

2,35

2,85

Serveis centrals

89,95

94,83

99,07

99,42

Atenci sociosanitria
Plantilla total
PE* per substituci
Absentisme (%)
Atenci a lÕusuari i admissions

Plantilla total

84,50

88,49

85,24

86,50

PE* per substituci

5,45

6,34

13,83

12,92

Absentisme (%)

1,14

1,82

0,93

2,61

Serveis generals

89,81

94,87

104,40

108,02

Plantilla total

85,81

90,15

91,85

94,79

PE* per substituci

4,00

4,72

12,55

13,23

Absentisme (%)

2,74

3,68

4,77

4,89

Serveis socials

9,65

9,38

10,12

9,93

Plantilla total

9,52

8,67

9,15

9,59

PE* per substituci

0,13

0,71

0,97

0,34

Absentisme (%)

6,03

6,55

2,22

1,78

2012

2011

2010

2009

SERVEI DE PREVENCIî
Activitats de vigilncia de la salut

L'any 2012 es prepara la nova enquesta sobre el clima
organitzacional, que es far arribar als treballadors el
primer trimestre de 2013, amb l'objectiu d'identificar
colálectius professionals i llocs de treball amb ms risc,
a fi de poder establir elements de millora que afavoreixin
les condicions de vida i de treball a l'IAS.
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Visites

3.339

3.100

3.272

3.122

Exmens de salut

687

672

597

571

Assistncia per accidents laborals

599

593

547

443

Vacunacions preventives

494

702

679

663

1.067

982

924

1.162

Altres activitats sanitries
(*) Personal Equivalent

Celebraci del Dia Mundial sense Fum, al Parc
El 31 de maig, amb motiu del Dia Mundial sense
Fum, l'IAS va celebrar una matinal d'actes festius
al Parc Hospitalari Mart i Juli, organitzats per la
Comissi sense Fum. Va tenir lloc una xocolatada
per a usuaris i professionals, preparada pel Servei
de Cuina, i un espectacle de mgia. Els pacients
de l'Hospital de Dia d'Adolescents van ser els
encarregats d'elaborar un mural commemoratiu
de la diada, que va presidir l'espai de la festa.

Qualitat

Ê
En lÕmbit de la qualitat lÕIAS destaca la continutat
de les accions sobre la seguretat en el pacient,
una visi estratgica posada en prctica a travs
del treball en diferents projectes impulsats per
lÕAliana per a la Seguretat dels Pacients (Departament de Salut i Institut Avedis Donabedian):
Ê
ÐProjecte de disseny, implantaci i avaluaci dÕun
model de gesti de la seguretat clnica en els
hospitals de Catalunya, basat en lÕEFQM, per a les
rees quirrgiques, dÕurgncies, UCI i hospitalitzaci
ÐProjecte dÕhigiene de mans i de prevenci de la
infecci nosocomial hospitalria
ÐProjecte per a la millora de la identificaci inequvoca de pacients
ÐProjecte de prctiques segures en la prevenci
de caigudes de pacients
ÐProjecte de prevenci dÕincidents a cirurgia: procediment correcte del lloc correcte
Ê

Comissi Seguretat en el Pacient

Sistemes dÕInformaci
Durant el 2012, el Servei de Sistemes dÕInformaci
va comenar a treballar en dos grans projectes.
DÕuna banda, es va emprendre el canvi del sistema
dÕinformaci de les ABS que gestiona lÕIAS (BredaHostalric, Angls i Cass de la Selva), lÕOMI AP,
per lÕECAP, el sistema amb qu treballa lÕInstitut
Catal de la Salut (ICS). Amb el canvi de sistema
d'informaci es milloren les funcionalitats de
l'aplicaci i la gesti de la informaci assistencial,
ja que esdev homognia per a tot el territori. La
implantaci de lÕECAP permet que les dades clniques dels pacients siguin accessibles des de qualsevol centre assistencial i tamb des de lÕHospital
Santa Caterina i lÕHospital Universitari Doctor Josep
Trueta. LÕECAP significar millorar la qualitat i
lÕeficincia de la gesti de lÕatenci en termes de
permeabilitat, seguretat i qualitat de la informaci,
tant des del punt de vista del pacient com del
professional; aix mateix, permetr la comparaci
de dades entre les diferents ABS que lÕutilitzen.

DÕaltra banda, es va iniciar el projecte dÕuna
plataforma de gesti documental que permetr
a lÕIAS digitalitzar documents en paper, a fi deÊpoder accedir a aquesta informaci des del sistema
dÕinformaci assistencial. Ambds projectes es
posaran en marxa a principis del 2013.
Ê
Sistemes dÕInformaci clou la implantaci de la
histria clnica informatitzada (OMISAM) als
Centres dÕAtenci i Seguiment a les Drogodependncies de la Xarxa de Salut Mental i
Addiccions de lÕIAS, fet que ha facilitat compartir
la informaci dÕaquests centres amb els centres
de salut mental, el Servei dÕUrgncies i la Unitat
dÕHospitalitzaci.
Ê
Amb la posada en marxa del projecte CIMS
sÕunifica la direcci dels Sistemes dÕInformaci
de lÕIAS i de la Gerncia Territorial de Girona de
lÕICS.
Ê

Responsabilitat Social
Corporativa
A finals de 2012 l'IAS va engegar el projecte ÒDel
mercat a la feinaÓ, una iniciativa de la Fundaci
Privada Drissa dirigida als treballadors de l'IAS.
Es tracta d'una botiga online dels productes
ecolgics Biodrissa exclusiva per als professionals
de la instituci. Un cop feta la compra, la comada
es recull a la feina.
L'IAS contribueix amb aquest projecte com amb
la Fundaci Drissa a mantenir i incrementar el
lloc de treball de persones que pateixen una
malaltia mental, moltes de les quals sn usuries
de l'IAS. A ms del vincle histric entre l'IAS i la
Fundaci, l'any 2010 el Consell d'Administraci
de l'IAS va voler promoure la integraci de la
Responsabilitat Social Corporativa (RSC) com un
dels pilars estratgics de gesti de l'empresa, a
travs de la Declaraci Institucional d'RSC, amb
un comproms explcit d'implantar prctiques
socialment responsables. Aquest n's un bon
exemple.
En el marc de la lnia 17, lnia de treball d'RSC de
l'organitzaci en els mbits de la sensibilitzaci
social i la cooperaci internacional, es van dur a
terme l'any 2012 diferents activitats. Destaquen
l'exposici fotogrfica sobre el Nepal organitzada
conjuntament amb l'ONG Amics del Nepal;
l'exposici i la lectura de contes ÒMirada PalestinaÓ,
coorganitzada amb l'associaci Pau Sempre;
l'exposici ÒRetrat d'un escndol universalÓ, una

L'IAS i Biodrissa van presentar el projecte als professionals
en diferents sessions.

Mostra ÒMirada PalestinaÓ a l'Hospital Santa Caterina.

mostra d'Amnistia Internacional dedicada a la
violncia de gnere al mn; i l'exposici ÒL'altra
economiaÓ, organitzada amb motiu de la Jornada
de Reflexi i Debat de l'Agenda Llatinoamericana,
que cada any l'IAS acull a l'Hospital Caterina.

Infraestructures, manteniment i serveis generals
En relaci amb els Serveis Generals de l'IAS, l'any
2012 es va caracteritzar per l'ajust de les despeses
a un pressupost disminut, sense que les actuacions repercutissin en la qualitat del servei. Destaquen dues obres executades: el nou Hospital
de Dia de Diagnstic i l'ampliaci del prquing de
treballadors.
Amb la posada en marxa del projecte CIMS es
crea una nica Direcci de Suport per a les dues
organitzacions, l'IAS i l'ICS Girona. S'inicia el treball
d'anlisi sobre les possibles rees de millora, tot
aprofitant les sinergies i aportacions dels professionals de l'rea de les dues institucions.

Nou Hospital de Dia de Diagnstic

Atenci a l'usuari
En relaci amb el grau de satisfacci global de l'IAS,
les enquestes realitzades li atorguen una nota de
8,05 (escala del 0 al 10). Cal destacar que el 94,7%
de les persones enquestades consideren, sobre el
que se'ls pregunta, que est b o molt b.
En relaci amb els resultats de les enquestes de
satisfacci als pacients d'atenci especialitzada
segons dades del Departament de Salut, destaca
el fet que l'Hospital Santa Caterina se situa per
sobre de la mitja de Catalunya en el segents
indicadors:
1
2
3
4
5
6
7
8

L'ndex de satisfacci global: 8,7 (la mitjana de
Catalunya s d'un 8,5)
L'ndex de fidelitat: 95,1 (la mitjana de Catalunya
s d'un 91,4)
El temps d'espera: 63,3 (la mitjana de Catalunya
s de 79,9)
La solálicitud de consentiment informat: 79,7
(la mitjana de Catalunya s de 81,5)
La sensaci de sentir-se en bones mans: 97,5
(la mitjana de Catalunya s del 96,7)
Descans nocturn: 84,1 (la mitjana de Catalunya
s del 87,4)
El menjar de l'hospital: 78,9 (la mitjana de
Catalunya s del 72,6)
El funcionament de l'hospital: 95,1 (la mitjana
de Catalunya s del 93,3).

L'any 2012 l'Associaci Cultural del Parc Hospitalari
Mart i Juli va complir 25 anys. Responsable de

L'acte literari ÒHi havia una vegadaÓ va omplir de gom a gom
la sala d'actes de l'Hospital Santa Caterina.

l'organitzaci de la setmana cultural amb motiu de
la diada de Sant Jordi i dels actes de Nadal, destaquen
la celebraci de la segona edici de l'acte literari ÒHi
havia una vegadaÓ,lectura de contes a crrec d'usuaris
dels diferents centres i serveis de salut mental de
l'IAS, i el programa d'actes de Nadal dirigit als pacients
i les seves famlies, elaborat per l'Associaci amb la
colálaboraci de diferents serveis i unitats del Parc.
El 20 de desembre, en el marc de l'acte oficial de
felicitaci del Nadal de la instituci als treballadors,
l'IAS va retre homenatge als professionals amb vinti-cinc anys d'antiguitat a l'organitzaci.

ATENCIî A LÕUSUARI
N¼ de reclamacions*
N¼ dÕagraments i suggeriments
Mediaci intercultural
N¼ dÕactuacions

2012

2011

2010

2009

480
32

576
60

431
76

499
73

2.171

2.036

2.383

2.429

*Inclou reclamacions escrites i verbals

SERVEIS GENERALS

2012

2011

2010

2009

Pensions complertes

181.856

187.510

201.071

201.470

Kg roba rentada

566.338

590.720

665.263

616.373

3,83

3,44

4,04

3,74

Kg roba rentada/estades
Dies de rotaci articles
de magatzem
Generaci residus Gups I i II

14,00

11,44

11,4

12,23

365.742

367.360

400.220

368.400

50.328

55.857

Consum subministres (Parc Hospitalari Mart i Juli)
M3 aiga
Kw/h elctric
M3 gas

Nou Hospital de Dia de Diagnstic

46.034

45.728

6.226.636 6.126.753
725.101

560.182

7.127.379 6.864.330
734.881

757.208

DE CADA 100 EUROS LÕIAS GASTA:

18,8%

6,2%
APROVISIONAMENTS

2,9%

SERVEIS EXTERIORS

1,6%

AMORTITZACIî
ALTRES DESPESES

70,5%

PERSONAL

Finanament i recursos
econmics
L'any 2012 el pressupost de l'IAS es veu
disminut pels efectes de la detracci d'una
paga extraordinria i de la continutat de les
accions de contenci econmica iniciades l'any
2011, a causa de l'ajustament per la reducci
dels ingressos del CatSalut. L'escenari econmic
del 2012 es caracteritza doncs per la continutat
de les poltiques de contingncia. Segons la
srie temporal, el volum de negoci de l'exercici
se situa per sota dels valors de l'any 2009.
Amb l'esfor generalitzat de tota la instituci,
l'IAS tanca econmicament l'any amb un resultat
equilibrat financer de 44.509 euros, mant el
resultat d'explotaci en termes positius per
afrontar les despeses financeres i consolida els
indicadors estructurals i econmics, amb
l'objectiu de superar l'actual context econmic.
Les inversions corrents continuen per sota del
nivell requerit per poder fer front als pagaments
i mantenir la tresoreria. Els problemes de
liquiditat marquen els lmits de les inversions.

2012

2011

TOTAL DESPESES

86.175.987,63

89.264.343,01

TOTAL INGRESSOS

86.220.497,19

89.293.238.22

(en euros)

RESULTAT EXERCICI
PRESSUPOST

28.895,21

90.639.847,11

91.464.453,36

2012

2011

BALAN
Actiu no corrent

75.921.546,19

Actiu corrent

34.315.570,22

33.536.047,11

TOTAL ACTIU

110.237.116,41

110.591.732,78

Patrimoni net

62.189.497,15

59.102.211,10

Passiu no corrent

23.983.613,88

27.105.225,87

Passiu corrent

24.064.005,38

24.384.295,81

TOTAL PASSIU

110.237.116,41

110.591.732,78

77.055.685,67

2012

2011

Import net xifra negocis

83.500.798,26

86.628.785,95

Aprovisionaments

-16.172.276,50

-16.849.429,45

COMPTE DE PéRDUES I GUANYS

Altres ingressos explotaci
Despeses personal

703.941,79

632.408,90

-60.743.360,85

-62.809.487,88

Altres despeses explotaci

-6.038.259,21

-6.267.802,47

Amortitzaci

-2.538.139,91

-2.538.924,77

1.670.978,84

1.572.761,61

Imputaci subvencions imm
Deteriorament i resultat per alienacions imm

-3.254,39

-4.877,63

Altres resultats

2.778,37

-3.128,20

Resultat explotaci

383.206,40

360.306,06

Ingressos financers

253.287,29

424.560,41

Despeses financers

-348.013,26

-512.529,56

Deteriorament i prdues

-243.970,87

-243.441,70

Resultat financer

-338.696,84

-331.410,85

44.509,56

28.895,21

Resultat de lÕexercici
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44.509,56

ACTIVITAT ASSISTENCIAL
Pel que fa a l'activitat de les lnies de serveis assistencials,
l'any 2012 posa de relleu l'esfor dels professionals en
tots els mbits, amb l'objectiu d'assolir una millora
contnua en l'atenci al ciutad i els reptes del Pla de
Salut 2011-2015, malgrat el context econmic.

Atenci especialitzada
Les dades del 2012 informen d'un increment de l'activitat
en termes generals, tot i els ajustaments pressupostaris.
Es produeix una estabilitzaci de les primeres visites
a Consultes Externes i una disminuci de les altes
d'hospitalitzaci d'un 1,04% respecte a l'any 2011.
Un punt i a part mereix l'esfor esmerat a millorar
l'atenci a l'Hospital de Dia del Santa Caterina, que
incrementa l'activitat facturada un 14,34% grcies a
un procs de reorganitzaci. Aquesta reestructuraci
ha perms l'any 2012 segregar d'aquest dispositiu
l'activitat ms teraputica (mdica i quirrgica) de
l'estrictament diagnstica i d'atenci del pacient crnic
i frgil, i ha significat disposar d'un nou Hospital de Dia
de Diagnstic dirigit al tractament especfic de pacients
crnics, amb l'objectiu de consolidar una modalitat
assistencial que eviti l'internament i les estades a
urgncies. Inicialment s'hi aborden la insuficincia
cardaca (IC) i la malaltia pulmonar obstructiva crnica
(MPOC), patologies prioritzades en el Pla de Salut.

DADES ATENCIî ESPECIALITZADA

Poblaci de referncia: 143.353 habitants
HOSPITALITZACIî
Altes
Estades
Estada mitjana (dies)

Pel que fa a les urgncies, l'any 2012 es clou amb una
disminuci respecte al 2011 del 6,74%, amb un
increment de l'ndex d'ingrs de l'11,5%.

2010

2009

9.359

9.483

9.898

9.633

34.908

34.151

36.842

37.904

4,85

4,73

4,79

4,92

2.435

2.528

2.560

2.322

Parts

1.201

1.332

1.460

1.526

êndex ocupaci (%)

81,0

79,3

79,5

76,9

Pressi urgncies (%)

71,0

81,2

74,0

69,7

2012

2011

2010

2009

44.313

46.432

47.789

52.297

5.107

5.815

5.782

5.563

11,5

12,5

12,1

10,6

CONSULTES EXTERNES 2012

2011

2010

2009
44.202

URGéNCIES
Urgncies
N¼ urgncies ingressades
Urgncies ingressades (%)

Primeres visites

42.023

43.174

42.770

Visites successives

67.156

64.644

65.530

57.052

109.179

107,818

108.300

101.254

1,60

1,50

1,53

1,29

Total visites
êndex reiteraci

HOSPITAL DE DIA

2012

2011

2010

2009

Sessions

5.126

4.483

5.219

5.809

INTERVENCIONS
QUIRòRGIQUES

2012

2011

2010

2009

Total intervencions

6.369

6.420

6.516

6.254

Programades

5.451

5.536

5.627

5.247

918

884

889

1.007

Amb ingrs

2.591

2.519

2.679

2.811

Majors

5.003

5.043

5.239

5.133

Menors

1.366

1.326

1.277

1.121

Ambulatries

3.778

3.854

3.837

3.443

Cirurgia major

2.435

2.528

2.560

2.322

Cirurgia menor

1.343

1.326

1.277

1.121

CMA sobre cir. major program.

57,68

63,20

57,97

55,57

DIAGNñSTIC PER LA
IMATGE (total IAS)

2012

2011

2010

2009

Urgents

7.590

8.423

8.985

9.358

12.095

11.489

12.714

12.011

TAC

5.474

6.200

7.753

7.164

Ressonncia magntica

2.793

3.382

3.858

3.788

40.097

40.501

40.402

39.927

Mamografies

Quant a l'activitat obsttrica es produeix una disminuci
del nombre de parts del 9,83% respecte a l'any anterior,
comportament similar al de totes les unitats de
maternitat. L'ndex de cesries se situa en el 14%.

2011

Cirurgia major ambulatria

Ecografies

Respecte al Bloc Quirrgic es produeix una disminuci
molt minsa de l'activitat (0,79%), arran de l'ajustament
dels protocols d'indicaci de faquectomies (IQ
cataractes), que era de les ms altes de la Regi
Sanitria de Girona. Aquest fet ha condut a una
disminuci l'any 2012 de la cirurgia major ambulatria,
sobre la qual es treballar l'any posterior per augmentarne l'activitat i situar l'ndex respecte la cirurgia major
programada en el 62-68%.

2012

Radiologia simple
Altres estudis
Total estudis

LABORATORI
(total IAS)
Determinacions
URV*

4.192

4.501

4.029

5.842

72.241

74.496

77.741

78.090

2012

2011

2010

845.999

872.160

969.313

4.265.268

2009
982.698

4.470.428 5.037.259 5.107.590

* Unitat Relativa de Valor

ANATOMIA PATOLñGICA
2012
(total IAS)

2011

2010

2009

Bipsies

5.546

5.612

5.569

5.231

Citologies

6.655

7.404

8.047

6.544

807

837

679

559

UNITAT DE VACUNACIONS
2012
INTERNACIONALS

2011

2010

2009

Visites

5.600

6.123

6.272

7.331

Vacunes administrades

9.727

11.325

12.899

14.801

Altres estudis

Per la seva banda, les peticions al Servei de
Laboratori disminueixen un 3%, amb un decrement
de la URV (Unitat Relativa de Valor) del 4,59%.
En relaci amb Diagnstic per la Imatge, les
peticions disminueixen un 5,76%, amb una
decrement de la URV del 18,33%.
Durant el darrer quadrimestre de l'any, cal destacar
l'esfor de tots els professionals de l'Hospital Santa
Caterina per preveure l'any 2013 la construcci de
nous quirfans, amb l'objectiu d'ajustar-se a les
peticions del CatSalut.
L'Oficina Tcnica del Programa de Detecci Preco
de Cncer de Mama (PDPCM) de la Regi Sanitria
de Girona, gestionada per l'IAS, va presentar el 14
de desembre els ltims resultats en el marc de la
jornada especfica celebrada a Blanes.

Segons les dades presentades, la participaci de
dones en el programa ha augmentat un 44,87%
des que es va posar en funcionament, passant de
26.639 dones cribrades en la primera ronda (20012002) a 48.317 en l'ltima ronda analitzada (20102011). En conjunt, han participat en el programa
un total de 191.681 dones i s'han diagnosticat, al
llarg d'aquests deu anys, 855 cncers (4,45 per
cada 1.000 dones cribrades).
Durant l'ltima ronda (2010-2011) han estat cridades
a participar-hi un total de 71.299 dones, de les quals
s'han fet una mamografia el 67,7% i gaireb el
8,92% han requerit una prova complementria.
S'han detectat un total de 181 cncers, xifra que
representa un 3,82 cncers per cada mil dones
cribrades. Un altra dada a destacar s que la
cobertura del programa arriba al 80,70%. Aquestes
dades sn equiparables a les de la resta de
Catalunya.
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Atenci primria
L'atenci primria posa l'accent en el nucli assistencial
de la cronicitat. Per encrrec de la Regi Sanitria de
Girona es procedeix a l'elaboraci de les rutes assistencials de la diabetis mellitus, la malaltia pulmonar
obstructiva crnica (MPOC) i la insuficincia cardaca.
S'observa un increment tant en el nombre de visites
mdiques com d'infermeria, ja sigui al servei d'atenci
primria o a domicili. Tamb augmenten les extraccions i el nombre de pacients amb terpia anticoagulant oral amb seguiment a l'atenci primria. L'any
2012 s'inicia la dosificaci dels pacients amb tractament amb anticoagulants orals (TAO) de patologia
de baix risc.
Les xifres indiquen una lleugera disminuci de
l'activitat peditrica i odontolgica, per en canvi un
augment important de les espirometries, reflex de
l'increment de la resoluci relacionada amb
l'abordatge de la patologia crnica.

Sessi Pacient Expert sobre insuficincia cardaca a Llagostera

En relaci amb el Programa Pacient Expert Catalunya i en el marc del conveni de colálaboraci entre
l'Institut d'Assistncia Sanitria (IAS) i l'Institut Catal
de la Salut (ICS Girona), es duen a terme tres grups:
diabetis mellitus, a Angls; insuficincia cardaca, a
Caldes de Malavella, i malaltia pulmonar obstructiva
crnica, a Breda. Aix mateix, destaca l'activitat en
grups psicoeducatius de persones afectades de
fibromilgia i sndrome de fatiga crnica, organitzats
a la Cellera, Caldes de Malavella i Hostalric; les
accions d'educaci grupal, dirigides a pacients amb
TAO, a Amer, i els grups d'educaci maternal pre i
postpart als diferents centres d'atenci primria de
les tres ABS gestionades per l'IAS.
En relaci amb el programa ÒAtenci a la salut
sexual i reproductivaÓ (ASSIR), les dades informen
d'una disminuci de l'activitat del 16,80% respecte

a l'any 2011. Val a dir que desapareix la llista de
malalts pendents de visitar, grcies a l'aplicaci dels
nous protocols impulsats pel Departament de Salut
i a la disminuci global que fan els ciutadans dels
serveis de salut. Es crea l'any 2012 la Comissi Sl
Pelvi, integrada per un equip multidisciplinari de
gineclegs, llevadores, fisioterapeutes, urlegs i
proctlegs. Es consensua un nou protocol d'actuaci
que modifica significativament el circuit de rehabilitaci de sl pelvi anterior, derivant a l'atenci
primria el tractament i seguiment de les disfuncions
de grau lleu.
Tamb es posa de relleu el treball de les comissions
mixtes mdica i d'infermeria, amb l'objectiu de
treballar una estratgia comuna entre els dos nivells
assistencials per millorar la continutat assistencial
en l'atenci primria i l'atenci especialitzada.

DADES ATENCIî PRIMËRIA

ABS ANGLéS, ABS BREDA - HOSTALRIC, ABS CASSË
DE LA SELVA
2012
2011
2010
2009
Poblaci

55.289

55.089

54.440

53.716

Activitat ordinria

367.777

369.967

378.935

360.577

Medicina general

166.709

159.296

159.680

166.303

Infermeria-medicina general

150.209

157.858

163.595

125.073

Pediatria

22.178

24.215

26.919

30.429

Infermeria-pediatria

19.057

18.983

18.010

17.714

9.624

9.615

10.731

11.058

Atenci continuada*

16.942

24.243

24.997

45.158

Realitzada al CAP

16.076

23.393

24.041

43.402

866

850

956

1.756

Urgncies

72.740

78.423

66.361

90.069

En horari laboral

55.798

54.180

41.364

44.911

En atenci continuada

16.942

24.243

24.997

45.158

Odontologia

Realitzada al domicili

* Canvi criteri al 2010 en cmput visites en atenci continuada (registre per pacient ats)

Com a nou dispositiu assistencial, destaca la creaci
de la Unitat de Suport Intermedi GI08, base colálaboradora del Servei d'Emergncies Pbliques (SEM)
situada a Arbcies i integrada per personal
d'infermeria de l'IAS. La seva activitat es va iniciar
el 18 de juny.

NOUS PROGRAMES DE PREVENCIî
IMPLANTATS
¥ Dosificaci a l'Atenci Primria dels pacients amb tractament
anticoagulant oral (TAO) segons criteri del departament d'Hematologia
del Laboratori territorial de Girona.
¥ Programa Pacient Expert amb grups d'insuficincia cardaca (CAP Caldes)
¥ Programa Pacient Expert amb grup de diabetis mellitus (CAP Angls)
¥ Programa Pacient Expert amb grup malaltia pulmonar obstructiva crnica
(CAP Breda)
¥ Intervenci psicoeducativa en persones amb fibromilgia i sndrome de fatiga
crnica (dos grups a l'ABS d'Angls, un a Cass i un a Hostalric)
¥ Estudi incidncia de sobreps: recull de dades dels alumnes de 1er i 6
de primria de les escoles d'Hostalric i Angls per conixer la incidncia de
sobreps i els hbits de consum alimentari i d'exercici fsic.
¥ Anamnesi comuntria: Taula dÕEnvelliment Saludable (ABS Cass de la Selva)
¥ Anamnesi comunitria: creaci Taula Salut Comunitria Ter Brugent (inclou
representaci dels municipis dÕAngls, Amer, Osor, La Cellera i Bonmat)

ATENCIî SEXUAL
I REPRODUCTIVA

D'altra banda, s mant el nivell d'activitat en educaci sanitria, promoci i prevenci de la salut, que
dna lloc a un pla anual d'intervencions dels professionals de l'atenci primria en la comunitat, en els
propis centres d'atenci primria i ens els mitjans
de comunicaci locals de les tres ABS gestionades
per l'IAS.

2012

2011

2010

2009

Activitat ginecleg

9.676

11.448

11.732

11.060

Activitat llevadora

15.558

18.882

21.328

20.294

Activitat total

25.234

30.330

33.060

31.354

Dones visitades

10.681

16.077

17.989

17.610

2010

2009

Atenci social
LÕIAS gestiona lÕany 2012 el Servei dÕAvaluaci de
la Dependncia (SEVAD) de les comarques del
Girons, Alt i Baix Empord del programa de la
Dependncia (ProDep) del Departament de Benestar i Famlia de la Generalitat de Catalunya. Disminueix tant lÕactivitat en relaci amb les solálicituds
rebudes com en les valoracions realitzades.

DADES ATENCIî SOCIAL

2012

2011

Valoracions del grau de dependncia de les Comarques
de l'Alt Empord, Baix Empord i Girons
Solálicituds rebudes

4.140

5.365

5.228

4.982

Valoracions realitzades

4.392

5.279

5.408

5.060
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Salut comunitria

Atenci sociosanitria

L'IAS impulsa la creaci de la Taula de Salut Comunitria
Ter Brugent a l'ABS d'Angls, integrada per les diferents
entitats cviques de la zona i les institucions municipals.

En relaci amb l'atenci a pacients paláliatius, les dades
mostren una disminuci de les altes d'hospitalitzaci
del 4,78% respecte a l'any al 2011, i un estada mitjana
inferior del 12,96%. Pel que fa a l'activitat ambulatria
s mant estable. L'IAS destaca el bon funcionament
del Programa d'Atenci Domiciliria (PADES), coordinat
per la Unitat de Cures Paláliatives i l'Atenci Primria.
En relaci amb l'atenci de la Unitat de Convalescncia,
les xifres indiquen una estabilitzaci del nombre d'altes
respecte a l'any 2011. L'IAS estableix el protocol
especfic per a malalts de COT i pneumologia, amb
l'objectiu d'agilitzar l'atenci a aquests pacients.

La iniciativa respon a la voluntat de sumar sinergies,
recursos i projectes per assolir un major grau de penetraci en la promoci de la salut. El treball transversal
inicial vol fomentar hbits saludables en alimentaci,
activitat fsica i alternatives a l'oci de consum de substncies addictives, segons les variables d'edat, gnere,
cultura, estat de salut i situaci socioeconmica. La
taula s el punt de partida del Pla Operatiu 2011-2015
de l'atenci primria de l'IAS, elaborat a partir del
diagnstic de salut realitzat l'any 2010. Aquest estudi
va concloure que una de les millores que es podien fer
en l'mbit de la promoci de la salut era augmentar la
implicaci comunitria a travs del treball transversal
entre els agents locals i els professionals de la prpia
comunitat, aprofitant el dinamisme associatiu i els
espais naturals d'intervenci de les entitats en cada
una de les poblacions de la zona (Amer, la Cellera de
Ter, Angls, Osor, Susqueda, Sant Juli del Llor-Bonmat).
L'Institut d'Assistncia Sanitria i la Universitat de Girona
van impulsar l'any 2012 una
campanya conjunta per promoure l's racional dels medicaments. El projecte, desenvolupat en el marc del
programa ÒUdG saludableÓ, a
proposta del Servei de Salut
Comunitria de l'IAS i en coordinaci amb la Facultat
d'Infermeria i amb el grup de
recerca ÒComunicaci Social i InstitucionalÓ de la Facultat
de Lletres, est dirigit principalment a pacients amb
polimedicaci, usuaris de les rees bsiques de salut
de l'IAS (Breda-Hostalric, Cass de la Selva i Angls) i
pacients amb malalties crniques (diabetis mellitus,
insuficincia cardaca i malaltia pulmonar obstructiva
crnica). La campanya t com a objectiu reconduir els
errors ms comuns en l'administraci dels medicaments, ja sigui per part dels mateixos pacients o dels
seus curadors.

En relaci amb l'activitat de la Unitat de Valoraci de
la Memria i les Demncies (Uvamid), es produeix un
increment del 9,38% en el nombre de sessions de
rehabilitaci cognitiva. Cal destacar el desplegament
del Sistema Informatitzat de Suport al Diagnstic de
Demncia per Atenci Primria (SISDDAP) per al
diagnstic i el seguiment de pacients amb demncia.

DADES A TENCIî SOCIOSANITËRIA

Poblaci de referncia: 296.204 habitants
2012

2011

2010

2009

Altes

196

196

191

179

Estada mitjana (dies)

27,7

29,7

31,4

32,4

2012

2011

2010

2009

CONVALESCéNCIA

CURES PALáLIATIVES
Altes

438

460

381

387

Estada mitjana (dies)

13,0

13,1

15,3

14,6

2012

2011

2010

2009

N¼ visites

4.638

3.750

4.184

4.483

Sessions rehabilitaci cognitiva

3.685

3.369

2.939

1.096

PSICOGERIATRIA

2009

UVAMID

1

2012

2011

2010

Pacients

-

-

-

119

Estades

-

-

-

43.022

2012

2011

2010

2009

LLARGA ESTADA

2

Altes
Estades

MITJA ESTADA

3

Altes
Estades

EAIA

4

N¼ visites

43

49

29

1

27.688

33.257

43.343

4.629

2012

2011

2010

2009

336

299

248

8

10.816

10.860

8.668

368

2012

2011

2010

2009

181

173

214

-

2011

2010

2009

6.334

5.102

-

HOSPITAL DE DIA
NEURODEGENERATIVES 2012
Sessions

6.350

1) Unitat de Valoraci a la Memria i les Demncies

3) Posada en marxa: 2/10/2009

2) Posada en marxa: 3/11/2009

4) Equip Avaluaci Integral Ambulatria
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El sistema quedava implantat a finals d'any a catorze
rees bsiques de salut de la Regio Sanitria de Girona,
amb bons resultats. El 43% de les primeres visites
realitzades en els sis primers mesos de l'any es van
fer a travs de la telemedicina. El sistema ha perms
redur el nombre de visites i les proves complementries,
repercutint en una disminuci de la llista d'espera.

Atenci a la salut mental

En relaci amb l'atenci sociosanitria de llarga estada,
l'activitat 2012 se situa en quaranta-tres altes, amb una
ocupaci del 92%; els ingressos sn gestionats per la
CIMSS (Comissi Interdisciplinria Mixta Sociosanitria).
Pel que fa a la mitja estada polivalent s'obt una ocupaci
del 75,69%, amb tres-centes trenta-sis altes acumulades, xifra que significa un increment del 12,37%,
respecte a l'any anterior. Aquesta unitat dna servei a
la resta de lnies assistencials de l'IAS.

L'any 2012 es van obtenir les primeres dades de
l'estudi europeu REFINEMENT (Research on
Financing Systems' Effect on the Quality of Mental
Health Care), que analitza com els sistemes de
finanament afecten la qualitat de l'atenci en salut
mental i compara models existents al continent.
La Xarxa de Salut Mental i Addiccions (XSMiA) de
l'Institut d'Assistncia Sanitria s el model d'atenci
a la salut mental ms eficient dels nou pasos
objecte del projecte: Itlia, Ëustria, l'Estat espanyol,
Anglaterra, Frana, Finlndia, Sucia, Estnia i
Romania. Segons l'anlisi, l'IAS, malgrat el menor
nombre de recursos hospitalaris, les estades mitjanes hospitalries ms baixes d'Europa i la proporci ms baixa de professionals sanitaris obt, per
contra:

En relaci amb la unitat d'hospitalitzaci especialitzada
en malalties neurodegeneratives, l'any es clou amb
cent vuitanta-una visites a l'EAIA (Equip d'Avaluaci
Integral Ambulatria de Malaltia Neurodegenerativa),
amb una activitat dins el propi Hospital de Dia del
Centre Sociosanitari de 6.350 sessions, amb una
ocupaci de vint-i-sis places al 100%.
El conseller de Salut, Boi Ruiz, va visitar el divendres
21 de setembre la Unitat de Valoraci de la Memria
i les Demncies de l'IAS, coincidint amb el Dia Internacional de l'Alzheimer. El doctor Secundino Lpez
Pousa, coordinador de la Unitat, va explicar la tasca
que desenvolupen els professionals, tant des de la
vessant assistencial i la recerca, com des del Registre
de Demncies de Girona.

Es presenten les dades del Registre de Demncies de
Girona 2007-2011. El registre recull la informaci clnica
sobre els nous casos de demncia diagnosticats als
dispositius d'atenci especialitzada de la Regi Sanitria
de Girona. Hi participen, a ms de l'Hospital Santa
Caterina, els hospitals de Campdevnol, Blanes, Figueres, Palams, Olot i el Josep Trueta. El dispositiu ha
registrat un total de 3.549 casos de demncies. Durant
el perode 2007-2011, la taxa d'incidncia de casos
diagnosticats a la regi s de 6,7 casos per cada 1.000
persones en la poblaci de ms de 64 anys, i de 13,4
casos per cada 100.000 persones en la en poblaci de
30 a 64 anys. En conjunt, de cada deu casos de demncia diagnosticats, entre cinc i sis corresponen al
tipus de malaltia d'Alzheimer.
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Durant l'any 2012, l'IAS va continuar treballant per
a la millora de l'atenci a la salut mental, tant en
l'mbit hospitalari com comunitari, esdevenint
model de referncia europeu.

¥ La utilitzaci ms baixa de recursos hospitalaris
d'Europa (l'1'17 x 1.000 h. versus el 3 x 1.000 h. a
Europa).
¥ La taxa de continutat assistencial ms alta
d'Europa (el 90% versus el 57% de mitjana europea). s a dir, que el 90% dels usuaris que han
ingressat en una unitat d'aguts o subaguts de salut
mental, continuen el tractament als centres de
salut mental comunitaris.
¥ El percentatge de reingressos ms baix d'Europa
(el 18%, versus el 40% europeu).
¥ La proporci de recursos comunitaris versus
hospitalaris ms alta d'Europa (70/30).
¥ L'estudi tamb demostra que Girona t un dels
millors sistemes d'accs als centres sanitaris. Aix
es tradueix en centres a prop de casa, facilitat per
ser tractat i, consegentment, millors diagnstics
que repercuteixen en una baixa cronicitat.
Aix mateix, les dades obtingudes de l'estudi
catal Geos-cat, una anlisi de l'atles integral dels
serveis d'atenci a la salut mental de Catalunya
2010, publicat pel Departament de Salut l'any 2012,
situa els centres de salut mental gironins entre els
deu primers de Catalunya (dels setanta-tres analitzats), en termes d'eficincia en funci dels recursos
disponibles (nombre de professionals i places
hospitalries) i utilitzaci dels recursos (altes, incidncia i freqentaci), cosa que corrobora les dades
obtingudes pel projecte REFINEMENT.
El model d'atenci a la salut de l'IAS esdev referent
per al projecte estratgic de desenvolupament
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DADES A TENCIî A LA SALUT MENTAL

ACTIVITAT
COMUNITËRIA

Poblaci de referncia: 747.829 habitants
HOSPITALITZACIî
ADULTS

2012

2011

2010

2009

Aguts
Altes

935

936

936

942

13.871

12.943

13.614

12.502

14,84

13,83

14,54

13,27

110

96

80

94

Estades

1.470

1.398

1.618

1.516

Estada mitjana (dies)

13,36

14,56

20,23

16,13

326

314

267

304

10.549

12.387

11.487

13.132

32,36

39,45

43,02

43,20

Estades
Estada mitjana (dies)
Patologia dual
Altes

Subaguts
Altes
Estades
Estada mitjana (dies)
Pacients

28

27

29

33

9.980

9.716

10.273

10.779

Discapacitat intelálectual (UHEDI)
Pacients
Estades

14

12

11

13

4.284

3.682

3.535

4.028

34

31

32

40

12.167

11.212

11.546

14.268

Rehabilitaci: alta i baixa dependncia*
Pacients
Estades
* A partir de 2010: noms Alta dependncia

HOSPITALITZACIî
INFANTOJUVENIL

2012

2011

2010

2009

49

53

36

26

Estades

1.542

1.500

1.502

843

Estada mitjana (dies)

30,22

26,94

40,75

18,75

* Unitat de Referncia per Psiquiatria Infantil i Juvenil

21.836

24.762

26.171

23.532

Sector Alt Empord

11.770

12.431

10.890

10.761

Sector Baix Empord

11.160

11.193

11.485

10.690

Sector Selva interior

6.674

6.582

6.996

7.423

13.035

11.639

11.685

10.478

Sector Garrotxa

8.061

7.632

7.272

7.260

Sector Ripolls

4.515

4.410

4.246

4.665

77.051

78.649

78.745

74.809

Sector Selva martima

TOTAL

Sector Girons-Pla de lÕEstany

77

85

80

75

Sector Alt Empord

37

32

33

34

Sector Baix Empord

31

32

32

29

Sector Selva interior

27

30

38

43

Sector Selva martima

47

44

41

38

Sector Garrotxa

57

52

60

63

Sector Ripolls

30

42

27

31

304

315

311

313

TOTAL

Centres de salut mental infantil i juvenil (visites)
Sector Girons-Pla de lÕEstany

9.427

9.264

9.561

8.550

Sector Alt Empord

3.321

3.323

3.101

2.799

Sector Baix Empord

4.072

3.857

3.719

3.971

Sector Selva interior

2.430

2.254

2.121

2.165

Sector Selva martima

2.942

3.238

3.159

2.771

Sector Garrotxa

3.719

2.966

3.136

3.287

Sector Ripolls

843

733

808

748

26.754

25.635

25.605

24.291

Llar residncia
Pacients

29

29

29

29

Altes

5

4

2

8

Ingressos

5

4

2

8

10.433

10.440

10.440

10.405

2012

2011

2010

2009

44

42

30

41

Visites

Altes
Estada mitjana (dies)

Unitat de Ludopaties

25

21

26

26

195

262

157

125

Adults
Altes

70

76

62

70

Estades

9.525

8.360

8.065

8.893

Estada mitjana (dies)

141,1

106,5

133,3

118,8

URGéNCIES

2012

2011

2010

2009

940

943

893

993

3.468

3.715

3.731

4.133

27,1

25,4

23,9

24

Ingressades
Totals
Ingressades (%)

SESMDI
Pacients

Adolescents
Pacients

2009

Sector Girons-Pla
de lÕEstany

Estades

HOSPITAL DE DIA

2010

Centres de salut mental d'adults (visites)

TOTAL

URPI*
Ingressos

2011

Centres de dia de salut mental (pacients)

Discapacitat intelálectual (Residncia Tilálers)
Estades

2012

844

830

744

629

4.138

3.844

3.443

3.138

Pacients

183

184

247

209

Visites

775

878

1.004

910

Unitat dÕatenci familiar i de gnere
Pacients

304

262

249

166

Visites

554

386

379

256

Centres dÕatenci a les drogodependncies
Primeres visites
Visites successives
Sessions grupals
Total

d'alternatives en el marc d'un sistema integrat,
promogut pel Departament de Salut (Pla de Salut
2011-2015), amb l'objectiu de continuar amb la reordenaci de l'atenci a la cronicitat que marca el Pla
Director de Salut Mental (juliol de 2012). Aix mateix,
el model d'atenci a la salut mental emprat a Girona
s objecte d'estudi i s'exposa al 12 Congrs Mundial
de Rehabilitaci Psicosocial, celebrat a Mil del 10
al 13 de novembre 2012.

1.480

1.547

1.503

1.501

26.704

23.600

23.277

23.017

584

231

254

229

28.768

25.378

25.034

24.747

La revista Cuadernos de Psiquiatra Comunitaria,
referent cientfic de la disciplina en el mn de parla
hispana, publica al 2012 un monogrfic sobre el
model giron de salut mental com a model innovador.
En l'mbit de l'atenci a la salut mental, destaca
aix mateix el treball desenvolupat pel Servei de
Discapacitat Intelálectual en relaci amb la Sndrome
de Prader-Willi.

A partir de l'octubre, s'intensifica el treball de colálaboraci entre la Xarxa Infantil i Juvenil i la Xarxa
Addiccions, amb l'objectiu d'implementar al mxim
el programa d'atenci a les addiccions en els centres
de salut mental infantil i juvenil de les comarques.
Pel que fa a l'activitat assistencial d'atenci a la
salut mental dins el Parc Hospitalari Mart i Juli,
les dades 2012 assenyalen una estabilitzaci dels
ingressos a la Unitat d'Aguts, un augment del 3'8%
a la Unitat de Subaguts i del 14% a la Unitat de
Patologia Dual. Les urgncies psiquitriques disminueixen un 6%, per augmenta el percentatge
d'urgncies ingressades en dos punts, del 25%
l'any 2011 al 27% l'any 2012.
Quant a l'activitat assistencial de l'atenci a la
salut mental en l'mbit comunitari, les dades
mostren una estabilitzaci de l'activitat assistencial
directa dels centres de salut mental d'adults (CSMA)
i un augment del 4% en el cas de l'atenci infantil i
juvenil. Destaca la davallada del nombre de primeres
visites al CSMA del Girons d'un 11%, motivada en
part per la reestructuraci duta a terme del programa
de salut mental de suport a primria. Pel que fa als
Centres d'Atenci i Seguiment a les Drogodependncies (CAS), es produeix l'any 2012 un increment de
l'activitat del 9%. Els centres de dia de salut mental
experimenten un augment del 17% de noves incorporacions i d'un 11% en altes. L'Hospital de Dia
d'Adults acompleix amb la clusula de setanta altes.
20 anys de la Xarxa de Salut Mental InfantoJuvenil de lÕIAS
El 14 de mar la Xarxa de Salut Mental InfantoJuvenil de l'IAS va celebrar una jornada commemorativa dels 20 anys de la seva fundaci (gener de
1992). L'acte va tenir lloc a l'Hospital Santa Caterina
i va comptar amb una mplia participaci dels professionals dels centres, que van fer una retrospectiva
d'aquests vint anys per visualitzar el creixement dels
recursos assistencials i l'evoluci del tipus de patologies que es tracten i com s'atenen. Van cloure
l'acte el psicleg i psicoanalista Francesc Vil i el
psiquiatre i psicoanalista Josep Moya, amb la conferncia ÒLa salut mental es mou. De la psicopatologia
de la vida quotidiana als malestars de la civilitzaciÓ.
10 anys del Centre de Dia de Ripoll
El Centre de Dia de Ripoll va celebrar el mes de
maig el des aniversari de la seva creaci. Amb
motiu de l'efemride, van coincidir en aquesta
poblaci diferents actes, d'entre els quals van destacar les XVII Jornades Esportives de Centres de

Dia, on van participar tots els centres de dia de les
comarques gironines.
L'any 2012 el Centre de Dia de Salut Mental del
Ripolls va convocar el I Concurs Literari Jordi Pujiula,
una iniciativa que pretn reconixer, a ttol pstum,
l'extensa i exemplar trajectria del Dr. Pujiula, tant
en el camp mdic i de la salut mental com en la seva
reconeguda vessant d'historiador, humanista i literat.

Premis Concurs Literari Jordi Pujiula

Dia Mundial de la Salut
El 10 d'octubre, sota el lema ÒDepressi, una crisi
globalÓ, la Comissi Mixta en Salut Mental de les
Comarques Gironines va celebrar a les diferents
comarques gironines un acte simblic per commemorar el Dia Mundial de la Salut Mental, diada proclamada per l'OMS per sensibilitzar la societat sobre
la salut mental. Les persones que integraven la
comissi van convidar la ciutadania a unir les peces
d'un puzzle, en qu, un cop acabat, s'hi van poder
llegir diferents missatges a l'entorn de la salut mental.

Per la seva banda, el Centre de Dia i el Centre de
Salut Mental de Ripoll van fer coincidir amb la diada
l'acte de cloenda del des aniversari del Centre de
Dia del Ripolls. Aix mateix, l'Associaci Famlia i
Salut Mental de Girona i Comarques va oferir a Girona
la conferncia ÒEl nou pla de salut mental: perspectives de futurÓ, a crrec del doctor Claudi Camps,
director assistencial de la Xarxa de Salut Mental i
Addiccions de l'Institut d'Assistncia Sanitria.
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