Butlletí de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Versió en pdf

JUNY 2017
INSTITUCIÓ

Adjudicació de places
Especialitzada 2017

de

Formació

Sanitària

El procés d’adjudicació de places de Formació Sanitària Especialitzada 2017 va tancar un
any més augmentant la nostra capacitat d’atracció i millorant el posicionament de
l’Hospital a l’Estat espanyol.
L’Hospital de Sant Pau té, enguany, 1 plaça de Cardiologia entre les primeres 100 de
Medicina adjudicades, d’un total de 6.328 ofertades i la segona plaça adjudicada de
Psicologia Clínica de tot l’Estat, d’un total de 128.
En quant a la capacitat d’atracció de les diferents especialitats, el percentatge de les
adjudicades dins del primer quartil de la seva especialitat ha tornat a pujar fins al 46,6%
(34 places), i s’ha incrementat fins al 18% les escollides dins del 10%: 3 d’Anestesiologia,
1 de Cardiologia, 1 de COT, 1 de Medicina Nuclear, 1 de Neurologia, 1 d’Obstetrícia, 1 de
Ginecologia, 1 d’Oftalmologia, 1 de Pneumologia, 1 de Psicologia i 3 de Psiquiatria.

L’Hospital destacat en la publicació dels “Diez temas
candentes de la Sanidad española para el 2017”
Sant Pau destaca positivament en el document “Diez temas candentes de la Sanidad
española para el 2017”, elaborat per experts molt reconeguts de diversos àmbits. En
particular, el document posa el punt en el funcionament del sistema de compra dels DAI
(desfibril·ladors automàtics implantats) de Sant Pau i en el concurs per a l’adquisició dels
desfibril·ladors com un exemple positiu de les possibilitats del marc legal actual i
d’eficiència assistencial emprant tecnologies digitals per afavorir la sostenibilitat del nostre
sistema sanitari, preservant la innovació.

Informe 2016 sobre Incidències en la seguretat del
pacient i del treballador
En l’Informe 2016 sobre Incidències en la seguretat del pacient i del treballador a
l’Hospital de Sant Pau s’han notificat, durant el 2016, 776 incidències, corresponents a 15
notificacions/setmana. El 83% són incidències que afecten al pacient i el 17% al
professional. De cada 100 pacients ingressats 2,5 han tingut un incident de seguretat.
Els àmbits amb més incidències notificades són les sales d’hospitalització i l’àrea
quirúrgica, i pels incidents del treballador també les Urgències. L’informe descriu com es
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distribueixen els diferents tipus d’incidència segons les unitats i els serveis de l’hospital,
així com les accions de millora engegades.
La majoria d’incidents arriben al pacient o al treballador i causen lesió en un 16% i un 26%
respectivament. En comparació amb Catalunya, les nostres notificacions són de risc més
baix, possiblement per tenir menys probabilitat de recurrència.
La meitat de les incidències del pacient són per caigudes i en el treballador per
agressions. També són freqüents les incidències per una inadequada gestió clínica, els
errors de medicació i de la transfusió d’hemoderivats, mentre que en el treballador també
ho són els accidents i els problemes per procediments i recursos.
Cada notificació genera 1,35 accions de millora, dirigides principalment al personal, al
propi pacient i a l’organització/entorn.
El sistema de notificació d’incidències de Sant Pau continua així la seva tasca d’aprendre
dels nostres errors per reduir en el possible la seva aparició i gravetat.

Aprovat el protocol institucional dels catèters venosos
La direcció de l’Hospital ha aprovat el “Protocol institucional dels catèters venosos centrals
(CVC no tunelitzat, tunelitzat, Port-à-cath, PICC) i Mid-Line: Indicacions, inserció,
manipulació i seguiment", en el marc de la Comissió de Tecnologies Diagnòstiques i
Terapèutiques.
Aquest protocol ha estat elaborat per un grup de treball coordinat per la Dra. Virgínia
Pomar, del Servei de Medicina Interna-UMI, i per Pere Soler, supervisor de Diagnòstic per
la Imatge. En la seva elaboració hi han participat els Serveis de: Medicina Interna (UMI);
Diagnòstic per la Imatge – Radiologia Intervencionista; Medicina Intensiva; Pediatria;
Hematologia Clínica; Cirurgia General i Digestiva; Hematologia – Unitat d’Hemostàsia;
Cardiologia – Unitat Coronària; Oncologia Mèdica; Anestesiologia i Reanimació; Banc de
Sang; Farmàcia; Epidemiologia Clínica i Salut Pública i Infermeria.

L’Hospital de Sant Pau podrà disposar de tres nous
acceleradors lineals gràcies a la donació de la Fundació
Amancio Ortega
La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Salut, i la Fundació Amancio
Ortega uneixen esforços per millorar els equipaments tecnològics per a la detecció i el
tractament del càncer i signen un acord de col·laboració que implicarà una donació de
prop de 47 milions d’euros en la renovació d’equipaments oncològics d’última tecnologia
per als centres del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).
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D’aquests 47 milions d’euros, 37 milions es destinaran a la renovació de divuit
equipaments de radioteràpia (acceleradors lineals), cosa que permetrà substituir tots els
aparells que tenen més de vuit anys d’antiguitat.

Open Pau, millorar entre tots
La Direcció Infermera ha posat en marxa la segona comunitat d’innovació oberta, amb el
repte: trobar les millors idees que facilitin la comunicació entre els professionals de
l’Hospital de Sant Pau en el procés d’hospitalització. Ja està obert l’accés per enviar les
propostes.

Dia Mundial Sense Tabac a Sant Pau
Coincidint amb el Dia Mundial Sense Tabac el dimecres 31 de maig la Comissió Hospital
Sense Fum va organitzar tot un seguit d’activitats i accions per informar i conscienciar de
la importància de deixar de fumar.
D’una banda, al vestíbul de Sant Quintí, de 9.00 a 13.00 h es va posar una Taula
informativa on professionals experts en la deshabituació del tabac van informar sobre
patologies relacionades amb el consum i els tractaments existents per deixar de fumar.
En paral·lel a les pantalles de les sales d’espera es van emetre videocàpsules
informatives i a les tàctils dels braços articulats de les habitacions una presentació del dia
Mundial sense Tabac informant dels perills d’aquesta addicció.
Des de la Comissió s’ha apostat enguany per la formació dels nostres professionals.
Cardiologia, Pneumologia, Epidemiologia i Psiquiatria van ser els primers Serveis en fer la
formació; també s’han engegat programes de tractament a pacients ingressats i
seguiment d’alta a les àrees de Cardiologia, Salut Mental (Unitat d’addiccions) i
Pneumologia; i des de Salut Laboral conviden a apuntar-se al Programa de Deshabituació
Tabàquica de l’Hospital.
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