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1. Referents normatius en el desenvolupament de la prova pilot
d’assignació de recursos en base poblacional
- L‟Ordre SSS/172/2002, de 17 de maig, va establir una prova pilot per a la
implantació d‟un sistema de compra de serveis de base poblacional, amb
l‟objectiu d‟establir una actuació coordinada de totes les entitats proveïdores
per assolir una prestació integral dels serveis que demani la població en
determinats àmbits geogràfics.
Àmbit geogràfics: Osona, Altebrat, Alt Maresme-Selva Marítima, La
Cerdanya, Baix Empordà.
L‟Ordre SSS/38/2004, de 20 de febrer, per la qual s‟estableix una prova pilot
per a la implantació d‟un sistema de compra de serveis de base poblacional.
Aquesta ordre prorroga el termini de la prova pilot fins al 31 de desembre del
2005.
L‟Ordre SLT/320/2005, de 7 de juliol, per la qual es modifica l‟Ordre
SSS/38/2004, de 20 de febrer, per la qual s‟estableix una prova pilot per a la
implantació d‟un sistema de compra de serveis de base poblacional.
Aquesta Ordre amplia les zones geogràfiques següents: Alt Penedès, Baix
Penedès, Barcelonès Nord, Garraf, Maresme, Montsià
- L‟Ordre SLT/26/2006, de 27 de gener, per la qual es prorroga la vigència de
la prova pilot per a la implantació d‟un sistema de compra de serveis de base
poblacional, regulada per l‟Ordre SSS/38/2004, de 20 de febrer, i s‟amplia el
seu abast territorial a nous àmbits geogràfics.
Aquesta Ordre amplia les zones geogràfiques següents: Alt Urgell, Pallars
Jussà – Pallars Sobirà, Alt Camp i Conca de Barberà, Baix Camp,
Tarragonès, Baix Ebre, Alt Empordà, Garrotxa, Ripollès, Bages – Solsonès,
Berguedà, Baix Montseny, Granollers, Mollet, Terrassa, Gironès – Pla de
l‟Estany.

Decret 38/2006, de 14 de març, pel qual es regula la creació de governs
territorials de salut
L‟Ordre SLT/577/2006, d‟1 de desembre, per la qual es modifica l‟Ordre
SLT/26/2006, de 27 de gener, per la qual es prorroga la vigència de la prova
pilot per a la implantació d‟un sistema de compra de serveis de base
3

poblacional, regulada per l‟Ordre SSS/38/2004, de 20 de febrer, i s‟amplia el
seu abast territorial a nous àmbits geogràfics.
Aquesta Ordre modifica les zones geogràfiques següents: Mollet, passa a
denominar-se Baix Vallès, i la zona geogràfica Terrassa que passa a
denominar-se Vallès Occidental Oest.

Acord CPS/124/2006, de 26 de desembre, de constitució del Consorci del
Govern Territorial de Salut d‟Osona i d‟aprovació dels seus Estatuts
Correcció d‟errades als Estatuts del Consorci del Govern Territorial de Salut
d‟Osona aprovats per l‟Acord de Govern CPS/124/2006, de 26 de setembre

Ordre SLT/20/2007, de 30 de gener, per la qual es modifica la delimitació de
diverses àrees bàsiques de salut
Aquesta Ordre modifica les Àrees Bàsiques de Salut següents: Cardedeu,
Centelles, la Garriga, Gavà-1, Lleida-1, Lleida –2, Lleida-3, Lleida-4, Lleida5, Lleida-6, Manlleu, Rubí-1, Sant Boi de Llobregat-2, Sant Vicenç dels
Horts, Vilanova i la Geltrú-1, Vilanova i la Geltrú-2.
En aquesta Ordre es creen les següents Àrees Bàsiques de Salut: Alt
Mogent, Begues, Lleida-7 Ciutat Jardí, Roda de Ter, Rubí-3, Sant Vicenç
dels Horts-1, Sant Vicenç dels Horts-2, Vilanova i la Geltrú-3

Ordre SLT/346/2008, de 2 de juliol, per la qual es modifica la delimitació
territorial de determinats àmbits geogràfics que configuren l‟abast territorial
de la prova pilot per a la implantació d‟un sistema de compra de serveis de
base poblacional, regulada per l‟Ordre SSS/38/2004, de 20 de febrer.
Aquesta Ordre modifica les Àrees Bàsiques de Salut de l‟Alt Maresme Selva Marítima i Maresme.
Ordre SLT/487/2008, de 23 d‟octubre, per la qual es modifica la delimitació
territorial de determinats àmbits geogràfics que configuren l‟abast territorial
de la prova pilot per a la implantació d‟un sistema de compra de serveis de
base poblacional, regulada per l‟Ordre SSS/38/2004, de 20 de febrer.
Aquesta Ordre modifica els àmbits geogràfics de Granollers i Osona.
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L‟àmbit geogràfic d‟Osona comprèn els municipis següents: Alpens, Balenyà,
el Brull, Calldetenes, Centelles, Collsuspina, Folgueroles, Gurb, Lluçà, Malla,
Manlleu, les Masies de Roda, les Masies de Voltregà, Muntanyola,
Montesquiu, Olost, Orís, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Roda de Ter,
Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès,
Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Julià de Vilatorta, Sant Martí d‟Albars, Sant
Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Sant Martí de Centelles, Sant
Sadurní d‟Osormort, Santa Cecília de Voltregà, Santa Eugènia de Berga,
Santa Eulàlia de Riuprimer, Santa Maria de Besora, Santa Maria de Corcó,
Santa Maria de Merlès, Sant Vicenç de Torelló, Seva, Sobremunt, Sora,
Tavèrnoles, Taradell, Tavertet, Tona, Torelló, Vic, Vilanova de Sau, Rupit i
Pruit, Espinelves, Vidrà i Viladrau.
- Ordre SLT/21/2009, de 26 de gener, per la qual es modifica l‟Ordre
SLT/436/2007, de 13 de novembre, per la qual es prorroga la vigència de la
prova pilot per a la implantació d‟un sistema de compra de serveis de base
poblacional, regulada per l‟Ordre SSS/38/2004, de 20 de febrer, i es modifica
la delimitació territorial de determinats àmbits geogràfics.

Ordre SLT/540/2009, de 10 de desembre, per la qual es prorroga la vigència
de la prova pilot per a la implantació d‟un sistema de compra de serveis de
base poblacions, regulada per l‟Ordre SSS/38/2004, de 20 de febrer.

Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del sistema de pagament
dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l‟àmbit del
Servei Català de la Salut

- Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral
d‟utilització pública de Catalunya (SISCAT)
Ordre SLT/346/2011, de 30 de novembre, per la qual s‟actualitza l‟annex del
Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral
d‟utilització pública de Catalunya (SISCAT)
Ordre SLT/347/2011. D‟1 de desembre, per la qual es regula el sistema de
determinació de la càpita bàsica i els factors correctors corresponents al
model d‟assignació en base poblacional regulat pel Decret 170/2010, de 16
de novembre, de regulació del sistema de pagament dels convenis i
contractes de gestió de serveis assistencials en l‟àmbit del Servei Català de
la Salut

5

Ordre SLT/10/2013, de 21 de gener, per la qual es prorroga el termini
establert en la disposició transitòria única de l‟Ordre SLT/347/2011, d‟1 de
desembre, per la qual es regula el sistema de determinació de la càpita
bàsica i els factors correctors corresponents al model d‟assignació en base
poblacional regulat pel Decret 170/2010,de 16 de novembre, de regulació
del sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis
assistencials en l‟àmbit del Servei Català de la Salut.
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2. Estructura organitzativa del SISO

a) Consell del SISO:
Durant l‟any 2015 s‟han realitzat un total de 11 reunions ordinàries.

b) Centre Coordinador del SISO:
El Centre Coordinador és l‟estructura pròpia de l‟agrupació de proveïdors.
Les seves funcions són les següents:
Relació entre el SISO i l‟administració
Coordinar els diferents organismes del SISO
Processos de control de gestió: Plans de gestió
Administració del Sistema d‟Informació
El SISO comparteix instal·lacions amb la direcció del Sector Sanitari d‟Osona
de la Regió Sanitària de la Catalunya Central.
c) Altres grups estables de treball en l’àmbit SISO:
En línies generals, des de l‟àmbit SISO s‟ha anat treballant en diferents grups
(més o menys estables segons requeriments) que desenvolupen les tasques
i/o funcions que es deriven del mapa de processos del SISO consensuat i
adoptat per les set institucions com a document guia de totes les actuacions
que anem duent a terme com a sistema integrat de salut (en aquests
moments, bàsicament a allò referent a assistència sanitària).
A més del ja mencionat Consell del SISO, cal destacar els següents:
▪ Grup Econòmic (responsables econòmics-financers de les institucions
SISO). Durant l‟any 2015 s‟han realitzat 2 reunions presencials.
Des del Centre Coordinador es fa arribar mensualment documentació, en
format pdf., amb la informació actualitzada, a tots els membres del grup.
▪

Grup Desenvolupament Assistencial del SISO (GDA)
Grup Desenvolupament Assistencial - Prevenció:
· Programa de Prevenció i Promoció de la Salut
· Grup de treball de la Ruta Assistencial PCC / MACA

▪ Grup d‟Analitzar Població
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▪

Grup de Rehabilitació (Durant l‟any 2015 s‟han realitzat 4 sessions)

▪ Grup Tècnic del Sistema d‟Informació del SISO (SI-SISO)
▪ Comissió de Seguiment de l‟ACUT (reunions trimestrals)
▪ Grup de treball Cronicitat Osona (reunions mensuals)
▪ Grup de farmàcia territorial d‟Osona
▪ Grup de desenvolupament Ruta de Demències
Tots aquests grups són pluridisciplinars i hi participen professionals de tots els
àmbits assistencials, atenent als diferents àmbits d‟interès.
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3. Recursos humans adscrits al centre coordinador (31/12/2014)
Any 2004:

-

7 professionals
Dedicació equivalent a 5,1 persones al 100%
Finançament específic en 4 professionals

Any 2005:

-

8 professionals
5,64 persones al 100%
Finançament específic en 5 professionals

Any 2006:

-

8 professionals
5 persones al 100%
Finançament específic 5 professionals

Any 2007:

-

9 professionals
5‟39 persones al 100%
Finançament específic 5 professionals

Any 2008:

-

8 professionals
5,77 persones al 100%
Finançament específic 5 professionals

Any 2009:

-

8 professionals
5,77 persones al 100%
Finançament específic 5 professionals

Any 2010:

-

8 professionals
5,75 persones al 100%
Finançament específic 5 professionals

Any 2011:

-

9 professionals
5,01 persones al 100%
Finançament específic 4‟5 professionals

Any 2012:

-

9 professionals
5,8 persones al 100%
Finançament específic 4‟5 professionals

Any 2013:

-

9 professionals
5,7 persones al 100%
Finançament específic 4‟5 professionals

Any 2014:

-

9 professionals
5 persones al 100%
Finançament específic 4‟5 professionals

Any 2015:

-

9 professionals
5 persones al 100%
Finançament específic 4‟5 professionals
9
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4. Resum d’accions dutes a terme en el SISO durant l’any 2015

Col·laboració en el projecte de prevenció de la SIDA i altres ITS en persones que
exerceixen la prostitució a Osona, impulsat per l‟Agència de Protecció de la Salut
d‟Osona
Treball conjunt amb la Direcció General de Salut Pública del Departament de
Salut i la direcció dels Serveis Territorials de Salut de Barcelona, en relació a la
col·laboració com participació i integració de la Salut Pública en l‟àmbit SISO.
Participació en el Consell Municipal de Salut de l‟Ajuntament de Manlleu (Annex
1)
Se segueix realitzant el seguiment pressupostari mensual, amb
hipervinculació de la despesa malgrat aquest any no hi ha assignació

una

Se segueixen fent les projeccions de tancament de les línies de Farmàcia, PAOS
i Lliuraments
CAMPANYA CONSELLS BÀSICS DE SALUT “ALLLORO!”
Durant aquests any 2015 s‟han dut a terme les següents accions:
-

Manteniment del bloc
 Núm. total de notícies relacionades amb consells de salut: 7
 Núm. total de notícies relacionades amb els dies mundials: 4
 Núm. total de notícies /actualitat: 18

En total s‟han publicat 29 noves notícies.
Per mesos la distribució és la següent:
Gen. Feb. Març Abr.
1
2
4
4

-

Maig Juny Jul.
1
3
3

Ag.
0

Set.
1

Oct.
6

Nov. Des.
3
1

Actualització dels horaris de farmàcies de guàrdia de la comarca d‟Osona

Evolució de les visites a la web

Visites
Pàg. vistes

2009
2.876
8.720

2010
7.894
17.916

2011
9.838
22.889

2012
15.409
30.253

2013
11.122
19.711

2014
9.707
16.238

2015
9.605
15.474
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Baners (Presència online)
ABS Santa Eugènia; Cap Osona; EAP Vic (Vic Sud); ABS Centelles; Hospital
Universitari de Vic; Hospital Santa Creu; Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic
d‟Osona; Farmàcies; Fores; Vilaweb Osona; Elter.net; Universitat de Vic; Club
Tennis Vic

PROGRAMA SALUT I ESCOLA (PSiE)
El Programa Salut i Escola, està inclòs al pla de salut (PdS), projecte 3.4. Es un
programa interdepartamental i que requereix la cooperació i la intervenció
coordinada de diferents sectors, serveis de salut i comunitaris. El PSiE té la finalitat
de millorar la salut dels adolescents mitjançant accions de promoció de la salut,
prevenció de situacions de risc i atenció precoç de problemes de salut en aquest
col·lectiu. Aquest programa es va implantar a Osona el curs 2006-2007 i l‟anàlisi de
les últimes dades del programa a Osona (Dades consulta oberta i activitats 20062014 i resultats explotació de dades CATSALUT curs 2013-2014, ens va fer
reflexionar i donar un nou enfocament del PSiE a Osona, amb les Comissions de
Salut.
Per aquests motiu s‟ha dut a terme durant aquest any una prova pilot a 9 centres
d‟ensenyament a Osona, per tal de millorar els resultats del programa i potenciar la
figura de la infermera dins els centres en temes de salut (avaluació de les
comissions de salut).
Amb les infermeres del PSiE s‟han dut a terme les següents accions:
Coordinació i treball en equip  S‟han seguit fent reunions bimensuals amb
totes les infermeres del PSiE.
o Núm. total de reunions: 4 durant l‟any 2015
o Formació i actualització de temàtiques concretes  El grup de treball de
formació ha programat sessions de formació en temàtiques concretes que
s‟han dut a terme el mateix dia que es fa la reunió de coordinació amb les
infermeres referents del PSiE.
o Núm. total de reunions del grup per preparar formació interna del grup: 1
o Núm. total de sessions de formació: 4 sessions durant el curs escolar 20152016
o

Les sessions de formació realitzada durant aquest 2015 per a les infermeres del
Programa Salut i Escola són les següents:
o Actualització en prevenció de consum de drogues, a càrrec dels Mossos
d‟Esquadra
o Les drogues en els centres d‟ensenyament, a càrrec de Mar Vidal
o Internet segura, a càrrec dels Mossos d‟esquadra
o Anticoncepció d‟emergència en menor d‟edat, a càrrec de Raquel MorenoLlevadora ASSIR.
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S‟ha tramitat la documentació relacionada amb la formació de l‟any 2015 per tal que
es fes un certificat anual d‟aquesta a tots els professionals que hagin assistit al 80%
de les sessions.
o Unificar criteris i disposar d‟una proposta conjunta d‟activitats a realitzar als
IES. S‟ha seguit treballant amb el grup de treball pel manteniment del catàleg
d‟activitats propi del programa a Osona.
o Núm. total de reunions del grup de treball per revisió del catàleg: 2
o S‟ha actualitzat el catàleg amb la incorporació dels següents tallers
consensuats, i amb els respectius qüestionaris d‟avaluació de coneixements
de cadascun d‟ells.
- Taller sobre Organització del temps i Hàbits d‟estudi
- Taller sobre Alcohol
- Taller Pírcings i Tatuatges
o S‟han revisat els qüestionaris d‟avaluació sobre satisfacció i coneixements
o Compartir informació i material  S‟ha fet el manteniment de la biblioteca
virtual
Accions amb els altres agents claus del sector educatiu/salut implicats en el
Programa Salut i Escola
Durant el curs 2014-2015 s‟han seguit fent reunions de treball per tal de fer el
seguiment i avaluació de la prova pilot de les Comissions de Salut en els 9 centres
d‟ensenyament d‟Osona.
S‟han elaborat tres qüestionaris de seguiment i un informe final que s‟ha elaborat en
base el document marc de les comissions de salut als centres educatius, i els
diferents qüestionaris de seguiment (enviats a les infermeres del PSiE) que s‟han
dut a terme durant el curs escolar 2014-2015 en 9 centres de secundària d‟Osona.
Es valoraven aspectes relacionats amb:
o Estructura de la comissió (membres que en formen part)
o Metodologia de treball de la comissió (nombre de reunions periòdiques i
acords en acta)
o Consulta oberta (presentació als alumnes, visibilitat i horaris, circuit de
seguiment de casos)
o Activitats/tallers (recollida d‟activitats, professionals implicats, cobertura eixos
del programa, fitxa descriptiva, avaluació, integració al currículum escolar).
o Avaluació interna i propostes de millora sorgides de la comissió.
Conclusions que se’n van derivar:
La Comissió de Salut és una estructura que vetlla pel correcte desenvolupament
del Programa Salut i Escola dins el centre. Ajuda a fomentar el treball en equip,
establir circuits de coordinació entre els diferents professionals implicats, i a més,
ajuda a millorar la planificació de les activitats de promoció de la salut dins el
centre.
Aquest curs 2014-2015, en 9 centres educatius d‟Osona s‟han creat Comissions
de Salut. La valoració de l‟estructura, funcionament i funcions de les comissions
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indica que cal continuar treballant per aconseguir els objectius proposats, així
com impulsar-les a la resta de centres educatius.
Els professionals que han participat en la prova pilot consideren que l‟estructura i
el funcionament proposat és l‟adient. La seva utilitat és valorada amb una mitjana
de 7 sobre 10. Pel que fa al grau de satisfacció general és d‟una mitjana de 6,7
sobre 10.
Això ha comportat les següents reunions:
o Núm. total de reunions de la xarxa del PSiE (Salut, ensenyament, món local),
curs escolar 2014-2015: 2
o Núm. total de reunions del grup de treball comissions de salut (salut,
ensenyament): 2
Pòsters
o Elaboració del Pòster “Les Comissions de Salut als centres educatius. PSiE a
Osona” presentat a les Jornades del Pla de Salut a Sitges, novembre 2015.
(Annex 2)
Possibles propostes 2016
o Ampliació de la prova pilot de les Comissions de Salut a 10 nous centres
d‟ensenyament de la comarca d‟Osona durant el curs escolar 2015-2016.
o Seguir treballant amb el Catàleg.
o Seguir treballant amb la formació interna i les reunions amb les infermeres
referents del PSiE
o Manteniment de la biblioteca virtual. Nova imatge de la biblioteca
PROGRAMA PER A LA PREVENCIÓ I PROMOCIÓ DE LA SALUT DEL SISO
El PIPS és un grup assessor del SISO en temes de Prevenció i Promoció de la Salut
segons necessitats detectades i seguint les línies del Pla de Salut.
Reunions
Durant l‟any 2015 es van dur a terme 3 reunions presencials.
Accions realitzades
- Les temàtiques treballades mitjançant el Projecte Flors Saludables (projecte
iniciat l‟any 2014) has estat les següents:
o Dia Mundial de l‟Activitat Física
o Dia Mundial sense Fum
o Onada de calor
o Dia Mundial de la Salut Mental
o Dia Mundial sense Alcohol
- S‟han dissenyat els missatges per les flors, punts de llibre amb els missatges i
s‟ha publicat a la web d‟Allloro la flor amb el dia que es treballa.
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- Durant l‟any 2015 i coincidint amb diferents dies mundials s‟han dut a terme
les següents accions:
Dia Mundial de l„activitat física
o Recull de totes les activitats que es van dur a terme durant aquella setmana
per les diferents entitats de la Comarca
o Premsa: Publicació a El 9 Nou de l‟article: “L‟exercici Físic. Una eina per a la
salut”, del Dr. Miquel Ylla Boré, cardiòleg de l‟Hospital Universitari de Vic
(Annex 3)
Dia Mundial sense fum
o Tríptic on es recollien les diferents activitats que van dur a terme les diferents
entitats durant aquella setmana a la Comarca.
o Premsa: Publicació a El 9 Nou de l‟article: “A Tu, que estàs enamorat de la
nicotina”, del Dr. Miquel Ylla Boré, cardiòleg de l‟Hospital Universitari de Vic
(Annex 4)
o Canal Taronja: Taula col·loqui sobre el Programa Classes sense fum.
Dia mundial de la Salut Mental
o Missatges per a la detecció de casos, dissenyats per FCAMP.

Dia mundial sense Alcohol
o Premsa: Publicació a El 9 Nou l‟article: “Beure” de l‟infermer Sr. Joan López
Carol de l‟Hospital Universitari de Vic (Annex 5)
Pòsters
Elaboració del Pòster “Temàtiques treballades durant el 2015 mitjançant el Projecte
Flors Saludables”, presentat a les Jornades del Pla de Salut a Sitges, novembre
2015 (Annex 6)
Possibles propostes 2015
o Ampliar el Projecte de les Flors Saludables a Ensenyament – Consulta oberta
del PSiE
o Proposar calendari 2016 de campanyes de dies mundials a treballar
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Grup de la xarxa de Prevenció i Control del tabaquisme de la Catalunya
Central
La xarxa de Prevenció i Control del tabaquisme de la Catalunya Central és un
projecte compartit i obert d‟un grup de professionals actius de diferents àmbits en el
territori amb uns mateixos objectius: Ordenar recursos, compartir criteris de
derivació, detectar necessitats específiques, optimitzar recursos, motivar els
professionals i les institucions en la lluita contra el tabaquisme, reconèixer i donar
visibilitat als professionals i a les institucions implicades, compartir experiències i
promoure iniciatives comunitàries.
Durant aquests any s‟han dut a terme les següents accions:
- Reunions periòdiques amb el grup i subgrups de treball
o Núm. total de reunions del grup de xarxa de Prevenció i control del
tabaquisme a la Catalunya Central: 3
o Núm. total de reunions grup organització recursos i circuits (Catàleg): 2
o Núm. total de reunions grup de Formació: 1
o Núm. total de reunions grup de Comunicació i Coordinació d‟accions
preparació II Jornada: 1
- Consolidació de la xarxa
- Participació en l‟elaboració d‟un Catàleg de recursos recollint informació.
- Participació en la Formació a professionals d‟acord a les necessitats detectades:
o 1a. sessió, 30 de gener 2015. Deshabituació tabàquica en el malalt de salut
mental, a càrrec de Sra. Antonia Raich
o 2a. sessió, 24 d‟abril 2015. Deshabituació tabàquica en embarassades.
o 3a. sessió, 6 de novembre 2015. Abordatge del pacient complex
- Participació en l‟organització de la II Jornada de prevenció i control del
Tabaquisme a la Catalunya Central
- Participació en l‟organització i recollida d‟accions que es van dur a terme durant
la setmana sense fum 2015:
o Recull i posterior difusió de les activitats que es van dur a terme en les
diferents entitats de la Catalunya Central.
o Elaboració d‟un pòster i difusió amb el dibuix i el lema del guanyador de l‟any
passat en un concurs de dibuix que es va dur a terme a diferents escoles
d‟Igualada
o Elaboració d‟un codi QR de la xarxa
Pòster
Presentació dels pòsters:
o La Xarxa de Prevenció i Control del tabaquisme a la Catalunya Central a les
Jornades del Pla de Salut a Sitges, novembre 2015 (Annex 7)
o Escapa del tabac. Tractament del tabaquisme a la Catalunya Central. Catàleg
de centres i serveis a les jornades del Pla de Salut a Sitges, novembre 2015
(Annex 8)
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Propostes 2016
o Participació en la difusió del catàleg
o Participació en l‟organització de la formació per a professionals segons
necessitats detectades
o Participació en les accions coordinades Dia Mundial sense Tabac
o Participació en el comitè organitzador i científic de les II Jornades

Grup de la xarxa de Prevenció de l’Obesitat infantil a Osona
El projecte de la prevenció de l‟obesitat infantil a la Comarca d‟Osona és un projecte
comunitari en el marc del pla integral per a la promoció de l‟activitat física i
l‟alimentació saludable (PAAS). La prevalença de sobrepès i obesitat infantil
observades en diferents estudis, evidencien que l‟obesitat infantil és un problema de
salut prioritari. Les dades observades a Osona d‟un 32,4% de prevalença d‟excés de
pès (obtingudes a partir d‟usuaris d‟ABS durant el 2011) justifiquen el projecte. Amb
l‟objectiu de promoure l‟alimentació saludable i l‟activitat física i prevenir l‟obesitat
infantil, i tenint en compte estratègies i intervencions que diferents estudis avalen,
s‟ha definit un projecte transversal liderat per l‟ASPCAT amb participació dels
següents agents del territori: CatSalut, SISO (ICS, EBAs Vic Sud i Centelles,CHV),
ens locals (ajuntaments de Manlleu, Torelló i Vic, Consell Comarcal d‟Osona,
Diputació de Barcelona), Universitat de Vic, Consell Esportiu d‟Osona, Departament
d‟Ensenyament.
Reunions
o Núm. total de reunions de Xarxa de Prevenció de l‟Obesitat infantil a Osona:
2
Accions
o Participació en l‟organització del curs de formació per als equips de pediatria,
que s‟ha dut a cap durant el 1r trimestre de l‟ any 2015.
o Participació en l‟organització del curs de formació a entrenadors que s‟ha dut
a terme durant el 3r. trimestre del 2015.
o Participació en l‟explotació de dades i resultats dels qüestionaris Q2.
Possibles propostes 2016
o Seguir treballant amb el desenvolupament del projecte
o Treball coordinat amb l‟ APSCAT
COMISSIONS DE SALUT PÚBLICA
Aquestes comissions estan integrades per diferents agents del territori que
intervenen en promoció de la salut i prevenció de malalties. En aquestes comissions
es prioritzen temes a treballar conjuntament a la comarca, es fa un seguiment
d‟aquelles accions que s‟han prioritzat, i es dóna informació d‟altres actuacions que
es duen a terme en el territori.
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Reunions
Núm. total de reunions de les Comissions de Salut: 3
Grup de treball DRAC del Consell Comarcal d’Osona i Grup de treball de les
drogues en el medi educatiu
El programa DRAC és el programa de prevenció en el consum de drogues del
Consell Comarcal d‟Osona. Treballa conjuntament amb els municipis de la comarca
donant suport i assessorament en la realització de programes de prevenció en el
consum de drogues municipals.
Reunions
o
o
o

Núm. total de reunions Consell Comarcal: 2
Núm. total de reunions drogues en el medi educatiu: 2
Assistència a les Jornades de consum responsable i reducció de riscos 17D
Manlleu.

Grup de treball
o Participació en el grup de treball del Consell assessor de drogodependències
d‟Osona i observatori de drogues – grup de treball en el medi educatiu
PLA D’ACTIVITAT FÍSICA, ESPORT I SALUT (PAFES)
El PAFES impulsa el consell i la prescripció d‟activitat física des de la consulta
d‟Atenció Primària (AP) utilitzant els recursos comunitaris (rutes saludables
dissenyades al municipi i oferta saludable dels equipaments, tant esportius com
cívics).
En algunes poblacions hi ha un tercer nivell que inclou la derivació a un grup
d‟exercici supervisat a l‟equipament esportiu.
EL Pla de Salut 2011-2015 estableix (apartat 2.2: Potenciar els programes de
promoció i prevenció de la salut i prevenció de les malalties cròniques; i 3.4: Integrar
la salut pública i comunitària en el model sanitari) l‟extensió del programa PAFES a
totes les ABS de Catalunya.
Reunions
o Núm. total de reunions amb els referents PAFES d‟Osona: 1
o Assistència al Taller compartint experiències en Promoció de l‟Activitat
física i Salut a la Catalunya Central.
Propostes 2016
o Seguir treballant amb el desenvolupament del PAFES
o Treball coordinat amb l‟APSCAT
o Formació per a professionals segons necessitats detectades
o Accions coordinades Dia Mundial de l‟Activitat Física
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INFERMERA D’ENLLAÇ
Les Infermeres d‟enllaç (ICE), enllacen l‟atenció hospitalària amb l‟atenció primària
per tal d‟asSegurar una bona coordinació entre els serveis assistencials hospitalaris i
l‟atenció primària. Saben que la continuïtat assistencial entre elS diferents nivells
d‟atenció no només millora la qualitat de l‟assistència i la satisfacció dels usuaris,
sinó que també optimitza la racionalitat en l‟ús de serveis.
El protocol PREALT s‟emmarcaria en l‟apartat d‟actuacions del Pla de Salut en la
línia d‟actuació 2. Un sistema més orientat als malalts crònics.
Accions
o Validació de la pantalla de PREALT del SI-SISO (tasca que es fa diàriament).
o Participació i presentació en el Projecte Portal Osona.
Propostes 2016
o Implantació de la Pantalla Portal Osona del programa informàtic SI-SISO.
o Seguir desenvolupant el Projecte Portal Osona.

REGISTRE DE VACUNES ADMINISTRADES PER DIFERENTS ENTITATS DEL
TERRITORI
El Pla de Salut 2011-2015 estableix (apartat 2.2: Potenciar els programes de
promoció i prevenció de la salut i prevenció de les malalties cròniques.
El registre de les vacunes és fonamental per assolir i mantenir cobertures elevades
que garanteixin el màxim benefici tant individual com col·lectiu. L‟avaluació periòdica
de les cobertures de vacunacions esdevé, per tant, l‟instrument de mesura més
fiable de l‟adherència a un programa de vacunacions, els quals són un dels pilars
fonamentals de la prevenció en l‟àmbit de la salut pública. El seu objectiu és
proporcionar immunitat a les persones vacunades individualment i, com a grup,
respecte de determinades malalties i, en conseqüència, reduir la morbiditat i
mortalitat o eliminar-la. No cal oblidar que actualment, Catalunya té una cobertura de
vacunacions molt elevada.
Accions
o Registre de les vacunes administrades en diferents entitats de la comarca
(Hospital Universitari de Vic, Consultori Bayés, Clínica de Vic, Centre Mèdic
Vic, Consultori Dr. Cunill, Centre Mèdic Manlleu) en el Programa informàtic eCAP.
Propostes 2016
o Icona de registre de vacunes en la Pantalla Portal Osona del programa informàtic
SI-SISO
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5. Desenvolupament i administració del Sistema d’Informació SI-SISO
Accions al Sistema d’Informació SI-SISO durant el 2015
Manteniment del servidor d‟identitats: usuaris nous, duplicats, actualitzacions
CIP‟s, etc …
Blocatges RCA 2015 (amb NIA inclosos). També es bolquen èxitus de l‟any 2014
segons dades de CatSalut
Enviaments automatitzats i manuals del Consorci Hospitalari de Vic: Bolcat de
pacients, d‟informes, diagnòstics, imatges, prescripcions i fluxos del Consorci
Hospitalari de Vic.
Laboratori: accés directe al servidor de Modulab Gold i les seves utilitats (CHV)
Visites programades: accés de consulta a les activitats pendents del SIHGV
Manteniment de les històries clíniques referents al Consorci Hospitalari de Vic i
de l‟Hospital Universitari de la Santa Creu.
Bolcat d‟informes CUAP de l‟Institut Català de la Salut
Enviaments de la radiologia realitzada al CAP OSONA (accés a imatges de
l‟ICS)
Accés als webservices de l‟ICS: diagnòstics, prescripcions i vacunes
Enviaments automatitzats i manuals de l‟Hospital Universitari de la Santa Creu:
Bolcat de pacients, d‟informes i de diagnòstics de l‟Hospital de la Santa Creu de
Vic.
Ingressos, Pre-altes i Altes entre CHV i primària (continuïtat de cures inclosa)
Canvis a Prealt :
-

-

Nova visualització: mostrar el CIP del pacient.
En el desplegable "Tipus de seguiment" (destí a l‟alta) s‟hi afegeixen 3
valors més: RESIDNOVA, HOSAGUCHV i HOSAGUALT.
S‟afegeix la columna UNITAT (que permet els valors HDQ i HDM).
Nova pantalla per poder introduir ingressos i altes de manera manual.
Actualització per poder veure només aquells usuaris que són prealt (és a
dir, descartem els ingressats, tant per missatge com manualment. Això pot
ser que sigui temporal si és que es decideix que els usuaris puguin
utilitzar filtres en aquestes pantalles de PREALT infermera enllaç i
infermera ABS).
Canvis de la missatgeria per a la traçabilitat dels pacients ingressats.
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Enviaments cap a Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3): enviaments
automàtics i manuals de les dades del Consorci Hospitalari de Vic i de les dades
de l‟Hospital de la Santa Creu de Vic a HC3.
Canvis a la publicació i consulta de HC3:
- Automatització de la conversió a PDF i posteriorment enviament a HC3
automàticament.
- Canvis en les adreces d'accés als webservices de la HC3 i a la publicació
d‟informes.
- Adaptació de l'enviament a HC3 per determinar els perfils Psicòleg,
Dietista i Treballador social com a rol SC (permet publicar sense validar el
codi de col·legiat).
Actualitzacions mensuals del catàleg dels productes farmacèutics del CatSalut
Actualitzacions dels catàlegs de diagnòstics (concretament el CIM-9)
Incorporació i modificació de nous protocols i guies (classificats per subcarpetes
segons el tema)
A Protocols es creen les subcarpetes PSiE:
Inclou els canvis en el submenú de protocols i les adaptacions per als nous
perfils professionals (PSEM, PSEI i PSEA).
Manteniment dels professionals (metges, infermers, farmacèutics, ...) que tenen
accés al SI-SISO: Altes, baixes .
Renovacions de certificats digitals
Generar certificats de l‟entitat SISO (sobretot d‟infermeria , i treball social)
Renovació a Catcert de la CDA de producció que s‟utilitza per publicar a HC3
Estadístiques mensuals del SI-SISO (consultes realitzades i dades bolcades per
les entitats)
Seguiment de les rutes assistencials (es marquen pacients de les rutes
depressió, MPOC, insuficiència cardíaca i diabetis, per exemple de l‟EAP Remei.
També es marca alguns pacients de les rutes PCC i MACA ).
Al SI-SISO s‟ha afegit un webservice per a què CHV ens pugui informar les
mamografies realitzades.
S‟incorpora l‟accés des del SI-SISO al Portal.
Modificacions al portal d‟Osona i les crides corresponents entre aquest portal i el
SI-SISO:
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- En el portlet de Resum de dades clíniques del Portal Osona s‟ha desactivat
la cerca de les rutes, concretament treure la icona que surt en cada grup
per veure el llistat de pacients.
- Al portlet de pacients ingressats a partir d‟ara es visualitzaran 7 registres
(enlloc de 3 que són els que es veien fins ara).
- S‟ha desenvolupat el llistat de pacients ingressats i el detall d'un pacient de
la llista d‟ ingressats (traçabilitat del pacient).
- Implementació a SI-SISO dels webservices necessaris per cridar des de
Portal per les noves funcionalitats de pacients ingressats i check-list de
variables.
- S‟ha afegit a les estadístiques d'utilització del portal el núm. de consultes de
la llista d‟ ingressats i el núm. de consultes de detall de pacient ingressat.
- Consulta de pacients amb seguiment al Portal: surten els que estan
ingressats i els no ingressats.
- S‟ha afegit marca d'ingressat a la llista de pacients en seguiment.
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6. Activitats divulgatives de l’experiència SISO durant l’any 2015
Diverses sessions de treball amb el coordinador general de les TIC‟s del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (Barcelona). Es pacta el
desenvolupament de SI-SISO i la realització de sessions periòdiques explicant
les experiències i el seguiment dels objectius.
Sessions de presentació del Portal SI-SISO a les entitats.
Presentació del SI-SISO a Mobile World Congress Vodafone.
Sessió Issiscat, sessió amb Carlos Gallego, presentació dels conceptes
portal, nou concepte del projecte RADAR.
Cinc sessions de seguiment amb IBM
Definició de requeriments del Portal Osona
Assignació de “cupos”, pacients assignats a nivell de portal.
Presentació del Portal a nivell de treball social, sessions informatives i
formatives.
Seguiment del requeriments marcats per l‟APDCAT
Presentació del SI-SISO al Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya per valorar la seva implementació. Possibilitat de
compartir dades a nivell de Benestar i Família de forma conjunta amb Salut.
Sessions de treball Ambar, canvis a nivell de referent, inici de les activitat amb
Clarcat.
Presentació de les evolucions en el Portal Osona en la sessió de Ticsalut, els
objectius del SI-SISO es varen discutir presentant les possibles
incorporacions en altres projectes a nivell global.
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Annex 3

L’EXERCICI FÍSIC
Una eina per a la salut

Teclejar, teclejar, teclejar...
Cops de dit en el teclat. Sempre a dins. Després, el cotxe, el metro, el tren. I altra
vegada a teclejar, el mòbil, l‟iPhone; missatges, imatges, trucades. La televisió, una
pantalla més, notícies i més notícies, notícies que no tenen memòria, una fa fora a
l‟altra, diuen, diuen, diuen... una cascada perpetua, buida, sense aigua, sense suc.
S‟ha fet fosc i no hem vist el dia. Estem connectats, sí, però a què? En prou feines
hem trepitjat el terra, els nostres peus no han aixecat pols, els nostres ulls no han
vist el cel, el sol no ha escalfat la nostra pell.
I la recomanació de Nietzsche, l‟heu llegida, la recordeu? El filòsof ens va
recomanar que estiguéssim asseguts els menys temps possible, que no elaboréssim
pensaments en els que no participessin els nostres músculs. La carn sedentària, va
escriure, és l‟autèntic pecat contra l‟esperit.
Chuang Tsé, un savi taoista deia que els nostres peus, a terra, ocupen poc lloc i
que podem caminar gràcies al poc espai que ocupen. Caminar és fer això, caminar
és posar un peu davant de l‟altre. Només ens cal una mica de temps, espai i ganes.
Nietzche, Rimbaud, Rousseua, Kant, Thoreau, Gandhi i tants i tants d‟altres van fer
això, van convertir l‟acte banal, el de posar un peu davant de l‟altre, en un acte
transcendent que els va ajudar a bastir-se com a persones i a generar pensaments.
Caminar no és fer cap esport, no hi ha res millor, per anar a poc a poc, que
caminar i caminar és saludable. Caminar és bo per a tot el cos, pel cap, pels ossos,
pels músculs, pel cor. I necessitem tan poc per fer-ho! Només una mica de salut i
dues cames, les nostres cames.
El sedentarisme, juntament amb la hipertensió, el colesterol, el tabac i la diabetis,
és un factor de risc per a les malalties cardíaques i circulatòries. Caminar, moure‟s o,
si voleu, fer esport, prevé, entre altres malalties, l‟angina de pit. Estudis han
demostrat que un acte tan senzill com sortir cada dia a passejar el gos disminueix el
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risc de patir un infart agut de miocardi. Per mantenir la salut són necessaris trenta
minuts d‟activitat física moderada, cinc dies per setmana. L‟adaptació de l‟aparell
cardiocirculatori a l‟entrenament es caracteritza generalment per un descens
significatiu de les pulsacions en repòs i de la pressió arterial. L‟exercici físic promou
canvis en l‟estil de vida que afecta els hàbits dietètics i

els hàbits tòxics. El

sedentarisme és la causa del sis per cent de mortalitat al món.
Si camineu aconseguireu l‟estat del benestar. Caminant gaudireu de moments de
plaer pur: l‟ombra de l‟arbre, la calidesa del sol, la frescor del rierol, la soledat del
moment, el silenci del bosc, el silenci de l‟alba, el de la nit...
I quan la repetició de l‟acte, el de posar un peu davant l‟altre, us porti a la
monotonia i us disminueixi el plaer, no desistiu i seguiu caminant. Aconseguireu un
altre estat del benestar, aquest menys passiu i més exigent. Descobrireu que tot el
que us costava ara és molt més fàcil, i la repetició augmentarà cada vegada més la
vostra alegria.
Tan fàcil com això, menys teclejar i més caminar, més salut i menys malaltia, més
plaer i més alegria. No deixeu que la vostra carn sedentària malmeti el vostre esperit.
Caminem, caminem, caminem...

Miquel Ylla- Cardiòleg
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Annex 4

A TU, QUE ESTÀS ENAMORAT DE LA NICOTINA
A tu, que tant estimes la nicotina, et diré que has escollit una companya de viatge
perillosa. Ella t‟estimarà sempre, serà, sense cap dubte, la teva amiga més fidel.
A tu et diria, però no et diré, que la teva estimada t‟enganya. Encara que no t‟ho
sembli, ella no vol per a tu el bé. A poc a poc t‟encomanarà malalties, un càncer, una
angina de pit, una bronquitis, una disminució de la teva fertilitat, una descalcificació
dels teus ossos...I també, a poc a poc, et provocarà un envelliment prematur de la
teva pell, et farà sortir unes taques a les dents, aconseguirà que tinguis un mal alè i
et farà perdre el gust i l‟olfacte... Tot això és el que voldria dir-te, però no et diré.
No et diré, però si que t‟explicaré, que una persona addicta és aquella que
necessita i consumeix de forma compulsiva una substància tot i saber que aquesta
és perjudicial. No cal que et digui, perquè tu ja ho saps, que la teva estimada, la
nicotina, es dissoldrà en la teva sang i en pocs segons arribarà al teu cervell on
estimularà la secreció de dopamina, l‟hormona que et causarà plaer.
I vet aquí que la teva estimada començarà a jugar amb tu. Ella sap que cada
vegada la necessitaràs més. Se‟t farà necessària, aconseguirà l‟addicció. Aleshores
tu ja no consumiràs per plaer, el teu consum serà compulsiu. Ella haurà triomfat. La
teva companya de viatge et seguirà sent fidel i tu la seguiràs estimant, el seu amor
s‟haurà convertit, per a tu, en un hàbit.
Mentrestant, ella no haurà pas perdut el temps. Haurà estat una mestra en l‟art de
l‟aprenentatge, haurà fixat en el teu cervell el que ella anomena les relacions. La
relació entre un amic i el consum, entre un esmorzar i el consum, entre una
sobretaula i el consum, entre la lectura i el consum...
I així, fumar acabarà sent una manera d‟ocupar les teves mans en estones
d‟espera, de pausa, de conversa, de lectura... I tot i que no t‟ho sembli alguns dels
teus valors humans trontollaran. Com el de l‟harmonia, la bellesa i la pau del teu
voltant; com el del benestar, l‟equilibri entre el teu cos i la teva ment; com el del
respecte, el de viure i deixar viure; com el de la sinceritat, dir-se la veritat a un mateix
i ser valent; com el de la llibertat... O és que no és més lliure el que ha sabut prendre
una bona decisió?
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I precisament és a tu a qui voldria demanar-te que prenguessis aquesta bona
decisió. La de deixar a aquesta amiga fidel que t‟enganya. Sense ella viuràs molt
millor. Per que no ho proves? Què esperes? Va, som-hi!

Miquel Ylla- Cardiòleg
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Annex 5

BEURE
En ocasions s‟ha posat en qüestió l‟eficàcia de la celebració de dies mundials en
qualsevol àmbit, i podria ser certa aquesta presumpció si realment només es pretén
que siguin aquests dies els que incideixin de veritat sobre els temes tractats. A ningú
se li escapa, però, que el que pretén l‟ONU i les seves organitzacions afins en
assenyalar aquests dies és la de recordar i sensibilitzar vers un problema, mancança
o fenomen que de ben segur forma part de la vida qüotidiana de les societats, i que
es pot estendre arreu del planeta amb les lògiques ponderacions regionals i/o locals.
Un d‟aquests dies és el Dia Mundial sense Alcohol que se celebra el dia 15 de
novembre. En el cas de Catalunya, aquest any ve a reforçar la campanya que la
Generalitat i diverses organitzacions professionals han endegat amb el lema “ Veus
el que beus?.” Com es desprén del seu contingut, en la nostra societat la prespectiva
preventiva i de protecció de la salut ha d‟anar encaminada, sobretot, a la presa de
consciència del consum. Termes com ús i abús de la ingesta alcohòlica haurien de
ser coneguts per tota la població, ja que les repercussions sobre la vida en general i
la salut de les persones en particular, pot ser determinant en molts aspectes. Sense
obviar ni prescindir del consell profesional directe, la campanya pretén, entre altres
consideracions, ajudar a ser capaços de fer una automesura d‟allò que ingerim i les
conseqüències que pot comportar. La resposta a l‟abús del consum d‟alcohol sempre
serà personal i intransferible, però existeix ja prou experiència i evidència científica
com per a preveure i determinar diverses repercusions sobre cada persona, el
conjunt de la societat o grups d‟especial risc.
Sense pretendre transformar una cultura més que mil·lenària en relació a la
presència de l‟alcohol en la nostra societat, sí que és necessari un recordatori en
forma de crida al seny i a la moderació en el seu consum. Un bon gaudir de la festa i
de la gastronomia, (àmbits habituals de consum) no tenen perquè ser proporcionals
als nivells d‟ingesta d‟alcohol. Tot i que ho sabem de sobres, no sempre actuem en
conseqüència. Per això, en la campanya promoguda pel SISO (Servei Integrat de
Salut d‟Osona) per recordar aquest dia es posa especial èmfasi en la presa de
consciència sobre 4 punts: L‟economia, la salut, la felicitat i els accidents.
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Moderar la ingesta representa, en algunes economies personals i domèstiques,
incrementar la disponibilitat de recursos econòmics, inclús en més d‟una paga extra
anual. Moderar la ingesta representa una millora substancial de la salut en malalties
ja instaurades o com a mesura de prevenció d‟altres. Moderar la ingesta representa
ser capaç d‟establir relacions emocionals i convivencials amb altres persones amb
un nivell més alt de qualitat i benestar. Moderar la ingesta i (en determinades
ocasions abstenir-se de beure) si s‟escau extinguir-la puntualment, representa incidir
de manera directa en els accidents i les seves repercusions (seqüeles ?).
És clar que invertir en un (mateix) o una mateixa, surt molt a compte, perquè aquesta
és una inversió segura.

El nostre patrimoni vital també requereix del seu

manteniment i cura, i ningú com nosaltres mateixos està en condicions de fer-ho
posible. Que el fet de beure, qui així ho decideixi, amb moderació, alcohol, no
l‟impedeixi de veure, viure i gaudir de lo bo de la vida. Salut !

Joan Lòpez Carol
Sistema Integrat de Salut d‟Osona
Grup de desenvolupament assistencial-PIPS
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