
DdGGIRONA

■Els hospitals de l’Institut Català
de la Salut (ICS), l’empresa públi-
ca que gestiona centres com el Jo-
sep Trueta de Girona, estan gene-
ralitzant als quiròfans l’ús de cus-
tom packs, paquets que contenen
tot el material d’un sol ús que és
necessari per fer un tipus d’inter-
venció quirúrgica. Aquest sistema
permet estalviar temps entre una
operació i una altra, reduir la

quantitat de residus, disminuir el
risc d’infeccions i, fins i tot, el ni-
vell de soroll a dins del quiròfan.
També permet estalviar temps i
diners.

L’any  les sales d’opera-
cions dels centres de l’ICS van fer
servir més de . paquets de
material a mida preparats direc-
tament pels proveïdors, un 
més que l’any anterior. És una ter-
cera part de totes les operacions
de cirurgia major que es fan als
hospitals de la institució.

Els paquets estalvien temps de
preparació del material abans de
començar l’operació. «No és el
mateix obrir un paquet que obrir-
ne , com ens passava en el cas

del trasplantament hepàtic», ex-
plica Carmen Miralles, superviso-
ra d’infermeria de Logística de
l’hospital de Bellvitge. Aquest
centre va començar a fer servir pa-
quets a mida de material fungible
l’any  en alguns procedi-
ments i avui ja fa pràcticament to-
tes les intervencions amb aquest
sistema.

Per a Miralles, la generalització
de l’ús dels paquets individuals
als quiròfans ha suposat guanyar
més temps per fer més interven-
cions. «Abans, per preparar tot el
material fungible necessari per fer
un trasplantament hepàtic, dues
persones, cronòmetre en mà, tri-
gaven  minuts; d’aquesta ma-

nera, és un minut obrir el paquet
i poden passar de seguida a pre-
parar tota la medicació», explica. 

En el cas d’intervencions més
simples, l’estalvi de temps també
és considerable. Des que fan ser-
vir paquets de material fungible a
mida, a Bellvitge han pogut passar
de fer cinc intervencions de cata-
ractes per quiròfan en un matí a
fer-ne nou, és a dir, un  més de
procediments.

El sistema és especialment útil
en les operacions urgents perquè
permet preparar més ràpidament
la sala d’operacions i, per tant, po-
der atendre abans els pacients,
detalla l’ICS.

L’ús de paquets a mida també

permet reduir fins al  la quan-
titat de residus –fonamentalment,
plàstics– que es generen a les sales
d’operacions i facilita el control de
les infeccions perquè el material
no s’ha de manipular tant. 

L’ús de custom packs també
permet reduir els estocs al magat-
zem i, fins i tot, limita el soroll al
quiròfan perquè suposa obrir
menys paquets. Miralles destaca
que una de les coses de què més
es queixaven els pacients era el so-
roll dins de la sala d’operacions.

L’ICS té la voluntat d’estendre
aquest mètode a totes les inter-
vencions quirúrgiques que es fan
als seus hospitals. De moment, ja
hi ha paquets individuals especí-
fics per a  procediments qui-
rúrgics diferents. El paquet més
utilitzat és el bàsic, que conté el
material mínim comú que és ne-
cessari per fer qualsevol operació,
i que es pot complementar amb
altres elements solts. 

L’ICS estalvia temps i diners fent servir paquets
a mida de material fungible als quiròfans
El nou sistema permet fer
un 80% més d’intervencions
amb els mateixos recursos
i evita errors i infeccions

DdG GIRONA

■L'hospital Josep Trueta de Giro-
na oferirà sessions fotogràfiques
gratuïtes a les famílies dels na-
dons prematurs ingressats a l'UCI
Neonatal. L’Institut Català de la
Salut (ICS) ha signat un conveni
de col·laboració amb l’associació
Dits Petits amb la finalitat d’ajudar
els nadons ingressats en les uni-
tats de cures intensives pediàtri-
ques i neonatals dels centres hos-
pitalaris de l’organització, i, tam-
bé, els seus familiars i els equips
sanitaris. L’objectiu de la iniciativa
és contribuir a minimitzar els
efectes d’estar en un entorn dife-
rent al familiar, com és l’hospital,
i col·laborar en la millora de la
seva qualitat de vida.

Mireia Navarro, Victòria Peña-
fiel i Manu Mestre, pares de na-
dons que van estar ingressats, van
engegar fa dos anys el projecte
Dits Petits per oferir a les famílies
dels nadons ingressats a la unitat

de Neonatologia de l’Àrea Mater-
noinfantil de l’hospital Vall d’He-
bron de Barcelona, reportatges fo-
togràfics sense cost. 

Amb el nou conveni que l’enti-
tat ha signat amb  l’ICS, han selec-
cionat i format més voluntaris per
arribar a tots els centres de l’em-
presa pública que disposen de
maternitat.

A tot Catalunya
A més de l'hospital Josep Trueta,
les sessions fotogràfiques es faran
a l’hospital Germans Trias i Pujol
de Badalona, l’Arnau de Vilanova
de Lleida, el Joan XXIII de Tarra-
gona i l’hospital de Tortosa Verge
de la Cinta.

Aquesta acció s’emmarca en el
nou Pla de responsabilitat social
corporativa - que l’ICS
ha començat a desplegar a tots els
seus centres i que promou una or-
ganització saludable, sostenible i
solidària amb la ciutadania.

El Trueta oferirà
sessions de fotos
gratuïtes per als
prematurs de
l’UCI Neonatal
Els reportatges els faran voluntaris de l’entitat
Dits Petits, que han signat un conveni amb l’ICS
Volen contribuir a minimitzar els efectes
d’estar en un entorn diferent al familiar

DdG GIRONA

■L’atenció al pacient agitat és l’eix
d’un curs i una jornada organit-
zats pel Servei Català de la Salut
(CatSalut), juntament amb el
Col·legi de Metges de Girona , en
el marc del conveni signat l’any
passat per promocionar la forma-
ció contínua dels professionals. El
curs s’ha centrat en aquest tipus
de pacients que pateixen quadres
d’excitació psicomotriu i que en
ocasions poden arribar a autole-
sionar-se o agredir altra gent. És
freqüent trobar-se a les urgències,
especialment a les psiquiàtriques,
pacients que requereixen atenció
per la seva conducta agitada.  

L’agitació psicomotriu és una
síndrome englobada en els tras-
torns de la conducta, caracterit-
zada per un augment significatiu
o inadequat de l’activitat motora
amb acompanyament d’altera-
cions de l’esfera emocional.

Aquest curs pretén millorar la
competència dels professionals
en el diagnòstic i l’atenció tera-
pèutica d’aquest tipus de pa-
cients. Vol capacitar els professio-
nals en conèixer la sindròmica de
l’agitació de manera exhaustiva,
identificar les implicacions mèdi-
ques de la custòdia policial, co-
nèixer les implicacions farmaco-
lògiques i/o tòxiques en relació al
pacient agitat i valorar aquells as-
pectes mèdico-legals.

El risc de patir un episodi d’agi-
tació és el mateix per a la població
general que pels pacients amb
trastorns psiquiàtrics. En episodis
de descompensació de la malal-
tia, sobretot en relació a la presèn-
cia de símptomes psicòtics o si
consumeixen tòxics, aquest risc
pot augmentar considerable-
ment. Són precisament aquestes
situacions d’agitació i agressivitat
les que els professionals han
d’aprendre a detectar i controlar.

El curs se centra en les formes
de presentació aguda de l’agitació,
que en ocasions necessiten aten-
ció immediata (SEM) o bé en

l’àmbit de l’atenció primària  o bé
concórrer en pacients adults hos-
pitalitzats. En els pacients psi-
quiàtrics augmenta el risc de con-
ducta violenta quan coexisteix
consum abusiu de substàncies.
Algunes causes orgàniques po-
den tenir conseqüències poten-
cialment greus, i fins i tot fatals.

El curs, adreçat a professionals
mèdics, té lloc avui al Centre Cul-
tural La Mercè de Girona, mentre
que avui es farà una jornada adre-
çada a professionals sanitaris
(mèdics, d’infermeria i tècnics sa-
nitaris), a més de membres dels
cossos de seguretat pública. 

Formen els professionals
sanitaris per a quan es troben
davant d'un pacient agitat 
És freqüent trobar-se a les urgències, especialment les psiquiàtriques,
pacients que requereixen atenció per la seva conducta excitada

Un terç dels metges patirà 
algun incident violent a la feina
Segons dades de la Guia per
prevenir i gestionar la violència en
el lloc de treball contra els metges,
editada pel Col·legi Oficial de Met-
ges de Barcelona, un de cada tres
metges patirà algun incident vio-
lent al llarg de la seva trajectòria
professional. El 44% de les agres-
sions són verbals, el 28% físiques i
el 26% amenaces. 
En la meitat dels casos l’agressor

és el mateix pacient, mentre que
en el 30% són els familiars. El
20% restant correspon a pacients
psiquiàtrics i toxicòmans.
Segons la mateixa guia, els llocs
més habituals on es produeixen
aquests episodis són els centres
d’atenció primària, en un 28,6%
dels casos, en un 25% en serveis
d’urgències hospitalaris i un 13,7%
en una planta d’hospitalització. 
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Els Apartaments Plaça del
Vi de Girona han rebut les
cinc claus, la màxima dis-
tinció que un habitatge
d’ús turístic pot rebre a
Catalunya. El reconeixe-
ment destaca la qualitat i
el confort d’aquests vuit
apartaments, la seva ubi-

cació clau, el mobiliari i pa-
rament, i la funcionalitat
dels serveis complemen-
taris que ofereixen, així
com la informació turísti-
ca de Girona que transme-
ten els seus responsables
als visitants, basada en la
cultura, la gastronomia i la
història. Les claus que
concedeix la Generalitat
equivalen a les estrelles

dels hotels, o les espigues
de les cases rurals, i identi-
fiquen i classifiquen els
allotjaments segons pres-
tacions i serveis oferts.

L’Associació Turística
d’Apartaments Costa Bra-
va-Pirineu de Girona
(ATA), de la qual formen
part els Apartaments Pla-
ça del Vi de Girona, desta-
ca la importància d’aquest

distintiu, que reconeix la
tasca del sector per oferir
allotjaments de qualitat.
Segons l’ATA, actualment
hi ha 17 apartaments a la
demarcació amb la màxi-
ma distinció, dels quals 11
són a Girona i entre els
quals hi ha els 8 de la Plaça
del Vi. La resta són a Por-
queres, Palafrugell i Puig-
cerdà. ■

Els Apartaments Plaça del Vi, de
Girona, distingits amb cinc claus
Redacció
GIRONA

El menjador d’un dels apartaments de la plaça del Vi, situats
en aquesta mateixa plaça ■ EL PUNT AVUI

L’atenció als pacients que
presenten quadres d’agi-
tació psicomotriu i/o con-
ductes agressives és l’eix
d’un curs i d’una jornada
organitzats pel Servei Ca-
talà de la Salut (CatSalut)
juntament amb el Col·legi
Oficial de Metges de Giro-
na (COMG). Els professio-
nals sanitaris es troben,
freqüentment a urgèn-
cies, especialment les psi-
quiàtriques, amb pacients
que requereixen atenció
per la seva agitació i que
poden arribar a autolesio-
nar-se o agredir altra gent.
Segons dades de la Guia
per prevenir i gestionar la
violència en el lloc de tre-
ball contra els metges, edi-
tada pel Col·legi Oficial de
Metges de Barcelona
(COMB), un de cada tres
metges viu algun incident
violent al llarg de la seva
trajectòria professional.
Un 44% de les agressions
són verbals; un 28%, físi-
ques, i un 26% són amena-
ces. En la meitat dels casos
l’agressor és el mateix pa-
cient, i en un 30% són fa-
miliars. El 20% restant
correspon a pacients psi-
quiàtrics i toxicòmans. Se-
gons la mateixa guia, els
llocs més habituals on es
produeixen aquests episo-
dis són els centres d’aten-
ció primària, amb un

28,6% dels casos; a les ur-
gències hospitalàries es
produeixen un 25% dels
casos, i un 13,7%, en una
planta d’hospitalització.

L’agitació psicomotriu
és una síndrome engloba-
da en els trastorns de la
conducta, caracteritzada
per un augment significa-
tiu o inadequat de l’activi-
tat motora amb acompa-
nyament d’alteracions de
l’esfera emocional. Amb
aquest curs es pretén mi-
llorar la competència dels
professionals en el dia-
gnòstic i l’atenció terapèu-
tica d’aquest tipus de pa-
cients. Es vol capacitar els
professionals en el conei-
xement de la síndrome de

l’agitació de manera ex-
haustiva, identificar les
implicacions mèdiques de
la custòdia policial, conèi-
xer les implicacions far-
macològiques i/o tòxiques
amb relació al pacient agi-
tat i valorar-ne els aspec-
tes medicolegals.

El curs, adreçat a met-
ges i metgesses, es va des-
envolupar ahir al Centre
Cultural La Mercè de Giro-
na i avui es fa una jornada
sobre la mateixa qüestió
adreçada a altres profes-
sionals sanitaris i mem-
bres dels cossos de segure-
tat. Aquesta formació té
lloc en el marc del conveni
de col·laboració i entre el
CatSalut i el COMG. ■

a La presència d’aquests malalts és freqüent a urgències a Un de cada quatre
metges es troba amb un incident violent al llarg de la seva vida professional

N. Astorch
GIRONA

Formen els professionals
sanitaris en el maneig dels
pacients agressius

El risc de tenir un episodi
d’agitació és el mateix per a
la població general que per
als pacients amb trastorns
psiquiàtrics. Però en els pa-
cients psiquiàtrics, i en episo-
dis de descompensació, aug-
menta el risc de conducta
violenta quan hi coexisteix un
consum abusiu de substàn-
cies. El curs es va centrar en
les formes de presentació
aguda de l’agitació que sovint
requereixen atenció imme-
diata (SEM).

Alguns dels assistents al curs que es va fer ahir a la Mercè de Girona ■ DEPARTAMENT DE SALUT
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L’abús de tòxics
augmenta el
risc d’agitació

La Universitat de Girona
(UdG) és la dotzena en el
rànquing mundial de ges-
tió energètica i reducció
d’emissions de gasos
d’efecte hivernacle, se-
gons l’índex GreenMetric
que la Universitat d’Indo-
nèsia elabora cada any des
del 2010. A l’estudi, en el
qual ha escalat deu posi-

cions, s’han examinat 619
universitats de 75 països i,
en aquesta categoria, ha
millorat la seva posició. En
la classificació global, la
UdG ocupa la 109a posició
mundial pel que fa al res-
pecte del medi ambient. El
rànquing estableix sis ca-
tegories: situació i infraes-
tructures, energia i canvi
climàtic, gestió de residus,
ús de l’aigua, transports i
educació. ■

J.Trillas
GIRONA

La UdG, 12a en gestió
energètica

L’Ajuntament de Girona
invertirà a partir d’avui el
sentit de circulació del
carrer de la Maçana des
del carrer del Turó cap al
carrer de les Agudes, i del
carrer del Turó, des del
carrer del Montseny cap al
carrer de la Maçana. “Era
una de les principals peti-
cions de Santa Eugènia, i
tot i que no ha sigut fàcil
pels canvis de mobilitat
que implica, finalment hi

hem pogut donar respos-
ta”, explica el regidor del
barri, Narcís Sastre. El re-
gidor de Mobilitat, Joan
Alcalà, detalla que quan hi
va haver un canvi de con-
tenidors es va canviar el
sentit de circulació, cosa
que va causar disparitat
d’opinions entre els veïns.
El principal problema era
que en alguns casos, “de-
penent d’on vinguessin,
havien de fer molta volta”.
Fa uns mesos, en una re-
unió in situ, es va acabar
consensuant el canvi. ■

L. Artigas
GIRONA

Canvi de sentit dels
carrers Maçana i del
Turó, a Santa Eugènia

Operaris treballant en la nova senyalització ■ AJ. GIRONA
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Formen els professionals sanitaris per a quan es
troben davant d'un pacient agitat

Título: Europa Espanya Català

L'atenció al pacient agitat és l'eix d'un curs i una jornada organitzats pel Servei Català de la Salut
(CatSalut), juntament amb el Col·legi de Metges de Girona , en el marc del conveni signat l'any
passat per promocionar la formació contínua dels professionals. El curs s'ha centrat en aquest
tipus de pacients que pateixen quadres d'excitació psicomotriu i que en ocasions poden arribar a
autolesionar-se o agredir altra gent. És freqüent trobar-se a les urgències, especialment a les
psiquiàtriques, pacients que requereixen atenció per la seva conducta agitada.

L'agitació psicomotriu és una síndrome englobada en els trastorns de la conducta, caracteritzada
per un augment significatiu o inadequat de l'activitat motora amb acompanyament d'alteracions de
l'esfera emocional.

Aquest curs pretén millorar la competència dels professionals en el diagnòstic i l'atenció
terapèutica d'aquest tipus de pacients. Vol capacitar els professionals en conèixer la sindròmica de
l'agitació de manera exhaustiva, identificar les implicacions mèdiques de la custòdia policial,
conèixer les implicacions farmacològiques i/o tòxiques en relació al pacient agitat i valorar aquells
aspectes mèdico-legals.

El risc de patir un episodi d'agitació és el mateix per a la població general que pels pacients amb
trastorns psiquiàtrics. En episodis de descompensació de la malaltia, sobretot en relació a la
presència de símptomes psicòtics o si consumeixen tòxics, aquest risc pot augmentar
considerablement. Són precisament aquestes situacions d'agitació i agressivitat les que els
professionals han d'aprendre a detectar i controlar.

El curs se centra en les formes de presentació aguda de l'agitació, que en ocasions necessiten
atenció immediata (SEM) o bé en l'àmbit de l'atenció primària o bé concórrer en pacients adults
hospitalitzats. En els pacients psiquiàtrics augmenta el risc de conducta violenta quan coexisteix
consum abusiu de substàncies. Algunes causes orgàniques poden tenir conseqüències
potencialment greus, i fins i tot fatals.

El curs, adreçat a professionals mèdics, té lloc avui al Centre Cultural La Mercè de Girona, mentre
que avui es farà una jornada adreçada a professionals sanitaris (mèdics, d'infermeria i tècnics
sanitaris), a més de membres dels cossos de seguretat pública.
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Formen els professionals sanitaris en el maneig
dels pacients agressius

Título: Europa Espanya Català

L'atenció als pacients que presenten quadres d'agitació psicomotriu i/o conductes agressives és
l'eix d'un curs i d'una jornada organitzats pel Servei Català de la Salut (CatSalut) juntament amb el
Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG). Els professionals sanitaris es troben, freqüentment a
urgències, especialment les psiquiàtriques, amb pacients que requereixen atenció per la seva
agitació i que poden arribar a autolesionar-se o agredir altra gent. Segons dades de la Guia per
prevenir i gestionar la violència en el lloc de treball contra els metges, editada pel Col·legi Oficial
de Metges de Barcelona (COMB), un de cada tres metges viu algun incident violent al llarg de la
seva trajectòria professional. Un 44% de les agressions són verbals; un 28%, físiques, i un 26%
són amenaces. En la meitat dels casos l'agressor és el mateix pacient, i en un 30% són familiars.
El 20% restant correspon a pacients psiquiàtrics i toxicòmans. Segons la mateixa guia, els llocs
més habituals on es produeixen aquests episodis són els centres d'atenció primària, amb un
28,6% dels casos; a les urgències hospitalàries es produeixen un 25% dels casos, i un 13,7%, en
una planta d'hospitalització.

L'agitació psicomotriu és una síndrome englobada en els trastorns de la conducta, caracteritzada
per un augment significatiu o inadequat de l'activitat motora amb acompanyament d'alteracions de
l'esfera emocional. Amb aquest curs es pretén millorar la competència dels professionals en el
diagnòstic i l'atenció terapèutica d'aquest tipus de pacients. Es vol capacitar els professionals en el
coneixement de la síndrome de l'agitació de manera exhaustiva, identificar les implicacions
mèdiques de la custòdia policial, conèixer les implicacions farmacològiques i/o tòxiques amb
relació al pacient agitat i valorar-ne els aspectes medicolegals.

El curs, adreçat a metges i metgesses, es va desenvolupar ahir al Centre Cultural La Mercè de
Girona i avui es fa una jornada sobre la mateixa qüestió adreçada a altres professionals sanitaris i
membres dels cossos de seguretat. Aquesta formació té lloc en el marc del conveni de
col·laboració i entre el CatSalut i el COMG.


