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0 Índex 

Us presentem el recull dels principals fets i xifres de la nostra entitat  
assolits durant l’any 2016. 
 

• Registre Central de Persones Assegurades  

• L’equip  

• Visites ateses 

• Activitat Comunitària 

• Compromís social 

• Destacats 2016 

• El centre - contacte 
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1 
Les Entitats de Base Associativa (EBA) som proveïdors del Servei Català de la 
Salut. Prestem serveis de salut públics a la nostra població de referència, 
designada pel Departament de Salut (CatSalut).  

Registre Central de Persones Assegurades (RCA) 2016 

 (pediatria) 

Població assignada 2802 

Població RCA 2393 La Seu d’Urgell 

409 Alt Urgell Sud 

Població atesa 2661 

EBA: autogestió en salut 
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2 El nostre equip 

L’equip del nostre centre està integrat per 11 professionals 

• 7 Pediatres 

• 4 Ginecòlegs  

 

CATEGORIES 
PROFESSIONALS 
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Visites ateses a atenció primària 3 

Durant l’any 2016 hem realitzat 24.774 visites a atenció primària 

      Pediatria:  

• CAP La Seu d’Urgell: 20563  

• CAP Alt Urgell Sud: 4211 

 

VISITES ATESES PER PEDIATRIA: 
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Activitat hospitalària a la Fundació Sant Hospital 4 

PEDIATRIA 

Pediatria Any 2016 

Altes totals 51 

Estada mitjana (dies) 2’41  

Consultes externes 627 

Índex reiteració 1,36 

Temps d’espera 1a visita (dies) 5,15 

Potencials evocats auditius 149 
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Activitat hospitalària a la Fundació Sant Hospital 5 

GINECOLOGIA/OBSTETRICIA 

Tocoginecologia Any 2016 

Altes totals 233 

Estada mitjana (dies) 1,66 

Intervencions quirúrgiques 71 

Parts 143 

% cesàries 16,08 

Taxa d’ambulatorització bruta 57,97 

Cirurgia menor ambulatòria 67 

Consultes externes 3257 

 Índex reiteració 0’92 

Temps d’espera 1a visita (dies) 45’31 
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Recull de les principals activitats 

comunitàries realitzades al centre 

durant l’any 2016, destacant el 

Programa INFADIMED de promoció 

de la dieta mediterrànea i l’esport a 

les escoles de La Seu d’Urgell i els 

grups de Prepart i PostPart 

 

6 Activitats comunitàries 

Grup PostPart i Prepart 

Recollida taps solidaris 

Nens a l'escola bressol a partir de 16 setmanes 

Intoleràncies i Al.lèrgies alimentàries. Actuació a l'escola 

Cardiologia i Esport 

INFADIMED, infancia i Dieta mediterrànea 

Tablets i nens 

Malalties freqüents en nens 
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7 Compromís social 

“Compromesos amb les persones i amb l’entorn” 

Activitats Socials 

Col·laboracions 

Com sempre, hem seguit col·laborant amb totes les escoles  i instituts de la comarca 
en la divulgació pediàtrica, així com en l’Escola de Pares del Consell comarcal, amb 
diferents xerrades:   
 
• Actuació davant d'una al·lèrgia alimentària 
• Què fem a l'hospital?  
• Prevenció d'accidents 
• Pautes alimentàries en nens 
• Hem de posar límits als nens? 
•Tablets i nens 
•Malalties freqüents en nens 

I durant l’any 2016 hem acollit a 13 estudiants de 6è de medicina de la Universitat 
de Lleida en les seves pràctiques de ginecologia (8 estudiants) i pediatria (5 
estudiants)  
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8 Destacats 2016 

Benchmarking 

• En l’àmbit pediàtric s’ha estabilitzat un excel·lent nivell d’accessibilitat de la 
població, amb un 100% d’èxit en la intenció d’obtenir visites de pediatria en cita 
prèvia abans de les 48 hores i amb 0.07 i 0.01 dies de demora (dies agenda) i 0.55 i 
1.65 (dies feiners) per aconseguir la visita en els centres d’assistència primària 
(CAPs) de La Seu d’Urgell i d’Oliana (amb visites dilluns, dimecres i divendres), 
respectivament.  

 
• Els estàndards de qualitat assistencial (EQA) en els dos CAPs, La Seu i Oliana, s’han 

anat incrementant durant aquests anys de funcionament, finalitzant l’any 2016 amb 
717.57 al CAP de La Seu d’Urgell i 525.38 al CAP Alt Urgell Sud.   
 

• Aquest fet ha generat secundàriament una disminució de les visites de pediatria al 
Servei d’Urgències de la FSH en un 52%, que va és molt més evident (80%) en les 
franges horàries en les que el CAP de La Seu d’Urgell està obert. 



0 

Memòria 2016 · Salut al vostre servei   
 

Logo del centre 

9 Destacats 2016 

Benchmarking 

•A nivell obstètric s’ha aconseguit augmentat la xifra de parts en un 13% (145 parts l’any 2016 versus 128 el 2015), 
seguint amb un percentatge de cesàries força baix (16%). Tanmateix s’ha consolidat el programa de l’alta precoç de les 
parteres amb part no complicat (entre les 8 i 24 hores del part), amb el que s’ha aconseguit que un 70% del total de 
parts s’hagin acollit a aquest programa, aconseguint una excel·lent gestió d’estades (índex d’estades ajustades al risc 
de 0’69, amb estada mitjana d’obstetrícia global de 1’75, rebaixant el 2’02 dies aconseguits l’any 2015).  
 

•Gràcies a l’acció conjunta de l’atenció primària i l’especialitzada, en el camp de l’educació sanitària, amb grups de 
prepart i postpart, s’aconsegueixen xifres de lactància materna molt bones (96% a l’alta de l’hospital, i del 72% als 3 
mesos).  
 

•Aquesta tasca del Servei d’Obstetrícia, fa que en l’enquesta de satisfacció del CatSalut referent a l’atenció a l’alt Urgell 
sobre l’embaràs, part i puerperi, tots els ítems valorats (excepte les instal·lacions i l’ajuda del dolor en el postpart) 
estem per sobre de la mitjana de Catalunya, amb una fidelitat del 89,7% (mitjana de Catalunya 83%) i amb una 
valoració global del 8’84, la millor de tota Catalunya (mitjana de Catalunya 8’3).  
 

•A nivell ginecològic hi ha hagut un increment del nombre de consultes d’un 6’96% (increment de primeres visites en 
un 4’69%). A pesar d’aquest increment el temps d’espera per la primera visita s’ha aconseguit disminuir fins a 45,31 
dies (76,49 l’any 2015). 
 

• Aquest increment de visites s’ha vist reflectit en un increment  de l’activitat quirúrgica, amb un augment de un 
16’39% de les cirurgies, mantenint la taxa d’ambulatorització bruta en un 57’97%. Amb aquest increment del nombre 
de parts i de l’activitat quirúrgica, s’han incrementat les altes hospitalàries un 13’11%, tot i mantenir una excel·lent  
gestió d’estades, amb una estada mitjana de 1’66 (rebaixant el 1’75 de l’any 2015).  
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10 Destacats 2016 

Jornada 

Dins dels congressos destaca l’organització de la XX 
Reunió Llevadores i Obstetres de Catalunya, que es va 
celebrar a La Seu d’Urgell el passat 11 de març, amb la 
presència de més de 250 assistents de les diferents 
contrades de Catalunya.  

Cal destacar la realització de 2 màsters per part de 
professionals nostres (Gastroenterologia Pediàtrica i 
Patologia Mamària i Senologia), rotacions formatives a 
HSJD (ecocardiografia fetal i neurosonografia fetal).  
 
Durant el curs acadèmic 2015-2016 s’ha realitzat una 
nova edició del Curs d’Actualització en Patologia 
MaternoInfantil, amb sessions tots els dimarts al migdia 
a La Seu d’Urgell, acreditat amb 5’5 crèdits del CCFCPS.   

Formació 
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11 Destacats 2016 

XIII Congreso de la Sociedad Española de 
Contracepción 

Acceso a la anticoncepción hormonal de urgencia en una comarca 
rural del Pirineo Catalán 

XX Reunió Llevadores i Obstetres de 
Catalunya 

Protocol hemorràgia postpart en un hospital comarcal 

XX Reunió Llevadores i Obstetres de 
Catalunya 

Part en presentació de natges 

XX Reunió Llevadores i Obstetres de 
Catalunya 

Resultats del cribratge del càncer de cèrvix a l’Alt Urgell 

XX Reunió Llevadores i Obstetres de 
Catalunya 

Monitorització patològica, anèmia fetal: a propòsit d’un cas 

VIII Congreso Nacional de Atención 
Sanitaria al Paciente Crónico / III 
Conferencia Nacional del Paciente Activo 

Plan Funcional para la implementación del modelo de atención social y 
sanitaria integrada en el Alt Urgell (PIAISS) 

XIII Congreso de la Sociedad Española de 
Contracepción 

Acceso a la anticoncepción hormonal de urgencia en una comarca 
rural del Pirineo Catalán 

16th International Conference for 
Integrated Care 2016 

Functional plan for the implementation of social and health care 
model integrated in the Alt Urgell  

6es Jornades RDI Tic Salut i Social 

Les Tecnologies de la Informació i comunicació com a eina de suport a 
l’atenció pediàtrica. Web de Pediatria dels Pirineus, amb consultori 
virtual i xarxes socials.  

2a Jornada TIC d'Atenció Primària 

Les Tecnologies de la Informació i comunicació com a eina de suport a 
l’atenció pediàtrica. Web de Pediatria dels Pirineus, amb consultori 
virtual i xarxes socials.  

Publicacions 

Entre els treballs presentats destaca la redacció del capítol “Experiències d’autonomia de gestió en equips 
territorials de pediatria” del llibre L’Atenció Pediàtrica a Catalunya, per part dels Drs. Jordi Fàbrega i Vicente 
Morales, publicat al juny del 2016 i l’article “Les Tecnologies de la Informació i comunicació com a eina de 
suport a l’atenció pediàtrica. Web de Pediatria dels Pirineus, amb consultori virtual i xarxes socials”, publicat 
al número de setembre de la revista Annals de Medicina.  

Presentacions 
a congressos 
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12 Destacats 2016 

TIC / Innovació 

Revista FerSalut 

Pediatria dels Pirineus ha col·laborat activament (dins el consell 
de redacció) i amb l'elaboració dels següents articles a la Revista 
Fersalut:  

• Convulsions febrils 
• Per què s’administra vitamina k als nadons? 
• La mare i el pare es separen, i jo?  

La nostra pàgina web s’ha consolidat com una eina de referència 
per a la divulgació pediàtrica. Durant l’any 2016 hem tingut 
43404 visites (119’2 visites/dia), amb 1’28 pàgines/visita i 36 
segons de mitjana per visita. Hem rebut 350 consultes virtuals 
(totes resoltes abans de 24 hores) i s’han publicat 65 articles. 
Tanmateix, les xarxes socials de Pediatria dels Pirineus son 
també un excel·lent mitjà de comunicació, amb 575 “likes“ a la 
nostra pàgina de Facebook i 1522 seguidors a twitter.  

El treball “Les TICs com a eina de suport a l’atenció pediàtrica. 
Web de Pediatria dels Pirineus, amb consultori virtual i xarxes 
socials” va rebre el Premi Euroregió Pirineus Mediterrània, 
rebent una estatueta commemorativa de l'Estudiant de 
Vic a les 6enes Jornades R+D+I TIC Salut i Social, celebrades a Vic.  

http://jornadesrdi.cat/
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13 Destacats 2016 

Reconeixements 

El passat 19 de desembre, al palau de Pedralbes de Barcelona, el Govern de Catalunya va 
atorgar una Placa Josep Trueta al mèrit sanitari a la nostra cooperativa Pediatria dels 
Pirineus, com a reconeixement a la contribució en l'avenç i la millora de la sanitat de 
Catalunya. 



0 

Memòria 2016 · Salut al vostre servei   
 

Logo del centre 

Pediatria dels Pirineus, SCCLP  
 

Pg Joan Brudieu num 8  
25700 La Seu d’Urgell  
 
admin@pediatriadelspirineus.org 
973352411 
www.pediatriadelspirineus.org 
 

També ens trobaràs a les xarxes socials 
 
Twitter: @PedPirineus 
Facebook: Pediatria dels Pirineus  
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