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Presentació 

Per l’any 2014 ens marcàvem els següents objectius: 

 

• Adequació de les agendes  a les necessitats dels nostres pacients.. 

• Seguiment del programa Territorial d’atenció a la Complexitat, liderat des del PPAC i sota la 

tutel·la del CatSalut, tot col·laborant conjuntament amb d’altres nivells assistencials, per tal de donar una 

atenció de qualitat als nostres pacients amb necessitats especials, amb una Atenció Integrada de Salut. 

• Participació en les Rutes Assistencials prioritzades pel Departament de Salut, per d’atenció a 4 

malalties cròniques (Diabetis, MPOC, I. Cardíaca, Depressió). 

• Política de comunicació: seguir apostant per la nostra web. Continuar impulsant la citació web a les 

agendes dels nostres professionals. Millora de la nostra Intranet. 

• Cat Salut: assolir els objectius plantejats pel nostre contractador, col·laborar en les iniciatives plantejades 

(codi IAM, codi ictus, pacient complex, pacient amb malaltia crònica avançada amb necessitats atenció 

pal·liativa (MACA),  RUTES ASSISTENCIALS : dm2, mpoc, insuficiència cardíaca, depressió) 

• Continuar en la línia de qualitat de la nostra prescripció farmacèutica (bench) amb importants 

repercussions dins del sistema sanitari i contribuint a la sostenibilitat i equilibri dels balanços de la nostra 

empresa. 

• ACEBA: seguir contribuint a la sostenibilitat del model sanitari català, col·laborar amb la resta d’EBAs tot 

compartint les nostres experiències en el si de la nostra associació. Participació en Grup de Comunicació 

Aceba. 

• CHV:  Treballar per millorar la informació entre les nostres institucions , impulsar noves fórmules que 

permetin intensificar la nostra col·laboració, buscant rutes assistencials, mantenint sessions conjuntes,  

tant en la relació bilateral com amb la resta d’institucions sanitàries del SISO. 

Lideratge i participació en el grup assistencial OMI-AP Catalunya tot contribuint en l’estandardització i el 

treball en equip per la millora dels nostres protocols i del suport informàtic associat a l’atenció clínica.  
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• Col·laboració i treball conjunt per l’avanç en l’estructuració de l' informació de les Tics 

amb el Departament de Salut. 

• Continuar desenvolupant línies d’investigació, implantació i seguiment de canvis 

estructurals / organitzatius que permetin la sostenibilitat i el màxim aprofitament de les 

mateixes, així com la compatibilitat amb la nostra activitat assistencial fonamental. Seguir 

superant les diferents auditories de qualitat de metodologia investigadora en assajos 

clínics.  

• Docència: seguir col·laborant amb l’escola d’infermeria, programa de formació de 

llevadores, dietètica i nutrició, formació professional branca administrativa i consolidació 

de l’acreditació com a unitat docent de medicina familiar rural i incorporació a la nostra 

ABS residents en medicina familiar i comunitària en rotació rural a Balenyà i St. Martí de 

Centelles. 

• Pel que respecte a la formació, tots els col·lectius professionals de la nostra ABS han 

realitzat activitats formatives (cursos, seminaris, xerrades, assistència a Congressos,...) a 

càrrec de la empresa com a part de la nostra política de potenciar la nostra principal 

tecnologia i valor que són els nostres professionals. 

•  A EAP Osona Sud - Alt Congost SLP, empresa que gestiona l’ABS Centelles destacar les accions 

següents: 

• Política de prevenció de la salut laboral dels nostres treballadors.  

• Compliment de la LOPD i adhesió al codi tipus de la UCH. 

• Lluita per la sostenibilitat econòmica per assolir uns comptes equilibrats. 

• Adequació i Seguiment de les normes de la Responsabilitat Social Corporativa. 

 

Presentació 
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L’autogestió 

Les Entitats de Base Associativa (EBA) som proveïdors del 

Servei Català de la Salut, Oferim serveis de salut públics 

als nostres usuaris. Aquest model es basa en una societat 

de professionals de la salut que constituïm una empresa. 

 

L’autogestió facilita la implementació i assoliment de les 9 

línies d’actuació del Pla de Salut 2011-2015 que estableix el 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

Mitjançant una gestió eficient dels recursos treballem per la 

millora del nivell de salut i la qualitat de vida, l’equitat, 

l’eficiència i la qualitat dels serveis sanitaris.  

 
Registre Central de Persones Assegurades (RCA) 

Població assignada l’any 2014: 12.148 
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El nostre equip 

L’equip del nostre centre està integrat per 53 professionals. 

 
Categories professionals: 

 

 

 
 

  

 
Imatge de l’equip o  d’alguns 

professionals treballant 

TITULACIÓ TREBALLADORS 

METGES 8 

PEDIATRES   3 

INFERMERIA   9 

LLEVADORES 2 

AUXILIARS 7 

ADMINISTRATIU 9 

ODONTÒLEGS 4 

AUXILIARS 4 

ADMINISTRATIU 2 

TREBALLADORA SOCIAL  

1 

SERVEI DIETÈTICA 1 

HOMEOPATIA 1 

PODOLOGIA 1 

PSICOLOGIA 1 

Serveis no coberts pel CatSalut: 
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Serveis que oferim als nostres usuaris 

Serveis de finançament públic 

Serveis complementaris 

 • Homeopatia 
• Nutrició i dietètica 
• Podologia 
• Psicologia 
• Odontologia 

- Atenció a la Dona 
- Infermeria General 
- Medicina General 
- Odontologia 
- Pediatria 
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Visites ateses 

Durant l’any 2014 hem realitzat 122.126 visites a usuaris del centre. 

 

Visites ateses per especialitat 

Metges de família: 45.898 

Pediatria: 12.571 

Odontologia: 9.151 

Infermeria: 39.480 

Llevadora: 5.155 

Treball social: 374 

Atenció continuada  ACUT: 

 -Medicina: 2.860 

 -Infermeria: 2.599 

 -TOTAL: 5.459 

Altres:  

 -Recerca: 1.637. 

 -Podologia: 1.518 

 -Nutrició i dietètica: 188 

 -Homeopatia: 99 

 -Psicologia: 596 

 

Imatge  d’una visita 
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Medicina Comunitària 

Amb la voluntat de potenciar l’autocura del malalt i prevenir el risc de malalties, durant tot l’any hem 

organitzat nombroses activitats de Medicina Comunitària dirigides als nostres usuaris.  

Altres activitats  

- Caminades populars durant els mesos de juny i juliol. 

-     Projecte per la detecció de la desnutrició i de la qualitat alimentaria dels 

infants escolaritzats de les poblacions de Centelles, Hostalets de Balenyà i 

Sant Martí de Centelles.  

- Taller de creixement personal.  

- Teràpies de grup 

- Teràpia Gestalt. (Grups: mou-te, treball sobre si,…) 

 

  

Imatge  taller,  
 formació, 
programa… 

Activitats  

- Programa Salut i Escola 

- Massatge infantil 

-     Classes pre i post part 

-     Programa de Salut bucodental a les Escoles 
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Dades de Farmàcia  

DADES DE FARMÀCIA 2014 

DMA (despesa assignada de farmàcia) real final de la nostra ABS al 2014 ha estat de  

2.111.614,83  €, 5,2% superior al tancament del 2013 (el líquid habitant pressupostat del 

2014 era superior): (2013: 2.006.947,68€), (2012: 2.047.369,19€), (2011: 2.103.569€),  (2010: 

2.253.481€),  (2009; 2.173.766 €),  (2008: 2.114.357 €). 

•La diferència ha estat a favor nostre de  47.177,01 € del pressupostat, que representa un 

2,19%.  
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Dades de Farmàcia  
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INDICADORS QUANTITATIUS FARMÀCIA 

A) Dades referents a población total 

 
B) Dades referents a població ponderada (per edat, sexe i grau de cobertura) 
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OBJECTIUS CATSALUT 2014  

-Objectius transversals comuns: 

 

•Ha signat l'entitat proveïdora el pacte territorial?  Si. 

 

•Altes hospitalàries de la població assignada incloses en el protocol PREALT amb contacte amb l'EAP abans 

de les 48 hores: 179. 

oAltes provinents HGVic amb domicili ordinari contacte 48 hores: 53. 

oAltes estàndards provinents HGVic contacte 48 hores: 1. 

oAltes provinents HGVic amb domicili preferent contacte 24 hores: 18. 

oAltes provinents HGVic amb domicili ordinari contacte 24 hores: 50. 

oAltes estàndards provinents HGVic contacte 24 hores: 97. 

o    Altes sociosanitàries de la població assignada amb contacte amb l'EAP abans de les 48 hores: 53. 

oAltes provinents sociosanitari amb domicili preferent contacte 48 hores: 2. 

oAltes provinents sociosanitari amb domicili ordinari contacte 48 hores: 0. 

oAltes estàndards provinents sociosanitari contacte 48 hores: 3. 

oAltes provinents sociosanitari amb domicili preferent contacte 24 hores: 7. 

oAltes provinents sociosanitari amb domicili ordinari contacte 24 hores: 12. 

oAltes estàndards provinents sociosanitari contacte 24 hores: 29. 

o   Altes hospitalàries de salut mental de la població assignada incloses en el protocol PREALT amb 

contacte amb l'EAP abans de les 48 hores: 1 (infantil). 

o  Nombre de pacients amb psicosi atesos al CSMA i amb cribatge registrat a l'HCAP: 63 

o  Nombre de pacients atesos amb diagnòstic de depressió a l'HCAP: 1.183. 

o  Nombre de pacients atesos amb diagnòstic de depressió i avaluació del risc de suïcidi registrada a 

l'HCAP: 146. 
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OBJECTIUS CATSALUT 2014  
-Objectius de línia assistencial comuns: 

 

•  Nenes ateses i assignades de 5 anys: 65. 

•  Nens atesos i assignats de 5 anys: 76. 

•   Nenes ateses i assignades de 5 anys correctament vacunades amb la triple vírica: 63. 

•   Nens atesos i assignats de 5 anys correctament vacunats amb la triple vírica: 76. 

•Assolir un determinat percentatge mínim de nenes de 5 anys correctament vacunats amb la 

vacuna triple vírica: 63/65 = 96,92%. 

•Assolir un determinat percentatge mínim de nens de 5 anys correctament vacunats amb la 

vacuna triple vírica: 76/76 = 100% 

•Dones de 60 anys o més assignades ben vacunades contra la grip: 1473 / 1758 = 83,79% 

(vacunades + ofertes), 713 / 1758 = 40,56% (vacunació real). 

oVacunades: 713 

oVacunades + Negades: 1.473 

•Homes de 60 anys o més assignats ben vacunats contra la grip: 1145 / 1365 = 83,88% 

(vacunats + ofertes), 583 / 1365 = 42,71% (vacunació real). 

•Percentatge total de població ben vacunada contra la grip: 83,83% (vacunats + ofertes), 

41,50% (vacunació real). 

•Assolir un determinat percentatge mínim de població assignada i atesa entre 6 i 14 anys amb 

avaluació del sobrepès i l’obesitat: 95,47%. 

oNenes de 6 a 14 anys assignades i ateses: 684 

oNens de 6 a 14 anys assignats i atesos: 708 

oNenes de 6 a 14 anys ateses i assignades amb avaluació de sobrepès i obesitat: 654.  

oNens de 6 a 14 anys atesos i assignats amb avaluació de sobrepès i obesitat: 675. 

•Dones de 15 anys o més ateses, assignades i fumadores: 705. 

oDones de 15 anys o més ateses, assignades i exfumadores de l'any: 42. (5,96%). 
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•Homes de 15 anys o més atesos, assignats i fumadors: 983. 

oHomes de 15 anys o més atesos, assignats i exfumadors de l'any: 51. (5,19%). 

•Dones de 15 a 69 anys ateses i assignades que realitzen activitats físiques saludables:  1.173 / 4.421 

=  26,53%. 

•Homes de 15 a 69 anys atesos i assignats que realitzen activitats físiques saludables: 1.098 / 4101 = 

26,77%. 

•Dones de 15 anys o més assignades, ateses i amb registre del consum d'alcohol: 3403 / 6355 = 

53,55%. 

•Homes de 15 anys o més assignats, atesos i amb registre del consum d'alcohol: 3127 / 5837 = 

53,57%. 

•Dones de 15 anys o més assignades i ateses hipertenses amb control òptim de la PA: 706 / 1364 = 

51,76%. 

•Homes de 15 anys o més assignats i atesos hipertensos amb control òptim de la PA: 596 / 1188 = 

50,17%. 

•Dones de 15 anys o més assignades, ateses i diabètiques amb control acceptable: 211 / 359 = 

58,77%. 

•Homes de 15 anys o més assignats, atesos i diabètics amb control acceptable: 272 / 461 = 59%. 

• Nombre de vacunes administrades: 4.738.  

 

Objectius de línea assistencial específics de Regió: 

• Realitzar adequadament la revisió clínica de la medicació en un determinat percentatge mínim 

dels pacients PCC/MACA: 238. 

• Realitzar la conciliació terapèutica a l'alta en un determinat percentatge mínim dels pacients 

PCC/MACA que hagin causat alta d'hospitalització d'aguts i/o  

 sociosanitària: 62. 

 

OBJECTIUS CATSALUT 2014  
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OBJECTIUS CATSALUT 2014  

-Objectius CatSalut 2014 específics ABS Centelles: 

 

•Nens i nens de 0 a 14 anys atesos i assignats: 2252. 

•Nens de 0 a 14 anys atesos i assignats: 1157. 

•Nenes de 0 a 14 anys atesos i assignats: 1095. 

•  Nenes de 0 a 14 anys ateses, assignades i correctament vacunades: 1059. (96,71%). 

•Nens de 0 a 14 anys atesos, assignats i correctament vacunats: 1119. (96,72%). 

•Dones de 65 a 74 anys ateses i assignades, incloses en el programa ATDOM: 20. 

•Homes de 65 a 74 anys atesos i assignats, inclosos en el programa ATDOM: 16. 

•Dones >74 anys ateses i assignades, incloses en el programa ATDOM: 114. 

•Homes >74 anys atesos i assignats, inclosos en el programa ATDOM: 54. 

•Visites mèdiques que generen sol·licitud d'analítiques: 5.833. 

•Visites mèdiques que generen sol·licitud de diagnòstic per la imatge: 1.970. 

•Visites mèdiques que generen sol·licitud d'altres proves complementàries: 110. 

•Visites mèdiques que generen sol·licitud de primera visita a l'atenció especialitzada: 4.139. 
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•Programa amb totes les escoles del poble         

“ Per cada mina una flor” 
 s’obra com a projecte conjunt amb totes 

les entitats del poble,també  les escoles 

treballant amb el projecte de pau, que 

comença el segon trimestre de curs 

escolar  2013-2014 i s’acaba el dia de Sant 

Jordi a la Plaça del poble amb tots els 

treballs exposats de totes les diferents 

col·laboradors 

Una experiència fantàstica i molt ben 

valorada per les diferents escoles, IES, 

agrupacions, ajuntament i ABS. 

PROGRAMES AMB LA 

COMUNITAT 
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Formació 

La formació és un element de competitivitat i de millora permanent cabdal per assolir l’excel·lència 

professional.   

Durant l’any 2014 hem realitzat les següents activitats de formació al nostre centre. 
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Formació 
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Formació 
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Formació 

ACTIVITATS FORMATIVES INTRA-EAP I CONJUNTES AMB ESPECIALITZADA 2014 

La formació intra-EAP i CONJUNTES ESPECIALITZADA es fa dins del marc de sessions 

generals a l’ABS. Es planifiquen sessions mes a mes i es fan els dimarts i divendres de cada 

setmana representant unes 3 hores setmanals formatives. Consisteixen en sessions conjuntes 

Medicina i Infermeria setmanals i Sessions mensuals d’equip d’Infermeria, on es tracten 

diferents temes: rutes assistencials, prevenció de riscos laborals, vacunes, sessions conjuntes 

amb COT del CHV, salut mental,... 
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Docència 

Hem acollit durant aquest període residents de MFiC tant provinents d´UDACEBA com de l´ICS, 

estudiants d’infermeria de la UVic i auxiliars d’infermeria. 

Medicina: 

  

- Col·laborem amb UDACEBA i acollim residents de MFiC en la seva rotació per la medicina 

rural. Durant aquest període han fet la Rotació de Medicina rural 

* CAP Balenyà:  1 resident d´UDACEBA (Febrer i Març 2014) i 1 resident ICS (Abril 2014) 

* Consultori St. Martí:  1 resident ICS (Març 2014) 

- Se’ns proposa la possibilitat d’acollir, també, estudiants de 6è de Medicina de la UAB/UIC per 

fer el seu rotatori per l’Atenció Primària i s’accepta, tot i que es planteja de cara l’any 2015. 

-La Dra. Àngels Ballarín participa en les Comissions de Docència i d'Avaluació de la 

UDACEBA com a representant de la Comunitat Autònoma. A partir d’octubre 2014, assumeix 

aquest rol la Dra. Núria del Val. 

-Acollim, com en els darrers anys, la jornada de residents UDACEBA (al 2014 es fa la 3ª edició 

el dia 18 d’octubre). 

- Col·laborem amb la revista APSalut de la UDACEBA. L'Àngels Ballarín és membre del comitè 

editorial.  

Infermeria: 

 

-S’acorda la col·laboració amb UDACEBA per acollir també residents d’infermeria a la nostra 

ABS. El 2014 no hem tingut ocasió d’acollir, encara, cap resident d'infermeria en la seva rotació 

de rural, però està previst que vingui el primer resident d’infermeria, durant el 2015. 

 

- Acollim també estudiants de Grau d’Infermeria: 8 alumnes durant el 2014. 
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Participació a Jornades i Congressos 

Diferents equips de professionals del nostre centre han participat en jornades del sector 

Salut, amb la presentació de diferents pòsters i/o comunicacions.  

 

Durant l’any 2014 hem desenvolupat els següents treballs: 
 

-Congrés: “OF BIT'S 6TH ANNUAL WORLD CONGRESS OF VACCINES 2014“. Dalian, Xina. 

Abril 2014. Dra. Silvia Narejos i Dra. Àngels Ulied com a ponents amb la presentació: Saftey and 

Ethics with Influenza Vaccines for children and adults. 



Memòria 2014 
Logo del centre 

Recerca i publicacions 

INVESTIGACIÓ CLÍNICA 
 
En total, 34 estudis han estat oberts en algun moment durant el 2014. 

•13 estudis en seguiment durant el 2014. 

•12 estudis es van iniciar durant 2014. 

•9 estudis es van finalitzar durant 2014. 

141 Pacients han estat seleccionats per estudis d’investigació durant el 2014, d’aquests  96 

han estat randomitzats, això representa un 68 %.  

Total: 1.637 Visites d’Investigació han estat realitzades durant el 2014 
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INVESTIGACIÓ CLÍNICA 
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Comunicació amb els usuaris 

Noves tecnologies 

 

- Pàgina web “www.ebacentelles.cat” 
 

 

Xarxes socials 

 

- Perfil de Facebook “Cap Centelles”. 
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Destacats 2014 

COL·LABORACIÓ AMB EL BANC DE SANG 

DONACIONS DE SANG 2014

692

103 37

CENTELLES

BALENYA

ST. MARTI
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Evolució de les donacions de sang en els 

darrers anys a Centelles: 

•  Aquest any 2014 a la Marató de Centelles d’acapte de Sang  hi ha hagut 371 donacions 

efectives i 20 oferiments que no varen ser efectius. 

 

•  Aquest any 2014 degut a la manca de donants de medul·la òssia i a les dificultats de trobar 

donants compatibles per a malalts amb patologies hematològiques que necessiten un 

transplantament,  s’inicia la promoció i informació a les escoles, a l’institut i en el context de la 

marató aconseguint un total de 110 registres de donants de medul·la òssia, 61 dones i 49 homes. 
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COL·LABORACIÓ AMB EL BANC DE LLET MATERNA 

Des de juliol de 2014, l'ABS Centelles  és un centre referent per la captació de mares donants de 

llet.                                                                              

Fem difusió de l’existència del banc i al mateix  temps ens encarreguem de realitzar l’entrevista inicial i 

l’extracció de sang per saber si les mares poden ser o no donats.  
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PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

ACTIVITATS PREVENTIVES DESENVOLUPADES DURANT L’ANY 2014: 

 

Vigilància de la salut 

S’ha portat a terme una correcta vigilància de la salut en tots aquells treballadors en els quals ha estat 

planificada, així com en tots aquells que han necessitat d’una intervenció puntual. 

Planificació d’activitats preventives  

S’ha seguit la planificació establerta per tal de portar a terme l’activitat preventiva planificada. 

Objectius 2014 

S’han complert el 100% (10 de 10) dels objectius planificats per aquest any, en quan a Prevenció de 

Riscos Laborals.  
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Contacte 

EBA Centelles 
 

Pla del Mestre, 7 

08540 - Centelles 

Silvia Narejos Pérez 

Directora Assistencial 

snarejos@ebacentelles.cat 

Telèfon: 93 881 04 85 

www.ebacentelles.cat 

També ens trobaràs a les xarxes socials 
 
Facebook: https://www.facebook.com/people/Cap-
Centelles/100005183505911 

 

http://www.ebacentelles.cat/
https://www.facebook.com/people/Cap-Centelles/100005183505911
https://www.facebook.com/people/Cap-Centelles/100005183505911
https://www.facebook.com/people/Cap-Centelles/100005183505911
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Gràcies. 


