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Índex 

Us presentem el recull dels principals fets i xifres de la nostra entitat assolits durant l’any 2015. 

 

• Registre Central de Persones Assegurades   

• L’equip  

• Visites ateses 

• Despesa farmacèutica 

• Comunitària 

• Compromís social 

• Destacats 2015 

• El centre - contacte 



Memòria 2015 
Logo del centre 

EBA: autogestió en salut 

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) 2015  

 

Població assignada: 24.565 

 

Població atesa: 24.113  
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El nostre equip 

L’equip del nostre centre està integrat per 52 professionals. 

 

 

Categories professionals: 
13 metges de família 

  4 pediatres 

  2 odontòlegs 

12 infermers 

  2 auxiliars d’infermeria 

  2 auxiliars de clínica 

10 atenció a l’usuari 

  2 llevadores 

  5     Professionals sanitaris a jornada reduïda 

         que fan guardies atenció continuada 

  

 

Imatge 
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Visites ateses 

Durant l’any 2015 hem realitzat 143.698 visites a usuaris del centre. 

 

Visites ateses per especialitat: 
T= total P= Presencial NP= No Presencial D= Domicilis 

70510 T  Metges de família: 50803 P  17592 NP   2115 D 

19838 T  Pediatria: 17609 P 2225 NP 4D  

53350 T  Infermeria 45093 P 4336 NP 3921 D 
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Despesa farmacèutica 

Despesa en farmàcia durant l’any 2015 

 

• Del centre: 2.452.002,72 € 
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Comunitària 

Recull de les activitats comunitàries realitzades al centre durant l’any 2015 

 
• Caminada 2015, de Vic a Santa Eulàlia de Riuprimer van recollir diners donats pels propis 

participants que es varen destinar a l’associació Metges Sense Fronteres. 

 

• Manteniment de la col.laboració amb el Banc de Sang, en la detecció i tractament de 

reaccions adverses i complicacions derivades de la donació, en la Marató realitzada a Vic.    

 

• Continuïtat de la col.laboració amb el Pla de Desenvolupament Comunitari. 

 

• Manteniment de la col.laboració amb l’Escola La Sínia i els Serveis Socials, a petició de 

l’escola, per treballar en el disseny d’un projecte d’escola multidisciplinar. 

 

• Taller Violència de Gènere. 

 

• Col·laboració amb la Marató de TV3 2015, destinada a la diabetis i la obesitat. Amb aquesta 

finalitat s’han realitzat tallers de ganxet amb la col·laboració de la Dolors de les llanes del barri, 

de les àvies del Casal Montseny que han fet diferents articles que es sortejaran mitjançant una 

llumineta i d’altres que s’han venut, i un concurs de dibuix, per recollir diners que es destinaran 
a la Marató.    
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Comunitària 

• Col.laboració amb el projecte ICI (Intervenció Comunitària Intercultural): projecte promogut 

des de l’Obra Social La Caixa I  l’ajuntament , multidisciplinar, amb la col.laboració de diferents 

agents de la ciutat, en el context del qual s’han realitzat reunions periòdiques amb la 

participació de l’Anissa Lamzabi, la Lídia Aulet, la Lídia Busquets i l’Òscar Autet per part d’EAP 

Vic, per analitzar el context actual i detectar necessitats, i fer-ne difusió i amb la realització de 

la Lliga Champions en forma de torneig esportiu amb la realització d’activitats destinades a les 

informació i formació sobre estils de vida saludable.  també per donar a coneixer el projecte 

ICI, s’ha presentat ICI al mercat del Ram 2015 i a la fira d’entitats. 

   

• Treball en temes d’odontologia a les escoles del barri.  

 

• Continuïtat de col.laboració amb el Projecte PAFES. (Pla d’activitat física esport i salut). 

 

• Realització de xerrrades a Santa Eulàlia de Riuprimer, per part d’en Jordi Casanovas i la 

Judit Canudes sobre xerrada els beneficis d´un envelliment actiu 05/10/2015  
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Compromís social 

Compromesos amb les persones i amb l’entorn.  
 
Activitats Socials i Col·laboracions 

 

Acord amb Càritas 

Acord amb Banc de sang 

Acord amb Osona contra el càncer 

Col·laborem amb el Tupí 

Fundació la marató 

Educació grupal 

Vic dones i activitats entorn violència de gènere 

Tallers violència de gènere instituts 

Educació salut bucodental escoles (Odontologia) 

Xerrades per les escoles (Pediatria) 

Psicoteràpia en pacients en risc exclusió social al CAP 

Grups de Dol  

Projecte ICI 

  

http://www.aceba.cat/ca/compromis-social.htm
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Compromís social 

Compromesos amb les persones i amb l’entorn.  
 

Atenció odontològica per disminuïts psíquics 

Sopars benèfics rotary club  

Tallers de puericultura 

Tallers de Cuina 

Caminades amb pacients 

Caminada anual per Metges sense Fronteres 

PAFES 

  

  

  

http://www.aceba.cat/ca/compromis-social.htm
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Destacats 2015 

Formació 

 
Estament mèdic 
Sessions internes  

Qualitat i seguretat dels pacients 

Anglès  advanced 

Anglès  Upper intermediate 

29º Jornada de pediatria ambulatòria 

Curs autoformatiu en l'atenció primària de salut 

(CAAPS VI): Gonàlgia 

Curs Autoformatiu en l'Atenció Primària de Salut 

 (CAAPS VI). Alteració de l'hemograma 

Urgències mèdiques: cardiològiques, pneumològiques 

 i neurològiques 

Actualització en docència per a tutors 

Curso Ecografia clínica para médicos de familia 

Curs Autoformatiu en l'Atenció Primària de Salut (CAAPS VI). 

Abordatge del pacient amb cronicitat  complexa - 1era part 

Curs Autoformatiu en l'Atenció Primària de Salut (CAAPS VI). 

Abordatge del pacient amb cronicitat  complexa 2ª part 
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Destacats 2015 

Formació 
 

Estament mèdic 
Consens català sobre l’atenció del pacient amb migranya 

XV Jornades d´Actualització Terapèutica 

Curs d´ecografia  clínica para médicos 

Curs on line de salut internacional  al´AP 

Curs de pediatria 2014-2015: vegueria d´osona i el ripollès XXXè 

Progresos y terapéutica en peditria y cirugía pediatrica 

Curs d´actualització en docència  per a tutors 

Taller de formació: Consens català sobre l´atenció al pacient amb 

migranya 

Certificació d´Expertesa en l´atenció a persones amb necessitats 

complexes en la comunitat 

Actualització en emergències per a l´Atenció Primària 

Progresos y terapeutica en pediatria y cirurgia pediatrica 
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Destacats 2015 

Formació 

 
Estament infermeria  
Sessions internes  

Qualitat i seguretat dels pacients 

29º Jornada de pediatria ambulatòria 

Curs On-line d´intervenció en tabaquisme 

La Infermera Virtual : Educació per la Salut 2.0 

Tractament multicomponent combinat del tabaquisme en persones en 

situació d’especial atenció 

Metodología del Consejo Breve de Salud Sobre Estilo de Vida - GRUPO 3 

III Jornada de vacunes de l’AIFiCC 

Vacunes 2015 Vall d´Hebron- XIX  Curs d’Actualitació 

Anglès  Upper intermediate 

Anglès intermediate 

Actualització en docència per a tutors 

Actualització en emergències per a l’Atenció Primària 
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Destacats 2015 

Formació 

 
Auxiliars d’infermeria  
Qualitat i seguretat dels pacients 

Jornada d’esterilització 

jornada de cures continuïtat assistencial: lideratge infermer en la 

gestió de cures 
 
Atenció a l’usuari  
Qualitat i seguretat dels pacients 

Anglès advanced 

Anglès intermediate  
  
Administració   
Introducció a l’abordatge de la violència sexual 

Qualitat i seguretat dels pacients 

Anglès advanced 

Anglès intermediate 



Memòria 2015 
Logo del centre 

Destacats 2015 

Recerca 

 
• Prospectiu, multicèntric, internacional registre de pacients homes i dones amb nou 

diagnòstic de fibrilació auricular. GARFIELD. Des de 2010 

• Ensayo clínico de vacunación de fase III, aleatorizado, observador ciego, controlado con 

placebo, multicéntrico para evaluar la eficacia profiláctica, seguridad e immunogenicidad 

de la vacuna gE/AS01B de GSK Biologicals administrada por via intramuscular con un 

esquema de 0,2 meses en adultos de 50 años y mayores. Zoster-006.2010 

• Ensayo clínico de vacunación de fase III, aleatorizado, observador ciego, controlado con 

placebo multicéntrico para evaluar la eficacia profiláctica, seguridad e immunogenicidad 

de la vacuna gE/AS01B de GSK Biologicals administrada por via intramuscular con un 

esquema de 0,2 meses en adultos de 70 años y mayores. Zoster-022.2010 

• Estudi multinacional observacional para evaluar el uso de insulina: conocimiento de los 

problemas asociados con la progresión del tratamiento. F3Z-MC-B010. MOSAIC 2012 

• Estudio fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de 

grupos paralelos para evaluar los efectos de dulaglutida (LY2189265) sobre 

acontecimientos cardiovasculares en pacientes con diabetes tipo II que no hayan recibido 

medicamentos previamente o que estén recibiendo un régimen antidiabético estable. 

(REWIND) 2012 
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Destacats 2015 

Recerca 

 

• Estudio a largo plazo, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, multinacional y 

multicéntrico para evaluar los efectos cardiovasculares y otros efectos a largo plazo con 

semaglutida en sujetos con diabetes de tipo 2. (NN9535-3744 SUSTAIN). 2013 

• Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y multicéntrico, para evaluar 

los resultados cardiovasculares tras el tratamiento con MK-3102 en sujetos con diabetes 

mellitas de tipo 2. (MK-3102-018 OMNEON) 2013 

• Estudio aleatorizado y multicéntrico para evaluar el efecto de ITCA 650 sobre 

parámetros cardiovasculares en pacientes que reciben terapia estándar para la diabetes 

tipo 2. Fase 3-4 (ITCA 650-CLP-107. INTARCIA) 2014 

• Estudio prospectivo, multicéntrico, aleatorizado, abierto y de 12 semanas para evaluar la 

eficacia y la seguridad de glicopirronio (50 microgramos 1v/d) o d la combinación de dosis 

fijas de maleato de indacaterol y bromuro de glicopirronio (110/50 microgramos 1v/d) en 

los síntomas y el estado de salud de pacientes con enfermedades pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC) moderada que cambien de cualquier régimen de tratamiento estándar 

para la EPOC. Fase 4. -Código: CQVA149A3401 – ESTUDIO CRYSTAL. 2014 
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Destacats 2015 

Recerca 

 

• Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, de 24 

semanas de duración, de la eficacia y seguridad de linagliptina 5mg una vez al dia por vía 

oral como tratamiento complementario a la insulina basal en pacientes ancianos con 

diabetes mellitus tipo 2 con un control insuficiente de la glucemia “ Código Protocolo: 

1218.149 Promotor: Boehringer Ingelheim.   

• Ensayo clínico, aleatorizado, doble ciego, con control activo y de grupos paralelos para 

evaluar el efecto sobre las exacerbaciones del tratamiento una vez al día oral inhalado de 

la combinación a dosis fijas de tiotropio+olodaterol comparado con tiotropio durante 52 

semanas en pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica grave a muy 

grave. (DYNAGITO).  

• Estudio aleatorizado , doble ciego, motivado por los acontecimientos, controlado con 

placebo y multicéntrico, de los efectos de la canagliflozina en los resultados renales y 

cardiovasculares en sujetos con diabetes mellitus tipo 2 y nefropatía 

diabética.(CREDENCE 28431754DNE3001). 
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Contacte 

EAP Vic 
 

Dades de Contacte: Òscar Autet 

Direcció: Pg Pla del Remei, 10-12 

CP, Ciutat: 08500 Vic 

Càrrec: Comunicació i atenció usuari 

Email: oautet@eapvic.org 

Telèfon: 938833443 

Web: www.eapvic.org 

També ens trobaràs a les xarxes socials 
 
Twitter: @EAPVIC  
Facebook: Eap Vic 
Linkedin: Eap Vic 
 
 

 

https://twitter.com/EAPVIC
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Gràcies. 

Logo EBA 


