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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 

• Despesa farmacèutica 

• 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 

Població assignada 23.859 

Població atesa 20.475 
Imatge 

EBA: autogestió en salut 
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2 El nostre equip 

L’equip del nostre centre està integrat per 59 professionals 

• 14 Metges de família 

• 4 Pediatres 

•  6 Infermeres assistencials 

• 2 Auxiliars d’infermeria 

• 2 Auxiliars de clínica 

• 3 Infermeres de pediatria 

• 2 infermeres assajos clíncs 

• 3 infermeres gestores de cas 

• Equip d’odontologia 

• 3 metges residents, 2 infermeres residents, 

        1 psiquiatre, 1 uròleg, 

        1dietista, 1 fisio, 2 psicòlogues 

 

CATEGORIES PROFESSIONALS 

Imatge 
Fotografia de l’equip 
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Visites ateses 3 

Durant l’any 2016 hem realitzat 215.374 visites a usuaris del centre. 
 

 

• P= Presencial  NP= No presencial D= domicili 

• P 73.270  NP 27.246 D 2.120  Metges de família 

• P 21672 NP 2.503 D 5 Pediatres 

• P 31.144 NP 6.404 D 4.140  Infermeria 

• P 7.905 NP 1.118 D 22 Infermeres de pediatria 

 

 

VISITES ATESES PER ESPECIALITAT 

Imatge 
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4 Despesa farmacèutica 

Despesa en farmàcia  
Any 2016 

Del centre: 2.295.538€ 
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Recull de les activitats comunitàries realitzades al centre durant l’any 2016. 

 

5 Activitats comunitàries 

• I oncocursa del CAP El Remei 
• Col·laboració amb banc de sang 
• Projecte d’intervenció 

comunitària 
• Marató TV3 
• Projecte ICI (intercultural) 
• Odontologia a escoles 
• PAFES 
• Xerrada envelliment 
• Jornades COM Salut 
• Col·laboració amb servei acollida 
• Projectes,jornades,tallers envers 

violència gènere tan en adults 
com en edat escolar 

• Festa de salut 20 anys 
• Col·laboració amb les festes del 

barri 
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6 Compromís social 

“Compromesos amb les persones i amb l’entorn” 

Activitats Socials 

Col·laboracions 

Responsabilitat social 

Tallers violència de gènere, educació salut bucodental, xerrades diferents temes de 
pediatria a escoles, psicoteràpia en pacients en risc d’exclusió social al CAP. Grups 
de Dol, sopars benèfics Rotary Club, puericultura, cuina, caminades, programa 
activitat física gent gran. 

Acord amb càrites, acord amb Banc de sang, acord amb osona contra el cancer, 
fundació la marató, calandra, vic dones, escola St. Tomàs, Projecte ICI, metges sense 
frontera 

Càrites, osona contra el càncer, banc de sang, ajuntament de Vic (acollida, violència 
de gènere...) escoles, marató, beneficiència, discapacitats, metges sense fronteres... 



0 

Memòria 2016 · Salut al vostre servei   

7 Destacats 2016 

Benchmarking 

• Segons l’informe de resum de resultats i posicionament d’EAP de tot 
Catalunya, el nostre centre ocupa el 2on lloc d’un total de 368 CAPS 

 
• Per arribar a determinar aquest excel·lent posicionament s’han ordenat els 

resultats de cada indicador i s’ha obtingut un valor de posicionament 
respecte la resta D’EAPS.  

• - Un valor de posicionament més pròxim a l’1 significa un resultat 
més favorable. 

 
• També s’ha construït un rànquing global per a l’EAP analitzat, amb el 

sumatori no ponderat dels valors normalitzats de 60 dels 68 indicadors 
totals; aquells que tenen una interpretació de favorable-desfavorable en 
funció del seu resultat. 

• - Quan ha estat necessari s’ha invertit l’ordenació dels resultats per 
tal que la interpretació favorable coincidís amb el ranquing global. 

 
 

Imatge 

Imatge 
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7 Destacats 2016 

Formació i 
docència 

17 persones diferents han rebut docència d’EAP Vic 
durant el 2016 
 
Sessions internes. 64 
Sessions externes. 78 
Comunicacións: 13 
Congressos: 2 
Cursos on-line: 38 
Publicacions: 7 
Recerca: 15 professionals 
Tutors: Tenim 14 tutors 
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7 Destacats 2016 

Recerca 1-Ensayo clínico de vacunación de fase III, aleatorizado, 
observador ciego, controlado con placebo, multicéntrico 
para evaluar la eficacia profilactica, 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 
 
2-Ensayo clínico de vacunación de fase III, aleatorizado, 
observador ciego, controlado con placebo, multicéntrico 
para evaluar la eficacia profilactica, 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 
 
3-Estudio multinacional observacional para evaluar el 
uso de insulina: conocimiento de los problemas 
asociados con la progresión del tratamiento. F3Z-MC-
B010. MOSAIc 2012. 
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7 Destacats 2016 

Recerca 4-Estudio fase III, múlticéntrico, 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 
 
5-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. 
28431754DNE3001 CREDENCE. Promotor Janssen-Cilag 
International 2015 
  
6-204486(ZOSTER-056) A Phase IIIB, non- randomized, 
open-label, multi-country, multi-centric cross-
vaccination study to evaluate the safety of GSK 
Biologicals Herpes Zoster subunit(HZ/su) vaccine when 
administerate intramuscularly on a two-dose Schedule 
to subjects who previosly recived placebo in ZOSTER- 
006 and ZOSTER 022 studies. 
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7 Destacats 2016 

Recerca 7-201190 (ZOSTER 049) Estudio fase IIIb, abierto, 
multinacional, multicéntrico, de seguimiento a largo 
plazo de los estudios 110390 y 113077 (Zoster 
006/022)para evaluar la persistencia de la eficaca 
profiláctica, seguridad e inmunogenicidad de la vacuna 
de subunidades frente al herpes zoster de GSK 
Biologicals y evaluación de 1 ó 2 dosis adicionales con un 
esquema de 0 ó 2 dosis adicionales con un esquema de 
0 ó 0.2 meses en dos subgrupos de adultos de edad 
avanzada. 
  
8- NN9535-4216 SUSTAIN 7: Eficacia y seguridad de 
semaglutida frente a dulaglutida como complemento de 
metformina en paciente con diabetes tipo 2. 
  
9-NN9924-4223 PIONEER 2 frente a inhibidor SGLT-2 
Eficacia y seguridad de Semaglutida Oral frente a 
Empaglifocina en sujetos  con diabetes Mellitus tipo 2 
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7 Destacats 2016 

Recerca 10.-  NN9535-4339 SUSTAIN 10 Efficacy and safety of 
semaglutide 1.0 mg once-weekly versus liraglutide 1.2 
mg once-daily as add-on to 1-3 oral anti-diabetic 
drugs(OADs) in subjects with type 2 diabetes. 
  
11-  R033812GTS3001 DOMPERIDONE :A multicenter, 
Double-blind, Randomized, Placebo-controlled, Parallel-
group, Prospective Study to evaluated the Safety and 
Efficacy of Domperidone in 6-month-old to 12 year old. 
Pediatric Subjects with Nausea and Vomiting Due to 
Acute Gastroenteritis.  
  
12- THR-1442-C-480 THERACOS a PHASE 3, Randomized, 
Double-Blind, Active-Controlled Study to Evaluate the 
effects of Bexaglifozine versus Glimepiride in subjects 
with Type 2 Diabetes Mellitus Who Have Inadequate 
Glycemic Control by Metformin. 
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7 Destacats 2016 

TIC / Innovació 

Revista FerSalut 

Publicats els números 73,74,75,76,77 i 78 de la Revista 

Aprovat el projecte instalació de pantalles amb informació 
d’interès i videos de salut Logotip Logotip Logotip 
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7 Destacats 2016 

Jornades 

Premis/Guardons/Reconeixements 

• EAP Vic premiat per l’excelència professional 
 

• El Dr. Albert Ledesma guardonat amb la medalla 
Josep Trueta al mèrit sanitari per la seva 
Trajectòria professional 

Imatge Imatge 

Jornades aceba 
Jornades docència per tutors 
Jornada de residents 
Congrés nacional de federació d’associació infermeria 
comunitària 
Jornada de Migranya 

Imatge Imatge 
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Nom del centre. EAP VIC SLP 
 

Direcció. Passatge del Pla del Remei, 10-12 
Codi Postal  08500- Població Vic 
Òscar Autet Vilaró 
Responsable operatiu comunicació 
Email: oautet@eapvic.org 
Telèfon 938833443 
Web: www.eapvic.org 

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

 

Imatge del 
centre 

Imatge de l’equip 
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https://twitter.com/EAPVIC
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